Rozendaal, 11 juni 2010
Uitgave 2010-11
GEMEENTELIJK NIEUWS

Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvraag bouwvergunning
de Del 2

Betreft het veranderen van de gevels en het intern
verbouwen van de woning op dit perceel.

Johan van Arnhemstraat 18

Betreft het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande
woning.

Johan van Arnhemstraat 33

Betreft het gedeeltelijk vergroten van de begane grond
van de woning op dit perceel.

Ringallee 6

Betreft het gedeeltelijk vergroten van de woning op dit
perceel.
RECTIFICATIE

Rosendaalselaan 30

In de ‘In de Roos’ van 28 mei is abusievelijk aangegeven dat de
aanvraag om bouwvergunning op dit adres het vergroten van
een bijkeuken/klompenhok betrof.
De aanvraag heeft betrekking op het geheel plaatsen van 3 stuks
luchtbehandelingskasten op het platte dak.

Inlichtingen
Door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rozendaal en de gemeente Rheden
worden bouwaanvragen behandeld door de gemeente Rheden. Informatie over
binnengekomen bouwaanvragen kan worden ingewonnen bij de gemeente Rheden,
Hoofdstraat 3, 6994 ZJ De Steeg, Het is raadzaam om dit in eerste instantie telefonisch te
doen. Tel: 026 4976 443.
Verleende bouwvergunning met gebruikmaking van een ontheffing ex
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
de Genestetlaan 41
Betreft het uitbreiden van de woning op dit perceel.
Verzenddatum: 27 mei 2010
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: 026-3843662).
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APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Er zijn geen vergunningen of ontheffingen verleend.
Aanvragen om vergunning/ontheffing:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de navolgende verzoeken om
vergunning/ontheffing ontvangen:
- Het plaatsen van reclameborden (driehoeksborden) ter aankondiging van de
collecteweek van het Koningin Wilhelmina Fonds.
Deze aanvraag kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Jan Janssen Classic
Op zaterdag 19 juni wordt de Jan Janssen Classic verreden. Het betreft een prestatietocht
(toertocht) voor Wielrrenners van Wageningen door Gelderland midden, die onder andere
ook Rozendaals grondebied zal aandoen. De organisatie zorgt waar nodig voor
verkeersregelaars.

Burgerlijke Stand
Geboren:
op 12 mei 2010 te Arnhem : Tomas B.A. van der Heijden z/v R.A. van der Heijden en
K.W.B. Siebes

Wij rekenen op u met de inzameling van plastic afval
Per 1 januari 2010 zamelt de gemeente Rozendaal, net als elke andere gemeente in
Nederland, plastic afval in.
Deze gescheiden inzameling van plastic afval is een wettelijke verplichting. Het is dus niet
iets wat onze gemeente zelf heeft bedacht om u extra te belasten. De wet is ingevoerd uit
milieuoverwegingen. Plastic breekt zeer moeilijk af en bij het verbranden van plastic afval
komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat en het milieu.
Het ingezamelde plastic afval wordt hergebruikt voor grondstoffen ter vervaardiging van
nieuwe producten zoals verpakkingsmateriaal, autodashboards, tennisballen en fleecetruien.
Zo wordt het weer nuttig gebruikt en wordt het milieu minder belast.
Behalve het feit dat het milieu ermee gebaat is, scheelt het bijna iedereen in Nederland in de
portemonnee. In veel gemeenten moet men betalen voor het afval dat aangeboden wordt.
Plastic afval kan echter overal gratis aangeboden worden. Door het gescheiden aanbieden van
plastic afval komt er minder afval in de grijze container en wordt er minder huishoudelijk
afval aangeboden bij de vuilverbranding. In gemeenten waar voor iedere keer wanneer een
grijze container aan de weg gezet wordt betaald moet worden, kan iedereen zo uitrekenen
hoeveel kosten men uitspaart als men het plastic apart houdt.
In Rozendaal betaalt u een vast bedrag per jaar voor al het afval dat u aanbiedt. Daardoor is er
geen financiële prikkel om plastic afval gescheiden aan te bieden, zo lijkt het.
11 juni 2010

2

Echter: het plastic afval dat apart wordt aangeboden hoeft niet verbrand te worden en daar
hoeft de gemeente dus minder kosten voor te betalen. Wanneer de gemeente veel minder
verbrandingskosten hoeft te betalen komt dat ten gunste van onze inwoners. De
afvalstoffenheffing kan dan omlaag!
Tot nu toe blijft onze gemeente qua ingezamelde kilo’s plastic afval achter bij andere
gemeenten.
Wij willen een dringend beroep op u doen om mee te gaan doen en uw plastic afval apart te
houden in de speciaal daarvoor verstrekte zakken van “plastic heroes”.
Als de zakken op zijn kunt u ze tijdens openingstijden gratis ophalen op het gemeentehuis.
De inzameldata vindt u op de afvalkalender, namelijk elke 3de woensdag van de maand.

