Rozendaal, 1 april 2011
Uitgave 2011-07
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS
De Del
In de raadscommissie- en raadsvergadering van 15 maart is er uitgebreid stilgestaan bij de
vertraging van de gewenste ontwikkelingen op de De Del. Alle partijen waren teleurgesteld dat
de sportondernemer de financiën niet rond heeft kunnen krijgen. Daarmee zijn we voor wat
betreft de tennisvelden weer terug bij af. Een ongewenst resultaat.
De huidige situatie op de tennisvelden is onveilig en levert tevens een gevoel van onbehagen op.
Er is het college veel aan gelegen deze situatie te doen beëindigen.
De eigenaren van de gronden zijn op hun verantwoordelijkheid gewezen. Dit heeft er toe geleid
dat er met een nieuwe sportinvesteerder wordt gesproken. De grondeigenaar en sportondernemer
onderzoeken de (financiële) mogelijkheden om tot een vervangende sportvoorziening op de De
Del te komen. Op 11 april a.s. wordt de raad over de stand van zaken geïnformeerd.
De gemeenteraad heeft het college en daarmee de eigenaren van de tennisvelden in dezelfde
vergadering ook duidelijk te kennen gegeven de ontwikkelingen op de voetbalvelden niet
afhankelijk te laten zijn van de problematiek op de tennisvelden. Tot eind mei 2011 is de partijen
de tijd gegeven met concrete, en voor de gemeente aanvaardbare, plannen te komen. Komen de
partijen er niet uit dan wordt er ingezet op een afzonderlijke ontwikkeling van de voetbalvelden.
Dit betreft de bouw van een nieuwe Dorpsschool en woningbouw.
De verbreding van de Rijksweg A12 door Rijkswaterstaat is opgestart. Het zal u niet ontgaan zijn
dat er vele bomen zijn gekapt om de bermen en het talud aan te passen.
Voor wat betreft de aan te leggen geluidswering is het overleg met zowel Rijkswaterstaat als de
gemeente Rheden in een afrondende fase terecht gekomen. De vruchten van dit overleg worden
op korte termijn verwacht. Wij hopen u in de volgende In de Roos meer te kunnen melden.

Free Hoving
Wethouder
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Hertog van Gelrestraat 16 Betreft een vergunning voor het plaatsen van een aanbouw achter de
woning (in verband met handelen in strijd met regels Ruimtelijke
Ordening).
Verzenddatum: 22 maart 2011
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De verleende vergunning en de daarbij behorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage
in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken
komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of
vrijstellingen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan na genoemde verzenddatum, binnen
6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843662).
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
De burgemeester van Rozendaal heeft vergunning verleend aan:
De Velpse wandelsportvereniging “Steeds Voorwaarts” voor een midweekwandeltocht op
woensdag 27 april 2011 (verzenddatum 31 maart 2011).
Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal heeft vergunning verleend aan:
Pepé’s ijs voor het innemen van een standplaats op de hoek van de Kerklaan en De Moestuin,
ten behoeve van de verkoop van ijs op een aantal zondagmiddagen in Rozendaal in 2011
(verzenddatum 31 maart 2011).
Bovengenoemde vergunningen liggen gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis
van Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken komen inzien.
Iedere belanghebbende, die door een vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met12 mei 2011) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaa/ het college van burgemeester en
wethouders van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661).
Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank te Arnhem.
Aanvragen om vergunning/ontheffing
Er zijn geen aanvragen om vergunning ontvangen:

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 15 maart 2011 te Rozendaal: De heer A.J. Lameer
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
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Openbare hoorzitting van de Commissie voor de Bezwaarschriften van de
gemeente Rozendaal op woensdag 13 april 2011
20.00 uur:
Behandeling van een bezwaarschrift tegen een besluit waarbij subsidie werd verleend aan
Stichting Peuterspeelzaal Rozendaal.
Deze openbare hoorzitting wordt gehouden op het gemeentehuis van Rozendaal aan de Kerklaan
1. De stukken voor de hoorzitting liggen op openingstijden ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Informatiebijeenkomst raadsleden en commissieleden 11 april 2011
Op 11 april zal er een openbare informatiebijeenkomst worden gehouden voor raadsleden en
commissieleden. Tijdens deze informatiebijeenkomst zal een toelichting worden gegeven over
het concept voor de nieuwe sportvoorziening op de Del 10 en de opzet van de
haalbaarheidsstudie zoals die wordt uitgevoerd door de sportondernemer.
De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 19:30.

