Rozendaal, 22 juni 2012
Uitgave 2012-12
GEMEENTELIJK NIEUWS

Voor de zomervakantie
Op 16 juni jl. hadden we de jaarlijkse borrel van de Kapellenberg, dit keer voor de
zomervakantie. Helaas bleek dit geen garantie voor mooi weer. Gelukkig was het wel het
merendeel van de tijd droog, en de sfeer was goed. Je ziet en voelt dat een ieder trots is
Kapellenberger te zijn. En als je de wijk ziet, kan je je dat ook goed voorstellen.
Een dag later nam mevrouw Van Loo, na 16 jaar, afscheid als predikant van de Rozendaalse
kerkgemeenschap. Ik had daar graag als burgemeester bij willen zijn.
De nacht voorafgaande aan deze bijeenkomst werd ik echter door ziekte geveld.
Dus vanaf deze plaats wil ik haar dank zeggen voor de jarenlange inzet voor de Rozendaalse
kerkgemeenschap.
Wethouder Hoving heeft mevouw Van Loo namens de gemeente een ets van het kasteel
aangeboden, als aandenken aan Rozendaal.
Ondanks dat de kerk niet meer die rol in de gemeenschap vervult als vijftig jaar geleden, is een
gezonde kerkgemeenschap van groot belang voor Rozendaal. Denk maar eens aan de inzet die ze
toont voor de ouderen.
Ik wens het kerkbestuur dan ook veel wijsheid toe bij het vinden van een geschikte opvolger.
En maandag 18 juni hield de Schutterij haar midzomermaaltijd in de kasteeltuin van Rozendaal.
Dit is een traditie die langzaam begint te groeien. En zo is er steeds meer te beleven, en groeit de
gemeenschapszin in Rozendaal. En dat is een goede zaak.
Natuurlijk zijn we de afgelopen maand druk bezig geweest met de nieuwbouwplannen van de
school. De raad heeft in de meivergadering drie locaties aangewezen om nader te onderzoeken op
de mogelijkheid er een brede school te vestigen, te weten de Leermolens Enk, de Del 2 en de
Bremlaan. De eigenaren van deze gronden hebben laten weten bereid te zijn tot verkoop.
Vanaf volgende week zult u hierover informatie vinden op onze website www.rozendaal.nl
In de zomermaanden zullen we zeker verder werken aan de nieuwe brede school. Maar ik hoop
dat u zult genieten van vrije dagen in Rozendaal of ergens anders. Het zou wel helpen als we wee
eens een paar aaneengesloten zomerse weken krijgen. We zijn er wel aan toe.
Ik wens u namens het college een goede zomervakantie toe.
J.H. Klein Molekamp
Uw burgemeester
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Hertog van Gelrestraat 28 Betreft: vervangen garagedeur door kozijn met deuren met glas en
het verwijderen van een niet dragende binnenwand.
Activiteit: Bouwen en Handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten.
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
ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen 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).

APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan:
- Scholengemeenschap Het Rhedens: een omgevingsvergunning voor het kappen van twee
eiken tussen de percelen van Kleiberglaan 2 en Kleiberglaan 3 en het schoolterrein,
alsmede voor het maken van een uitweg op de openbare weg (Kleiberglaan) tussen het
perceel aan de Kleiberglaan 2 en het schoolterrein (verzenddatum 14 juni 2012).
- Voetbalvereniging VVO: een vergunning krachtens artikel 3 van de Drank en Horecawet
voor het schenken van zwak-alcohlische dranken in de kantine van het
verenigingsgebouw aan de Pinkenbergseweg (verzenddatum 21 juni 2012)
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 van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum, respectievelijk tot en met 26 juli 2012(Het
Rhedens)en 2 augustus 2012 (VVO) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester 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
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen van:
- de bewoonster van de Kapellenberglaan 55 voor het kappen van een spar, in de achtertuin
van haar woning.
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Deze aanvraag kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Publicaties in de vakantieperiode
In de vakantieperiode week 25 t/m 33 verschijnt In de Roos niet.
Gemeentelijke besluiten waartegen administratief bezwaar en/of beroep ingesteld kan worden
zullen gedurende deze periode in de Regiobode worden gepubliceerd.
Deze besluiten zullen ook op de gemeentelijke website worden geplaatst.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 3 juni 2012 te Arnhem: Timme Robby Hans Pieter, zoon van de heer Gijtenbeek en
mevrouw Tjin-A-Koeng.