Leerplichtzaken: verlof buiten schoolvakanties
Algemeen
Verlof buiten schoolvakanties moet u acht weken van tevoren, schriftelijk, aanvragen. Als het
om een periode van maximaal tien schooldagen gaat, moet u de aanvraag indienen bij de
directeur van de school. De directeur neemt zelf, binnen de regelgeving van de Leerplichtwet,
een besluit over de aanvraag.
Als verlof voor meer dan tien schooldagen wordt aangevraagd, neemt de leerplichtambtenaar
samen met de directeur een besluit.
Ter informatie: Rozendaal heeft de uitvoering van de leerplicht uitbesteed aan Rheden. De
leerplichtambtenaren van de gemeente Rheden zijn ook werkzaam ten behoeve van de
gemeente Rozendaal.
Uitzonderingen: wél verlof
Vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders is het mogelijk maximaal
tien dagen verlof buiten het reguliere verlof te nemen. Dit is gebonden aan strenge
voorwaarden.
Volgens de leerplichtwet kan een leerling extra verlof krijgen voor een verhuizing, wettelijke
verplichtingen, een huwelijks- of ambtsjubileum van bloedverwanten tot en met de derde
graad, ernstige ziekte of overlijden van bloedverwanten tot en met de vierde graad en andere
gewichtige omstandigheden die buiten de wil van ouders liggen.
Als uw kind verlof nodig heeft om te voldoen aan religieuze verplichtingen, moet u dit
uiterlijk twee dagen van te voren melden aan de directeur van de school. De richtlijn voor de
viering van niet-christelijke feestdagen is één vrije dag per feest.
Géén verlof
Voorbeelden waarvoor géén verlof wordt verleend, zijn familiebezoek in het buitenland,
vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding, gebrek aan
boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd, eerder vertrek of latere terugkeer door
verkeersdrukte, verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn,
vakantiespreiding en verlof omdat ouders gebruik maken van een levensloopregeling.
Wanneer uw kind zonder toestemming niet op school is, is de school verplicht dit
(vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken.
Als u meer wilt weten
Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen
met de school van uw kind, of raadpleeg de website van de gemeente Rheden www.rheden.nl.
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De leerplichtambtenaren van de gemeente Rheden en Rozendaal zijn te bereiken op het
gemeentehuis in De Steeg, tel. (026) 4976911.

Bekendmaking verordening Leerlingenvervoer 2010
De Gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 1 juni 2010 de verordening
Leerlingenvervoer gemeente Rozendaal 2010 vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van
de oude verordening.
Rozendaal heeft de uitvoering van het leerlingenvervoer gemandateerd aan Rheden.
De verordening is inhoudelijk gelijk aan die van de gemeente Rheden.
Aanpassing van de verordening was gewenst vanwege een aantal ontwikkelingen: recente
jurisprudentie, ontwikkelingen in het onderwijs en praktijkervaringen.
De nieuwe verordening is op de volgende punten aangepast:
a. minder onderdelen zijn voor meerdere interpretaties vatbaar;
b. waar mogelijk, is deregulering toegepast;
c. de hardheidsclausule is aangescherpt.
De verordening bevat een hardheidsclausule om “onbillijkheden van overwegende aard” te
voorkómen. De doelstelling van het leerlingenvervoer ”effectueren van het recht op
onderwijs” werd door de bestaande hardheidclausule verbreed tot “in staat zijn zorg te
ontvangen”. Zorgvervoer dient, voor zover hierbij sprake moet zijn van een financiële
tegemoetkoming, uit andere budgetten gefinancierd te worden.
De verordeningen en het raadsvoorstel en –besluit liggen gedurende zes weken tijdens
kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een
afschrift krijgen van het betreffende raadsvoorstel en de verordening. De verordening wordt
ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst.
De verordening Leerlingenvervoer gemeente Rozendaal 2010 treedt in werking op de eerste
dag na het verstrijken van zes weken na de datum van uitgifte van de “In de Roos” waarin zij
is geplaatst, dus op 24 juli 2010.