Extra service inzameling plastic afval
Op zaterdag 19 maart 2011 ( zie foto) is er voor het eerst een container geplaatst op de
parkeerplaats bij de kerk voor het inzamelen van plastic afval. De container was aan het einde
van de dag voor 1/3 gevuld met plastic afval. Het gaat hier om een proef van drie maanden
( tot en met 11 juni 2011). Gedurende deze periode zal er op iedere zaterdag een container staan
voor het plastic afval. Dit biedt extra mogelijkheden voor huishoudens die tot nu toe niet mee
deden aan de afvalscheiding van plastic, omdat het plastic te lang bewaard moest blijven.
De proef is geslaagd als er meer plastic afval wordt aangeboden, dan tot nu toe het geval was bij
alleen de huis-aan-huis inzameling.

(foto: de heer Schakenraad)
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Gebiedsindeling buurtpreventie project Rozendaal:
Wijk 1:
Kapellenberglaan, Bremlaan, Delhoevelaan,
Akkerlaan, mr. van Hasseltlaan
Wijk 2a:
Schelmseweg, Hertog van Gelrestraat,
Mariendaal, Petronella van Hoornstraat,
Jagermeesterlaan, Wildwal
Wijk 2b:
Johan van Arnhemstraat, Constantia
Loudonlaan, Schout Leermolenstraat,
Ringallee
Wijk 3a:
De Genestetlaan, Van Pallandtlaan, De
Moestuin, Bernard ter Haarlaan, Kerklaan
Wijk 3b:
Rosendael, Rosendaalselaan,
D’Outreinstraat, Beekhuizenseweg,
Kleiberglaan
Wijk 4a:
Vossenberglaan, Jachtlaan, Valkenierspad,
Steenhoek
Wijk 5:
Kraijesteijnlaan (noordzijde), Van der
Gumsterlaan (noordzijde), Apollaan,
Burnierlaan
Wijk 6:
Kraijesteijnlaan (zuidzijde), Van der
Gumsterlaan (zuidzijde), Schelfhoutlaan, De
Del
Gebiedsgebonden functionaris
Politie Gelderland Midden
Unit-Bureau Velp
Postbus Postbus 30071
6803 AB Arnhem
Ambtelijke ondersteuning
Buurtpreventieteam
Gemeente Rozendaal
Postbus 9106
6880 HH Velp

Mw. C.R. Smorenburg-Jansen
026-3810542
Dhr. V. Jansen
026-4457128

Dhr. J. van der Flier
026-3612682

Dhr. B.N.J. Driessen
026-3646691
Dhr. M. Drosten
026-3611448

Mw. L. Brackel
06-53836991
Mw. W. Broekhoven
026-3646698

Dhr. A. Hoekstra
026-3810551

Dhr. T. Pols
0900-8844
ton.pols@gelderland-midden.politie.nl

Dhr. K. Schaap
026-3843666
k.schaap@rozendaal.nl

Bovenstaand overzicht betreft de gebiedsindeling van het buurtpreventieproject in Rozendaal.
Naast de kolom waarin uw straat is vermeld, treft u de gegevens van uw contactfunctionaris in
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het buurtpreventieteam aan. Bij hem of haar kunt u nadere informatie over de buurtpreventie
inwinnen.
INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 15 april 2011. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 13 april 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op
e-mailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