Huisbezoekproject voor 75-plussers gaat na de zomer van start!
In “In de Roos” van 10 februari 2012 heeft een artikeltje gestaan over een Huisbezoekproject
voor Rozendalers van 75 jaar en ouder, om te peilen of er genoeg interesse voor zou zijn.
Bij een Huisbezoekproject voor ouderen bezoeken vrijwillige huisbezoekconsulenten de oudere
inwoners van een gemeente. In een gesprek worden mensen op de hoogte gebracht van
regelingen en voorzieningen voor ouderen. Ook wordt hen gevraagd naar wensen, knelpunten en
hulpvragen. Blijkt er een directe hulpvraag te zijn, dan kan die meteen in behandeling worden
genomen.
Naar aanleiding van het artikeltje zijn tien reacties binnen gekomen: zeven telefonische en drie
via de mail. Zeven reacties kwamen van een (echt)paar, drie van een alleenstaande: in totaal
zeventien personen.
Deze aantallen waren voor de gemeente voldoende om de uitvoerende organisatie,
welzijnsorganisatie Carion, te vragen het project ook in Rozendaal te gaan uitvoeren.
Start vanaf augustus/september
Het project gaat na de zomervakantie, in augustus/september, van start. Alle inwoners van
Rozendaal van 75 jaar en ouder, inclusief degenen die in 2012 75 jaar worden, krijgen een brief
van de gemeente. Oók de mensen die al eerder hun belangstelling hadden laten blijken!
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In deze brief wordt hen gevraagd of ze bezocht willen worden. Als zij een huisbezoek niet op
prijs stellen, kunnen zij dit aangeven door een -bijgevoegde- antwoordstrook terug te sturen. Als
zij een bezoek wél op prijs stellen, wordt hun adres doorgegeven aan het Huisbezoekproject.

Nachtwerkzaamheden N785 Ringallee / Schelmseweg
De provincie heeft laten weten dat er tussen 25 t/m 30 juni a.s. in de nacht wegwerkzaamheden
worden uitgevoerd aan de Ringallee/Schelmseweg. De tijden zijn van 20.00 tot 05.00 uur.
De Ringallee zal tijdens de wegwerkzaamheden worden afgesloten.
Bewoners van de Ringallee en Schelmseweg krijgen een brief van de provincie met nadere uitleg
over de werkzaamheden en werktijden.

Peilbuis ten behoeve van meting grondwatermeetnet
Binnenkort zal er op de Rosendaalselaan ( tegenover het Hospice) een peilbuis worden geplaatst.
Een peilbuis is een buis met een doorlatende onderkant. Hierdoor neemt het grondwater in de
buis dezelfde hoogte aan als in de bodem. De afstand tussen het grondwaterpeil en het maaiveld
wordt gemeten en in meters ten opzichte van N.A.P. geregistreerd. Dit gebeurt in het kader van
de aanleg van het grondwatermeetnet.
De aanleg van het grondwatermeetnet is een gezamenlijk project van de gemeenten uit de regio.
Met dit meetnet geven wij als gemeente invulling aan de vernieuwde zorgplicht op gebied van
water. Deze zorgplicht is erop gericht dat gemeenten meer inzicht krijgen over de
grondwatersituaties binnen hun gemeenten, In de toekomst krijgen we met dit meetnet inzicht in
de grondwaterstanden binnen onze gemeente.

