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Verkiezingsprogramma 2022 van Rosendael’74
Beste Rozendaler,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Rosendael’74 voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022. In dit programma leest u wie zich voor onze partij verkiesbaar gesteld hebben, beschrijven we wat we
de afgelopen 4 jaar hebben bereikt en wat onze speerpunten zijn voor de komende periode.
Rosendael’74 maakt al jarenlang deel uit van de coalitie en is daarmee een stabiele factor in het Rozendaalse
bestuur. Daar zijn we trots op. U kunt op ons rekenen als het gaat om een hoge kwaliteit van onze
leefomgeving met aandacht voor ontmoeting en vitaliteit. Wij gaan voor het behoud van onze
zelfstandigheid, zodat we zelf invloed houden op de kwaliteit van de voorzieningen voor onze inwoners.
Daarnaast streven we er naar om lokale belastingen relatief laag te houden. Dat staat of valt bij gezond
financieel beleid. Dat is de basis. Onze speerpunten geven daarnaast een goed beeld op welke onderwerpen
we de komende raadsperiode flink gaan inzetten.
Rosendael’74 zet zich in voor Rozendaal met een team van enthousiaste, ervaren en betrokken mensen. Een
team met één drijfveer: wij houden van dit dorp en willen het unieke karakter daarvan behouden. Onze partij
kenmerkt zich door een goede afspiegeling van de inwoners van Rozendaal. Op onze kieslijst vindt u naast
bekende ook een aantal nieuwe gezichten. Rozendalers die de komende jaren graag een steentje bij willen
dragen aan de lokale politiek.
Wij kenmerken ons door onze pragmatische opstelling, rechttoe-rechtaan politiek optreden en stellen ons
constructief op bij politieke besluitvorming. Het gaat momenteel goed in Rozendaal en dat willen wij zo
houden. Uiteraard zijn we graag weer van de partij in een volgende coalitie om ingeslagen wegen voort te
zetten en de koers te verleggen waar nodig. Helpt u ons daarbij? Met uw stem gaat dat lukken!
Dank voor uw interesse in ons verkiezingsprogramma. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan
contact met ons op via www.rosendael74.nl. U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.
Met vriendelijke groet,
Het team van Rosendael’74
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Kieslijst
De kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is als volgt samengesteld:
1.
Simon Warmerdam, lijsttrekker en beoogd wethouder
2.
Ronald de Jonge
3.
George van Gorkum
4.
Arie Blokland
5.
Luc Beije
6.
Monique Jansen
7.
Rosanne den Hartog-Houterman
8.
Gert-Jan Willemse
9.
Corine ter Brugge
10.
Arno Adema
11.
Martin Tuit
12.
Marieke Albricht, lijstduwer
Simon Warmerdam (1950)
In 2006 kwamen mijn vrouw en ik op Rozendaal wonen. Met mijn achtergrond in weg- en waterbouw en
planologie ben ik internationaal actief geweest met advieswerk, vaak in een bestuurlijke rol, eerst in de
private en later de publieke sector. Als ik terug kwam van een verre reis en Rozendaal binnenreed, voelde
dat vanaf dag 1 als mijn thuis. Vooral omdat het zo’n uniek kasteeldorp is met een geheel eigen identiteit.
Na mijn pensionering werd ik benaderd door Rosendael‘74 om lokaal actief te worden. De partij sprak mij
aan als daadkrachtig met een scherp oog voor de belangen van inwoners van Rozendaal. Kort daarna kwam
de vraag om de rol van wethouder over te nemen. De portefeuilles wonen, ruimtelijke ordening, milieu en
verkeer lagen voor de hand. Met daarnaast financiën wordt er een sterk beroep gedaan op mijn bestuurlijke
ervaring. Dat is leerzaam en het geeft veel voldoening om mijn eerdere ervaring te mogen inzetten. Bij de
verkiezingen in 2022 ben ik net een jaar wethouder en stel mij graag beschikbaar om de opgebouwde
ervaring in te zetten voor een nieuwe periode. Continuïteit is belangrijk, zeker omdat de gemeente volop
bezig is om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.
Ronald de Jonge (1970)
Alweer 22 jaar geleden ben ik met mijn vrouw Sandra de Jonge vanuit Arnhem in Rozendaal gaan wonen.