Nieuwe dirigent voor de Koninklijke Rosendaalsche Kapel
Sinds eind februari van dit jaar staat er een nieuwe dirigent voor het harmonieorkest van de
Koninklijke Rosendaalsche Kapel (KRK). Het is Michel Jalink uit Oosterbeek. Jalink is van huis
uit slagwerker, maar ontpopte zich als muzikaal leider bij verschillende orkesten in Gelderland.
Zoals hij zelf zegt: het begon met het geven van leiding aan een slagwerkgroep van een
jeugdorkest. Op dit moment is Michel Jalink ook dirigent bij de Zutphense Orkestvereniging.
Michel is 41 jaar, getrouwd en vader van een dochtertje. Overdag is hij werkzaam als
kwaliteitsmanager bij de Meteoor in Rheden.
Nog vóór Kerstmis 2010 moest het bestuur van de kapel op zoek naar een geschikte opvolger
voor Jan Raggers, die op 13 december na een kortstondig ziekbed helaas overleed. Raggers had
tot begin december de KRK geleid. In die maand begon het bestuur ook te zoeken naar mogelijke
kandidaten om hem op te volgen. Een geluk was, dat spoedig een lange lijst met namen de
vereniging hoop bood op een snelle voorziening in de vacature. Vanaf januari hebben een vijftal
gastdirigenten het orkest ad interim geleid wat de KRK ook de gelegenheid bood om zich op het
muzikale leiderschap te heroriënteren. Een en ander mondde uit een sollicitatieprocedure waaraan
een drietal kandidaten deelnam. Michel Jalink is vanuit deze procedure eind februari aangesteld
als nieuwe dirigent van de Rosendaalsche Kapel. Hij zal na een proefperiode voor onbepaalde tijd
aan de vereniging leiding geven.

Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal
Concert op zondag 10 april 2011.
In het jaarprogramma van onze Stichting staat vermeld dat op deze zondag zal optreden het
Schulhoff Trio met hun programma getiteld ‘De Klassieken in perspectief’. Omdat een van de
musici, in verband met een optreden in Spanje, niet op tijd terug kan zijn hebben we een en ander
moeten wijzigen. Een prima vervanging is gevonden in het ‘trio 42’.‘Trio 42’ bestaat uit drie
jonge musici in een combinatie van harp, viool en saxofoon, uniek in de wereld van de
kamermuziek. Drie totaal verschillende instrumenten die qua klank zeer goed bij elkaar passen en
die de muziek een frisse impuls geven. Het trio gaf – onder andere – al concerten op de Zeister
Muziekdagen en op het Internationaal Kamermuziekfestival van Janine Jansen. Het publiek kan
zich laten verrassen door iets wat het nog nooit heeft gehoord. Er zullen werken worden
uitgevoerd van Louis Spohr, Ryo Noda, César Franck, Johann Sebastiaan Bach, Jacques Ibert en
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Dmitri Sjostakovitsj. Kortom een concert dat we van harte kunnen aanbevelen
Tijd: Zondag 10 april 2011 om 15.30 uur; kerk open om 15.00 uur. Plaats: Rozendaalse kerk,
Kerklaan 17. Toegang à € 12,50, voor donateurs van de Stichting € 10,-. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp en voor aanvang bij de kerk.

Nordic Walking
Bij voldoende aanmeldingen start er weer een groep Nordic Walking op de maandag avond . Er
wordt ruim een uur gewandeld op en rond om de bossen en hei van Rozendaal .We starten om
19.00 uur, steeds van af een andere locatie . Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, stuur dan
een mailtje naar: marcelloterrazzo@tiscali.nl
Bellen kan ook naar: Berna Tjoonk 026 3642666 Ook op de donderdag middag groep is nog
plaats .Deze start om 14.00 uur .