Kinderbijschrijving paspoort vervallen met ingang van 26 juni 2012
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van kinderbijschrijvingen in paspoorten en
reisdocumenten voor vreemdelingen en vluchtelingen. Vanaf dat moment moeten kinderen
een eigen paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een ander reisdocument hebben als zij
naar het buitenland willen reizen. Bij grenscontroles zullen kinderbijschrijvingen vanaf dat
moment niet meer worden geaccepteerd als middel voor grensoverschrijding. Bestaande
bijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten worden op 26 juni 2012 automatisch
ongeldig. Ook kunnen vanaf dat moment geen nieuwe bijschrijvingen meer worden
aangevraagd. Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012 heeft geen gevolgen
voor de geldigheid van uw paspoort, als daar nog kinderbijschrijvingen in staan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken op
telefoonnummer 026-3843667/671
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Commissie- en Raadsvergadering d.d. 26 juni 2012
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Om 19.00 uur begint de
commissievergadering. Na afloop van de commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna
aansluitend de raadsvergadering begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
De agenda voor de raadsvergadering wordt gepubliceerd op de website van de gemeente:
www.rozendaal.nl.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
26 juni 2012.
Commissievergadering
Er vergaderen deze maand twee blokken van de commissie.
_______________________________________________________________________
Blok Algemene zaken en Financiën
___________________________________________________________________________

Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Mededelingen / Ingekomen stukken

3.

Notulen van de vergadering van 15 mei 2012 (gaan hierbij)
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Algemene Zaken en Financiën én
van het blok blok Welzijn, Sociale Zaken c.a.

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 26 juni 2012:
Agendapunt 6: Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2011
Agendapunt 7: Voorstel inzake kennisnemen van de voorjaarsnota 2012
Agendapunt 10: Voorstel tot Straatnaamgeving

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
______________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
__________________________________________________________________________
Aanvang: 19.20 uur
Agenda:
7.
Heropening
8.

Mededelingen / Ingekomen stukken
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9.

Notulen van de commissie van advies d.d. 15 mei 2012 (gaan hierbij)
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Volkshuisvesting, RO, Milieu,
Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

10.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 26 juni 2012:
Agendapunt 8: Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor de werkzaamheden voor de
locatiekeuze voor de Brede School
Agendapunt 9: Voorstel tot vaststellen stedenbouwkundig plan de Del

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om onmiddellijk voorafgaande aan de eerste
termijn van de beraadslaging over het aan de orde zijnde agendapunt, gedurende een tijdsduur
van maximaal 5 minuten per inspreker, daarover vragen te stellen of opmerkingen te maken. De
voorzitter stelt vervolgens de commissie in de gelegenheid om vragen te stellen welke de
inspreker(s) mag/mogen beantwoorden. Een inspreker mag, nadat de commissie in eerste termijn
heeft beraadslaagd, in tweede termijn nog maximaal 3 minuten reageren. De voorzitter kan
bepalen van de hiervoor genoemde tijdslimieten zowel naar boven als naar beneden af te wijken.
Raadsvergadering
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.
1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 15 mei 2012 (gaan hierbij)
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2011
Voorstel: Vaststelling van de jaarrekening 2011 en bestemming van het voordelige saldo
ad € 289.310 te behoeve van:
- Aanvulling reserve WMO € 66.000
- Aanvulling reserve digitalisering € 100.000
- Het restant ad € 123.310 toe te voegen aan de algemene reserve

22 juni 2012

6

7. Voorstel inzake kennisnemen van de voorjaarsnota 2012
Voorstel: de voorjaarsnota 2012 voor kennisgeving aan te nemen en akkoord te gaan met
de verwerking van de genoemde aandachtspunten voor zover nodig in de begroting 2013
en meerjarenbegroting
8. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor de werkzaamheden voor de
locatiestudie voor de Brede School
Voorstel: Het beschikbaarstellen van een krediet van € 55.000,- voor de werkzaamheden
voor de locatiekeuze voor de Brede School
9. Voorstel tot vaststellen stedenbouwkundig plan de Del
Voorstel: Vaststellen stedenbouwkundig plan de Del als basis voor de verdere
ontwikkeling van het project de Del
10. Voorstel tot Straatnaamgeving
Voorstel:
1. Een nieuwe straatnaam toe te kennen aan een gedeelte van de Kerklaan (westzijde)
tussen
de rotonde Schelmseweg en (de huidige) Kraijesteijnlaan;
2. Dit gedeelte van de Kerklaan te wijzigen in Kraijesteijnlaan
11. Comptabiliteit
Voorstel: De conceptwijziging 2012-03 dienovereenkomstig vaststellen
12. Rondvraag
13. Sluiting
Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet op
de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het doen
van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
De aanwezigen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering bij
de griffier. De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.