Volgende blad het gezamenlijke persbericht van de 3 gemeenten
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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 25 juni 2010. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 23 juni 2010 om 08.00 uur binnen te zijn op
e-mailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

De Rozendaalse zomerfair 2010 in en om de kerk aan de Kerklaan
Op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2010 van 12.00 – 17.00 uur (Verkoop)expositie van werken
van diverse kunstenaars in kerk en tuin
Schilderijen van Jeanne Corbeek, keramiek van Ingrid Edel, keramiek en schilderijen van
Roelie de Graaf, schilderijen van Else Koning-Hazelhoff, beelden en schilderijen van Arnold
Lieverst, sieraden van Anke Mosselman, o.a. grafisch werk van Ingrid Oomens, diverse
werkvormen van Beatrijs Rijnberg, Toke Stuveborg, werk van KWA-werkgroepen en werk
van de Wereldgalerie te Velp.
Boekenmarkt in de kerk –honderden speciale aanbiedingen- verzorgd door boekhandel Jansen
& de Feijter te Velp + extra op zaterdag om 14.30 uur in de tuin Boekpresentatie van
Antrekoo en Kipfilee van Frans Lisman + extra op zondag ‘fair’ in de tuin met verkoop van
o.a. sieraden, shawls, tassen en hoeden, brocante, landgoedproducten, glas, artikelen van
Amnesty en Unicef, hapjes en drankjes, producten t.b.v. het project Cikoneng, planten en
bloemen van Kwekerij Overhagen en ook op zondag in de tuin muzikale optredens: tussen
12.30 uur en 13.45 uur Adriaan Plantinga op de kulingtan, om 14.00 en 15.00 uur het vocale
kwartet Glissando en om 15.45 uur en 16.30 uur: De Rozendaalse kapel. Vrij entree
Voor meer informatie www.dekerkvanrozendaal.nl www.eenpassievoorboeken.nl

Open monumentendag september 2010; oproep voor materiaal
Het thema van de open monumentendag is dit jaar het erfgoed uit de 19e eeuw. Rozendaal is
rijk aan monumenten en andere historische relicten uit de 19e eeuw.
De organisatoren van de open monumentendag doen een beroep op de inwoners van
Rozendaal om documenten, historische kaarten, prentbriefkaarten, kopieën van etsen en
schilderijen ter beschikking te stellen voor een tentoonstelling. De ontwikkeling van
Rozendaal als dorp en zelfstandige gemeente wordt met materiaal uit archieven en uw
bijdrage zichtbaar gemaakt.
Heeft u materiaal of informatie over het erfgoed van Rozendaal uit de 19e eeuw of wilt u
meewerken bij de organisatie dan kunt u dit melden
bij: Fernand Schakenraad; tel 026 3515988, e-mail f.schakenraad@planet.nl
of bij: Sjef Hendrikx; tel 026 3882887, e-mail j.a.hendrikx@planet.nl .

Open Monumentendag Rheden – Rozendaal: tweede weekend van september
Wat is er leuker dan een kijkje nemen achter deuren die normaal gesloten blijven, of op een
tentoonstelling of wandeling meer te weten te komen over de historie van je eigen dorp? Die
mogelijkheden zijn er dit jaar weer volop in Rheden en Rozendaal tijdens het weekend van Open
Monumentendag op 11 en 12 september, met dit jaar als landelijk centraal thema “De smaak van de
19e eeuw”. De 19e eeuw werd gekenmerkt door stormachtige ontwikkelingen die het aangezicht van
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Nederland voorgoed zouden veranderen. Er kwamen spoorwegen, kanalen en bruggen, industriële
gebouwen en dorpen en steden werden uitgebreid. Daarbij werd vaak teruggegrepen op vroegere
bouwstijlen, die aan de 19e eeuwse smaak werden aangepast: de neostijlen.
Het dorp Rozendaal heeft een wel heel bijzondere band met de 19e eeuw, omdat het dorp pas vanaf
1850 ontstaan is. Tot die tijd was er vrijwel uitsluitend het kasteel met het omliggende park en
landbouwgronden. Daarnaast was het vooral natuur: bos, heide en zandverstuivingen. De baron van
het kasteel heeft na 1850 als burgemeester van Rozendaal 45 jaar lang zich met succes beijverd om
een dorp te laten ontstaan.
Tijdens Open Monumentendag is er een tentoonstelling waarop men kan zien hoe deze ontwikkeling
gegaan is. Ook wordt er tijdens een wandeling met gidsen door het dorp nog dieper ingegaan op de
uitzonderlijke geschiedenis van het ontstaan van Rozendaal.
Tijdens Open Monumentendag is de smaak van de 19e eeuw in de gemeente Rheden terug te vinden
in statige villa's waarvan de deuren open gaan en op een aantal te bezichtigen landgoederen die in de
19e eeuw hun huidige aanzien kregen. Zo is in Velp voor het eerst een aantal villa's rond het
stationsgebied opengesteld en is er een 19e eeuwse kruidenierswinkel te zien met nog deels originele
inventaris. In Rheden is het "Mooiste pand van Nederland" te bekijken, het nog authentieke
landgoed Rhederhof. In De Steeg kan men naar het idyllische buiten Rhederoord met prachtig park
en vergezichten. Uniek en zeer de moeite waard is de mogelijkheid het landgoed De Gelderse Toren
in Spankeren van dichterbij te bekijken. De kerk in Ellecom laat zien wat voor veranderingen deze
eeuw heeft gebracht en in Dieren is aandacht voor de manier waarop park- en landschapsarchitectuur
zich ontwikkelde. Daar is het monumentale Carolinapark opengesteld, evenals een aantal aan het
park grenzende tuinen van de villa's rondom het park. Tenslotte is In verschillende monumenten in
de gemeente de smaak van de 19e eeuw ook letterlijk te proeven, in de vorm van speciale hapjes en
menu's.
Het volledige programma van Open Monumentendag Rheden – Rozendaal zal vanaf begin augustus
op de site te bekijken zijn en het programmaboekje is vanaf half augustus op een aantal plekken in
de gemeenten verkrijgbaar.Verdere informatie is te vinden op de landelijke website:
www.openmonumentendag.nl