Samen waren we het al vrij snel eens: uit dit mooie dorp gaan we nooit meer weg. Naast mijn werk als partner
bij een regionaal accountantskantoor vervul ik mijn vrije tijd onder andere met andere bestuurlijke functies,
fiets ik veel en loop ik graag hard in de natuur. Eind 2014 is er zelfs een gecertificeerde en door
Staatsbosbeheer uitgezette trimronde in het Rozendaalse bos naar ons vernoemd (Rondje RoSa). Sinds eind
2013 ben ik verbonden aan Rosendael’74, voornamelijk als commissielid en een korte periode als raadslid.
In de komende raadsperiode zet ik me graag in als raadslid op het blok algemene zaken & financiën.
Rosendael‘74 is een partij die bruist van de energie en waarbij de gehele fractie een enorm
verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor de leefbaarheid en zelfstandigheid van dit mooie kasteeldorp. Ook
de aankomende vier jaar hoop ik hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen.
George van Gorkum (1951)
Ik ben in 1974 getrouwd en met mijn vrouw in Driel gaan wonen. Na 26 jaar zijn we verhuisd naar de
toenmalige nieuwbouwwijk ‘de Kapellenberg’. In mijn carrière als beroepsmilitair heb ik veel ervaring
opgedaan in de overheidsfinanciën en interne en externe controle. Naast mijn werk heb ik een jaar of 15 op
hoog niveau atletiek bedreven. Momenteel beperk ik mij tot recreatief lopen en fietsen in deze prachtige
omgeving en geniet ik samen met mijn vrouw van het gepensioneerde leven. Politiek had nooit mijn interesse
tot ik met pensioen ging en gevraagd werd of ik iets wilde betekenen in de politiek van Rozendaal. Dat heeft
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er toe geleid dat ik 4 jaar wethouder geweest ben met o.a. financiën en ruimtelijke ordening in de portefeuille
en daarna een periode van 4 jaar de functie van raadslid heb vervuld op ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting en verkeer. Dat zou ik straks graag een vervolg geven. Ik heb in de afgelopen 8 jaar de
politiek leren waarderen, mede door deze energieke en daadkrachtige club mensen van Rosendael’74.
Arie Blokland (1952)
In 2006 kwam ik met mijn vrouw Ans naar Rozendaal vanuit Arnhem. Ons huis ligt aan de rand van het bos.
Heerlijk om daar te wandelen. Het centrum van Velp is tegelijkertijd binnen handbereik. Die combinatie trok
ons erg aan. De afgelopen 35 jaar ben ik werkzaam geweest als architect-partner op een architectenbureau.
De combinatie van creativiteit, oplossingsgerichtheid en zakelijkheid die dit vak met zich meebrengt, vond ik
altijd een heel aantrekkelijke combinatie. De ervaring die ik daarmee heb opgedaan, wil ik nu graag namens
Rosendael’74 inzetten voor ons mooie dorp. Rosendael’74 is een partij die pragmatisch denkt en zoekt naar
logische en werkbare oplossingen. Dat heeft mij altijd erg aangesproken. De realisatie van de nieuwe
Dorpsschool is daarvan een goed voorbeeld. In de komende tijd staan ons weer nieuwe belangrijke
uitdagingen te wachten, ook op het terrein dat mij na aan het hart ligt, onze leefomgeving en ruimtelijke
ordening. Het proces rond de invoering en implementatie op plaatselijk niveau van de nieuwe Omgevingswet
waarin allerlei nu nog geldende wetten en regels betreffende onze leefomgeving zullen worden gebundeld,
zal veel aandacht vragen van het gemeentebestuur. Graag draag ik daar mijn steentje aan bij als raadslid.
Luc Beije (1975)
Samen met mijn vrouw, onze zoon en dochter, wonen wij met heel veel plezier in Rozendaal. Afkomstig uit
een militair geslacht, heb ik door het gehele land gewoond en ben ik na mijn loopbaan als beroepsmilitair
inmiddels acht jaar werkzaam in het Rijnstate ziekenhuis als hoofd Bedrijfscontinuïteit en Veiligheid. Voor
mij is veiligheid niet alleen in mijn werk een heel belangrijk onderwerp, maar zeker ook in mijn leefomgeving.
Ik wil mij dan ook in de aankomende vier jaar graag inzetten voor onder andere de veiligheid, de
saamhorigheid en het behouden van de zelfstandigheid van ons mooie dorp. Rosendael’74 is mijns inziens
dé partij om dit te kunnen realiseren!