Laatste In de Roos voor de zomervakantie
Deze uitgave van In de Roos is de laatste voor de zomervakantie. Onze bezorgers gaan genieten
van een aantal vrije weken. De eerstvolgende In de Roos ontvangt u op vrijdag 24 augustus 2012.
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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 24 augustus 2012. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 22 augustus 2012 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

Wandeling Oudheidkundige Kring
Op zondag 1 juli a.s. zal de, door de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, georganiseerde
wandeling in Dieren zijn.
De rondleiding zal deze keer gaan over de Algemene Begraafplaats.
Begonnen wordt met een korte historische blik op de locatie en de vermoedelijke reden om hier
destijds een begraafplaats te stichten. Als bijzonderheid is te melden dat de Begraafplaats een
Rijksmonument is, evenals de toegangspoort.
Op het kerkhof worden een aantal graven bezocht van overledenen die bijzonder onderdeel van
een min of meer recent verleden zijn geweest. Daarover worden wetenswaardigheden verteld.
Deze rondleiding wordt begeleid door de heren Albert Lentink en Harrie Wegman, beiden
hebben veel kennis van de geschiedenis van hun geboorteplaats.
Start: zondag 1 juli,13.00 uur. Plaats: Voor de Algemene Begraafplaats, Zilverakker 1, Dieren.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten in het nabij gelegen cafe “ Het Schilderij”. Voor
leden is de wandeling gratis, aan niet-leden vragen wij een bijdrage van €2,--.
www.oudheidkundigekring.nl

20 en 21 juli 2012 10de editie Agapanthus- en kasteeltuinmarkt Liefdesbloemen
op landgoed Rosendael
Op vrijdag 20 juli en zaterdag 21 juli 2012 organiseert Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen de 10de editie van de Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op het voorplein van kasteel
Rosendael Tijd: 11.00 - 17.00 uur.
Entree: € 8,50 inclusief entree park en kasteel. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen € 4,25. Informatie: (026) 364 46 45 of www.mooigelderland.nl.
Op Rosendael bevindt zich de grootste collectie Agapanthussen (liefdesbloemen) van Nederland.
Tijdens de markt komen kwekers deze collectie versterken. Zij bieden Agapanthussen te koop
aan en onze hovenier geeft informatiesessies over de verzorging van deze bijzondere planten.
Daarnaast staan er stands met streekproducten, andere vaste planten, ansichten, antiek en curiosa
en topkwaliteit tuingereedschap. Een kijkje in het kasteel is ook de moeite waard; de
verschillende vertrekken zijn speciaal voor deze dagen opgefleurd met Agapanthus
bloemstukken. Daarnaast kan een bezoek gebracht worden aan het parkl; op eigen gelegenheid of
met een rondleiding. In het kasteel en park worden prachtige beelden tentoongesteld en een
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muzikaal trio zal de dagen muzikaal opluisteren. Bezoekers die even willen bij komen van alle
indrukken kunnen in de oranjerie op het landgoed terecht voor een hapje en drankje.

De Alpe d'HuZes, 6 keer de Alpe d'Huez op fietsen voor het KWF op 7 juni
2012
De eigen ervaringen van Wichard Weenink (een kort verslag)
Het zit erop, de 6 keer is gehaald. Ik ben enorm blij met de 6 keer en vond het geweldig om mee
te maken. Ik kon 's morgens om 5 uur starten en de eerste klimmen gingen precies als getraind.
Lekker rustig, hartslag onder controle en gestaag doortrappen. Om half 12 had ik de 3x voltooid
en het ging nog lekker. De sfeer op de berg was ondertussen prachtig: mensen die er vanaf vroeg
al de hele dag stonden, in sommige bochten konden de fietsers meetrappen met muziek en in de
dorpjes Huez (op 2 derde) en Alpe d'Huez (dan ben je er al bijna) gewoon feest. En toen kwam de
4e... het was inmiddels goed warm (27 gr) en ohh wat hadden die beentjes al doorstaan. De eerste
3 1/2 km is dan zo steil en ook tot Huez blijft het aanpoten. Ja, dan rust je wat uit, leest verhalen
die aangeplakt staan en dan komt het besef voor wie je het doet, wie allemaal achter je staan en
hoe geweldig die mensen zijn die aan de kant staan. En er zijn er zoveel meer die het moeilijk
hebben, dus put je ook moed uit elkaar. En dan ga je door, 4 keer klaar, 5 keer. Alle sms-jes weer
gelezen, mijn ouders gesproken die ook op de berg waren en dan de 6e. Samen met iemand naar
boven gefietst, elkaar er doorheen kletsen en dan weer het feestgedruis in. Voor de laatste keer
tritsen high-fives uitdelen, rechtop zitten, meeklappen en je toe laten juichen en half 8 ´s avonds
is het voltooid! Super, zwaar, emotioneel en fantastisch. Een groot feest met een geweldige
boodschap: Opgeven is geen optie! Voor wie nog naar mijn pagina wil gaan om eventueel te
doneren: er was een fout geslopen in het eerder door mij opgegeven adres. Het juiste adres is
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl en dan zoeken op "Weenink"