Nieuw Beleidsplan de Bibliotheek Veluwezoom
De Bibliotheek Veluwezoom heeft een nieuw beleidsplan het licht doen zien. In dit nieuwe plan
voor de periode van 2010 tot 2014 legt de Bibliotheek haar visie op modern bibliotheekwerk neer.
De maatschappelijke veranderingen op het terrein van het lezen en de informatievoorziening zijn
enorm en vinden in een steeds sneller tempo plaats. Steeds meer mensen gebruiken het Internet als
enige bron van informatievoorziening. Maar even zo veel mensen vinden maar slechts heel
moeizaam hun weg op het internet en blijven steken in de miljoenen hits van Google. Daarnaast
wordt er steeds minder gelezen. De Bibliotheek Veluwezoom legt dan ook in de komende
beleidsperiode haar focus vooral op het versterken van de drie belangrijkste kerntaken van de
bibliotheek: Lezen, Leren en Informeren. Zo staan onder andere taalontwikkeling van zowel
kinderen als laaggeletterden, veilig omgaan met internet, een leven lang leren en het leren zoeken,
vinden en beoordelen van betrouwbare informatie de komende vier jaar bij de Bibliotheek
Veluwezoom hoog in het vaandel. De Bibliotheek Veluwezoom zoekt daarbij nadrukkelijk de
samenwerking met allerlei lokale organisaties op het gebied van literatuur, cultuur, onderwijs en
welzijn.
Voor het beleidsplan en meer informatie over de Bibliotheek Veluwezoom kunt u naar
www.bibliotheekveluwezoom.nl.

Brunch gecombineerd met rondleiding kasteel:Rosendaelse zondagochtend
Zondag 16 mei, 20 juni, 25 juli, 15 augustus en 19 september. Een arrangement dat bestaat uit een
heerlijke brunch en een rondleiding door het historisch ingerichte kasteel Rosendael. De brunch start
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om 11.00 uur met een heerlijk kopje koffie of thee naar keuze. Op een keurig opgemaakt buffet staan
allerlei lekkernijen waaruit u zelf een selectie kunt maken. In aansluiting op de brunch, rond 12.30 uur,
wordt u opgehaald door een van de gidsen voor een indrukwekkende rondleiding (duur ca. 1 uur) door
het schitterende kasteelmuseum.Volwassenen betalen € 25,50, begunstigers € 24,50, kinderen
€ 15,50.Reserveren: (026) 364 46 45 of k.cloo@mooigelderland.nl. Meer informatie
www.mooigelderland.nl.

Rosendaelse picknick, park Rosendael
15 april t/m 31 oktober di t/m zo op aanvraag
Van 11.00-17.00 uur. Genieten van een heerlijke picknick op de Paardenweide in het prachtige
landschapspark Rosendael, met sprengenbeekjes, vijvers en vele tuinornamenten. Bekend zijn de
schelpengalerij en de Bedriegertjes. Voor of na de picknick kunt u op eigen gelegenheid of onder
leiding van een gids het park bezichtigen. Voor kinderen (4 t/m 12 jaar) worden speciale
knapzakjes samengesteld. € 19,00, begunstigers € 18,00, t/m 12 jaar € 9,25. Reserveren vooraf:
(026) 36 46 45 of k.cloo@mooigelderland.nl.
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