Arnhems Kamerkoor in de Oude Jan in Velp
Onder de titel “Madonna, madonna” geeft het Arnhems Kamerkoor op zaterdag 16 april een
concert in de Oude Jan in Velp. Liederen over de hemelse verschijning en over de wereldlijke
verschijning “Madonna” worden afgewisseld met poëzie en proza uit de wereldliteratuur,
voorgedragen door Walter Jansen.
Het koor staat onder leiding van Katalin Szabó en wordt tijdens dit concert begeleid door Wim
Roelfsema op orgel.
Dit concert begint zaterdag 16 april om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Entree € 8,50 incl. consumptie. De Oude Jan ligt aan de Kerkstraat 56 in Velp.
Reserveren en voorverkoop: Boekhandel Jansen & de Feijter, tel. 026 / 3628959

Vier het Leven” ook voor ouderen uit Rozendaal
Samen uit, Samen genieten
Vanaf januari 2011 is Stichting “Vier het Leven” ook in Rozendaal actief. Onder het motto
‘samen uit, samen genieten’ organiseert Vier het Leven theater- en concertbezoeken voor
senioren die niet graag alleen op stap gaan. Met dit initiatief worden oudere inwoners van
Rozendaal en omgeving van harte uitgenodigd mee te genieten van diverse voorstellingen in de
theaters in de buurt.
In samenwerking met de Schouwburg Arnhem, Musis Sacrum, Posttheater en nu nog Kunsthuis
13 is er een afwisselend programma-aanbod van toneel-, muziek- en dansvoorstellingen gemaakt
zoals concerten ven het Gelders Orkest. Ouderen maken hieruit hun keuze en melden zich aan.
Vier het Leven zorgt voor de entreekaarten, consumpties, het vervoer en prettig gezelschap. Ook
ouderen met een rollator of rolstoel zijn welkom.
Mensen die het programma willen aanvragen of kaarten willen reserveren, kunnen op werkdagen
tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met telefoonnummer 035-5245156. Het programma wordt
dan per post toegestuurd. Het overzicht met de geselecteerde voorstellingen is ook te vinden op:
www.4hetleven.nl.
De begeleiding van de uitjes is in handen van theaterliefhebbers van Vier het Leven. U wordt
thuis opgehaald, geniet samen van een mooie voorstelling of concert en u wordt weer veilig
thuisgebracht.
Stichting Vier het Leven startte vijf jaar geleden met haar activiteiten in de regio Gooi en
Eemland en breidt zich snel verder uit. Inmiddels is de stichting ook actief in de regio’s Arnhem,
Alkmaar, Zaanstreek Waterland, Zwolle, Gouda en Vechtdal.
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Reumafonds bedankt Rozendaal
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Rozendaal voor de grote
inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 27
februari tot en met 5 maart 2011 is in Rozendaal in totaal 710,36 euro opgehaald. Hiermee wordt
een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland geleverd..

Samen tegen epilepsie
Helpt u ook mee collecteren voor mensen met epilepsie Van 23 tot en met 28 mei vindt de
jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilepsie Fond – De Macht van het Kleine Plaats. Om door
te kunnen gaan met de epilepsiebestrijding kan het Nationaal Epilepsie Fonds de hulp van nieuwe
collectanten heel goed gebruiken. Want hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan worden
opgehaald voor mensen met epilepsie.
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische
aanval krijgen. Gelukkig hebben de meeste mensen baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30
procent last houden van aanvallen. Epilepsie is nog niet te genezen. Daarom is wetenschappelijk
onderzoek van groot belang. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoeken die genezing
dichterbij brengen.
Collecteren kost slechts een paar uur tijd. Wilt u zich de laatste week van mei als collectant
inzetten? Meld u zich vandaag nog aan via www.ikgacollecteren.nl of neem contact op met
mevrouw Hoster 026 36 20 768