Pluktuin “Het Beekdal”
Wist u dat er in Rozendaal een pluktuin is, gelegen aan de Rosendaalselaan.
Hier kunt u zelf uw boeket samenstellen. Er groeit van alles: Dahlia’s, gladiolen en nog veel meer
soorten bloemen. Tevens is er een assortiment vaste planten te koop.
Nieuwsgierig? Kom eens langs!

De Aliantie
Op17 juni j.l.is De Alliantie, de Rhedense stichting voor Kunst & Cultuur, gestart met haar
zomerprogramma 2012. Het programma eindigt op 15 september. Daaraan voorafgaand staan
ruim 20 evenementen gepland. Uitgebreide programma-informatie is te vinden op de website
www.dealliantie.nl en in het programmaboekje dat binnenkort verkrijgbaar is bij De Alliantie:
dealliantie@hetnet.nl.
Een greep uit de agenda voor Rozendaal
23
juni Vrouwen Vocaal met Midzomernacht
Openluchttheater Velp/Rozendaal
4
juli
Kindervoorstelling Auditie Auditie
idem
11
juli
Kindervoorstelling Circus Sijm
idem
18
juli
Kindervoorstelling Hakim
idem
25
juli
Kindervoorstelling Liever een beetje gek idem
1
aug. Kindervoorstelling theatergroep Hilaria
idem
8
aug
Kindervoorstelling Alice
idem
26
aug
Literaire High Tea met Nicolaas Matsier idem
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9
sept. Orkest De Tegenwind
12 tm 15 sept. Kleinetententheaterfestival

Muziektent Velp
Openluchttheater Velp/Rozendaal

Met de bus de Veluwe ontdekken
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert op zaterdag 7 juli een bustocht met de
boswachter over de Veluwe. Onderweg wordt onder andere een bezoek gebracht aan de
A. Vogeltuinen op landgoed Zwaluwenburg.
Start om 9.00 vanaf station Velp. Terug om ca. 18.00 uur (Velp). Deelname € 49,50 p.p.,
inclusief koffie/thee, lunch en aperitief. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
€ 45,00 p.p. Reserveren is noodzakelijk. Dit is mogelijk t/m 1 juli via (026) 355 25 95.
Informatie: www.mooigelderland.nl of boswachter Frans Duermeijer, tel. 06-53 777 594 (vr–zo)

Internationale dag bestrijding ouderenmishandeling
In 2006 werd 15 juni voor de eerste keer wereldwijd uitgeroepen tot World Elder Abuse
Awareness Day. ( Dag van de bestrijding van ouderenmishandeling).
Het voornaamste doel van deze Wereldbezinningsdag is aandacht vragen voor deze problematiek
zowel bij burgers als professionals. Het gaat om het bewust worden en het leren signaleren en
bespreekbaar maken, zodat ouderenmishandeling voorkomen dan wel aangepakt kan worden.
Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar of ouder, door een persoon tot
wie de oudere in een afhankelijkheidsrelatie staat. Ouderenmishandeling kent zes vormen van
geweld; lichamelijk, psychisch, seksueel, verwaarlozing, schenden van rechten en (financiële)
uitbuiting.
Niet altijd is er sprake van moedwillig iemand pijn doen of uitbuiten. Er kan ook sprake zijn van
onmacht, onkunde of overbelasting van de mantelzorger. Deze groep mensen heeft het beste voor
met de ouderen, echter door onvoldoende kennis van het (ziekte)proces van de oudere of omdat
de zorgbehoefte van de oudere groter wordt dan de mantelzorger kan dragen, kan er overbelasting
ontstaan. Waardoor iemand de zorg niet ontvangt die, hij/zij nodig heeft. Hierdoor wordt iemand
onbedoeld mishandeld.
Mensen die een oudere moedwillig mishandelen halen hier vaak een persoonlijk gewin uit, zoals
geld, wraak, onderdak enz. enz.
Niet alleen partners of familieleden, kunnen zich schuldig maken aan mishandeling. Ook de
professionele verzorgers kunnen komen tot ongewenst gedrag jegens de oudere.
Signaleert u ouderenmishandeling of heeft u vermoedens? Dan kunt u contact opnemen voor
informatie, advies en hulp met het Steunpunt Huiselijk Geweld Oost-Midden Gelderland.
Steunpunt huiselijk geweld Oost-Midden Gelderland. T: 0900 – 126 26 26 5ct.pm. (24 uur per
dag). E: info@huiselijkgeweldgelderland.nl. I: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Busvervoer regio Arnhem-Nijmegen steeds toegankelijker
De bussen in de regio Arnhem-Nijmegen worden steeds toegankelijker voor mensen met een
beperking. Bovendien is een groot deel van de bushaltes aangepast, zodat de instap veel
makkelijker gaat. Omdat veel mensen nog niet bekend zijn met deze verbeteringen, organiseren
vervoerder “Breng” en de Stadsregio Arnhem Nijmegen deze zomer een informatiecampagne.
Onderdeel van deze campagne zijn informatiebijeenkomsten waar mensen uit de doelgroep meer
informatie krijgen (ook over de OV-chipkaart) en de bus eens op hun gemak kunnen proberen.
De campagne is tot stand gekomen in samenwerking met mensen uit de doelgroep.
Meer informatie is te vinden op www.breng.nl/stapmaarin.
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De komende jaren blijft toegankelijkheid een belangrijk onderwerp. De stadsregio en Breng
kijken daarbij verder dan de bus of een halte. Alle onderdelen van een reis worden meegenomen.
Breng investeert meer in persoonlijke aandacht voor de reiziger door meer medewerkers Service
en Veiligheid op de knooppunten in te zetten en chauffeurs te trainen. Naast WIFI komen er eind
dit jaar in alle bussen en treinen reisinformatieschermen met actuele reisinformatie. De visuele
informatie wordt ondersteund met een automatische halteomroep in alle treinen en bussen. De
geluidsfragmenten worden ingesproken door een organisatie die zich bezighoudt met het
inspreken van luisterboeken voor blinden en slechtzienden.

Snel en deskundig hulp verlenen? Volg een EHBO-cursus!
Basiscursus EHBO
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Velp-Rozendaal start, bij voldoende
belangstelling, 24 september 2012 een beginnerscursus EHBO. De cursusavonden zijn op
maandag van 19.30 uur tot 21.30 uur en worden gegeven in het verenigingslokaal aan de
Schoolstraat 12 in Velp. Tijdens de cursus leert u hoe te handelen bij een ongeval in huis of op
straat. Ook leert u onder andere reanimeren en omgaan met een AED. De kosten bedragen € 165,
- inclusief materiaal en examen. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het lesgeld.
Meer informatie over deze cursus vindt u op de website: www.ehbo-velp-rozendaal.nl.
De EHBO-vereniging in Velp wil, als er voldoende mensen geïnteresseerd zijn, ook met twee
nieuwe cursussen starten, namelijk “Ingrijpen bij hartstilstand” (2 lesavonden) en
“Wat te doen bij kinderongelukken?” (4à 5 lesavonden). Ij deze cursussen moet jaarlijks één
avond een herhalingsles worden gevolgd.
De cursusavonden voor ‘reanimatie/AED’ en ‘EHBO aan kinderen’ vinden plaats op donderdag.
Bent u geïnteresseerd in een van deze cursussen, dan kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.
Als er voldoende geïnteresseerden zijn, zullen wij contact met u opnemen. Uiteraard krijgt u ook
bericht als het niet doorgaat.
Voor meer informatie of voor het plaatsen op de wachtlijst, kunt u contact opnemen met de
secretaris, Coby van den Heuvel, tel. (026) 364 93 71 of via secretariaat@ehbo-velp.nl.