Ontluikend voorjaar in park Rosendael
Park Rosendael ontwaakt uit haar winterslaap. Aan bomen en struiken is het nodige snoeiwerk
gedaan, zodat ze de mogelijkheid hebben prachtig uit te lopen. De bekende Bedriegertjes en
andere kunstobjecten in het park zijn ontdaan van de doeken, die in de winter bescherming boden
tegen vorst. Ook in het kasteel wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuw seizoen. Het
zilver is uit de kluis en gepoetst, de eettafel is opgedekt. Kasteelbeheerder, seizoensmedewerkers
en vrijwilligers bereiden zich voor op het nieuwe openstellingsseizoen, waarin vanaf 1 april
duizenden bezoekers de ingerichte vertrekken komen bewonderen en ook genieten van de vele
activiteiten voor jong en oud.
Na de sneeuwklokjes laten vanaf medio maart de vroege voorjaarsbloeiers zich zien. Begin april
is ook de tijd dat u volop kunt genieten van het mooie lentegroen. Bij de kastanjeboom op de
oprijlaan en de beukenbomen beginnen de knoppen van bladeren zich te vormen. In het park
leven veel vogels, die zijn begonnen met het maken van hun nestjes.
De Nederlandse Planten Collectie van Agapanthus cultivars, mag eind maart weer naar buiten
Deze bijzondere kuipplant, die ook wel de Afrikaanse lelie of de liefdesbloem genoemd wordt,
overwinterd in de oranjerie. Van eind maart tot half mei staan de agapanthussen beschut op het
terras en bij behoorlijke vorst dekt de hovenier ze nog af. Na IJsheiligen (tweede week mei)
kunnen ze dan op hun vaste standplaats worden geplaatst; het voorterrein van het kasteel. Dat is
ook de periode dat de citrusplanten weer vanuit de Oranjerie naar buiten mogen. Vanaf eind mei
breekt dan een periode aan waarin u kunt genieten van uitbundig bloeiende bloemen in het park.
Pinksterbloemen en de tulpenboom (eind april/begin mei), rododendrons (mei), prachtige rozen
(juni) en agapanthussen (juli/augustus) zijn opvallende soorten die u kunt bewonderen tijdens een
wandeling, rondleiding of vanaf het terras van de oranjerie.
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Feestje voor nieuwe kinderwebsite
1, 2 en 3 april op kasteel Rosendael
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april wordt de geheel vernieuwde website
www.kasenroos.nl feestelijk gepresenteerd bij kasteel Rosendael. Kinderen zijn met hun ouders,
opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom om mee te doen aan activiteiten zoals
knutselen, cake versieren, een kleurplaten wedstrijd, speurtocht door park en kasteel en
natuurlijk surfen op de vernieuwde site.
Elke dag te bezoeken tussen 11 en 17 uur. Toegang park: ‘kids voor niks’, volwassenen € 4,50.
Het kasteel bezoeken kan tegen gereduceerd tarief € 2,50 p.p. Donateurs van Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen hebben gratis entree. Meer informatie: (026) 364 46 45.

Evenementen en activiteiten april 2011
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
Kids voor niks!
Vrijdag 1 t/m zondag 3 april 2011
Na een winterslaap opent kasteel en park Rosendael weer op vrijdag 1 april (geen grap)! Kinderen
hebben dit weekend gratis toegang tot het park. Kom met (groot)ouders, vriendjes en vriendinnetjes
en vier dit feestje mee. Tijd: 11.00 - 17.00 uur. Kosten park: € 4,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis.
Kosten kasteel: € 2,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p., donateurs Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen hebben gratis toegang tot kasteel en park. Informatie: www.mooigelderland.nl
of (026) 364 46 45.
Super Snuffel Speur Spel
Woensdag 13 april en maandag 25 april (2de paasdag) 2011
Op elke tweede woensdag van de maand en op 2de paasdag het Super Snuffel Speur Spel in park
Rosendael. Kom langs en ga samen met de gids mee op reis. Natuurlijk wordt er ook even gestopt
bij de wereldberoemde bedriegertjes. Na afloop krijgt iedereen een glaasje limonade en een klein
presentje uit de grabbelton. Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Tijd: 13.30 - 15.00 uur. Kosten: € 7,50
p.p., donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen € 1 korting. Informatie:
www.mooigelderland.nl. Reserveren noodzakelijk: tel. (026) 364 46 45 of
rosendael@mooigelderland.nl.
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