De Bibliotheek geeft Gouden Leestips Boekje voor ouders uit
Kinderen presteren beter op school als ze regelmatig een boek lezen en vanaf jonge leeftijd
worden voorgelezen. De bieb wil ouders en kinderen daarbij helpen. Speciaal voor ouders met
jonge kinderen (0 – 12 jaar) heeft de Bibliotheek het Gouden Leestips Boekje gemaakt dat vanaf
13 juni gratis verkrijgbaar is. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt steeds weer hoe belangrijk
lezen en de bibliotheek is voor de jeugd. Zo is bijvoorbeeld door de Universiteit van Amsterdam
vastgesteld dat kinderen die in hun vrije tijd regelmatig een goed boek lezen, een hogere score op
de Cito-toets behalen. En luidt de conclusie uit een recent verschenen Amerikaanse studie dat
bibliotheken een belangrijke rol spelen op het gebied van leesbevordering bij kinderen, vooral op
het gebied van het ontdekken van boeken. Een ander onderzoek, dat werd uitgevoerd door de
NRC, bevestigt weer het grote maatschappelijke belang van de bibliotheek voor de Nederlandse
jeugd.
Om de rol die bibliotheken kunnen spelen bij het opgroeien van hun kinderen te benadrukken, is
speciaal voor ouders met jonge kinderen (0 – 12 jaar) het Gouden Leestips Boekje gemaakt.
Bomvol tips en feiten, o.a.de leukste voorlees-apps; een wegwijzer in een wereld die steeds
digitaler wordt; een uitleg over ‘interactief’ voorlezen aan de allerkleinsten; een overzicht van de
leukste boeken voor verschillende leeftijden en nog veel meer. Dus ook handig als hulpmiddel bij
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het kiezen van leesvoer in de zomervakantie! Het boekje is vanaf 13 juni verkrijgbaar bij de
bibliotheek (op=op) of online te lezen/downloaden via: www.goudenleestips.nl.

Krant Veilig gevoel zeer goed ontvangen
De krant Veilig gevoel, die onlangs huis-aan-huis is verspreid in de regio Gelderland-Midden
door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is zeer goed ontvangen door de
lezers. Dat blijkt uit de enquête van PanelWizard. Bijna 90 % wil jaarlijks een krant over risico's
in hun woon- en leefomgeving ontvangen. In 2013 wordt daarom opnieuw een editie van Veilig
gevoel verspreid, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de initiatieven van de inwoners zelf.
De puzzel in de krant Veilig gevoel kreeg veel respons. Onder de bijna 1000 inzendingen via
briefkaarten en email is een winnaar getrokken. Mevrouw Sjane Ragas uit Pannerden mag een
luchtballonvaart boven haar woonomgeving maken.Uit de stapels inzendingen zijn ook nog twee
winnaars getrokken die allebei een noodpakket kregen toegestuurd.
In de volgende editie van de krant in 2013 wordt aandacht besteed aan de onderwerpen die de
lezers hebben aangegeven, namelijk informatie over epidemieën/pandemieën en bedreiging van
de volksgezondheid en extreme weersomstandigheden. Deze en andere onderwerpen zullen
aandacht krijgen in het volgende nummer en hierover kunnen websitebezoekers uiteraard al
informatie vinden op www.vggm.nl/risico.
De redactie van Veilig gevoel komt graag in contact met inwoners die zelf initiatieven
ondernemen om elkaar te helpen of met de omgeving iets doen in noodsituaties. Daaraan zal dan
ook in het volgend nummer aandacht aan kunnen worden besteed. Deze initiatieven kunnen
gemaild worden naar veiliggevoel@vggm.nl.
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