Monique Jansen (1969)
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik sinds 2 jaar op het prachtige Rozendaal. Daarvoor woonde
ik bijna 30 jaar ‘aan de overkant’ in Velp. Ik vind het heerlijk om voor of na een werkdag door onze mooie
achtertuin De Posbank te wandelen of te rennen. Daarnaast beleef ik veel plezier aan tuinieren en ben ik
begonnen met imkeren. In het dagelijkse leven werk ik als Human Resources manager en business coach. Ik
houd me met name bezig met de ontwikkeling van individuele medewerkers en teams op het gebied van
communicatie en persoonlijk leiderschap. Ik beleef veel plezier aan samenwerken met een diverse groep
mensen. Het is een voorrecht om in Rozendaal te mogen wonen, maar ook daar zijn inwoners die net even
wat hulp en aandacht nodig hebben om een goed en zelfstandig leven te kunnen leiden. Verder heeft onze
groene leefomgeving mijn aandacht. Graag zet ik mij in als commissielid voor het social domein en wil ik het
goede behouden en verder verbeteren waar dat kan. Rosendael’74 is een partij met een hechte groep
mensen die lange termijn plannen weet om te zetten in concrete acties, daar voel ik me bij thuis.
Rosanne den Hartog-Houterman (1971)
Na een verblijf van een aantal jaren in het mooie Tirol hebben wij ons in 2010 als gezin definitief gesetteld in
het fijne Rozendaal. Dagelijks loop ik met onze hond minimaal anderhalf uur door het dorp en de natuur. En
telkens realiseer ik me hoe uniek ons dorp is en hoe belangrijk het is om alles wat daarmee samenhangt goed
te onderhouden. Dat vergt goed bestuur en naar mijn mening een positieve insteek. En daar wil ik graag bij
ondersteunen via Rosendael’74. Ik ben geboren Gelderse en heb politicologie en communicatiewetenschappen gestudeerd op de Universiteit van Amsterdam. Na mijn studie ben ik als IT-consultant aan
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de slag gegaan en momenteel ben ik werkzaam als IT-er op de Universiteit Utrecht. Ik zet me de komende
periode graag in als commissielid op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.
Gert-Jan Willemse (1967)
Na een studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en elf jaar in het buitenland ben ik met mijn
vrouw en onze 2 meiden sinds 2006 woonachtig in Rozendaal. In mijn dagelijks leven ben ik commercieel
directeur bij een internationale zuivelonderneming in Arnhem. Dankzij mijn werk heb ik een flinke dosis
ervaring opgedaan in het omgaan met andere culturen en tevens een frisse kijk verkregen op ons doorgaans
zo mooie Nederland. Bestuur en politiek hebben altijd mijn belangstelling gehad. In mijn 2 raadperiodes heb
ik onder andere mijn bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het IKC Dorpsschool, klinkers in plaats
van asfalt in onze straten en het instellen van de € 1.000 zonnepanelen-subsidie voor Rozendalers.
Rosendael’74 is een hechte en daadkrachtige club mensen, ik maak daar graag deel van uit.
Corine ter Brugge (1958)
Onderzoekend, enthousiast, sportief en verbindend, zo zou ik mijzelf willen omschrijven. Ik ben getrouwd
met Hans Speelman. Gedurende mijn loopbaan in de gezondheidszorg en als ondernemer heb ik altijd
initiatieven ontplooid en nieuwe stappen durven zetten. Ik ben actief geweest voor een landelijke politieke
partij, maar heb mij in 2015 aangesloten bij Rosendael’74. Ik heb me ingezet als commissielid, raadslid voor
het sociaal domein en was de afgelopen periode tevens fractievoorzitter. Ik geniet erg van de diversiteit
binnen de fractie van Rosendael’74. Een combinatie van jeugdigheid en anciënniteit, waarbij we leren van
elkaar.
Arno Adema (1941)
Na mijn pensionering bij Defensie ben ik in 1999 op Rozendaal gaan wonen in de wijk Kapellenberg. Ik ben
lid geworden van Rosendael’74 in 2005. Na een korte periode als commissielid ben ik in 2006 wethouder
geworden. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen voor een nieuwe school en de bouw van
woningen op de Del. Ook zorg, welzijn, werk en jeugd behoorden tot mijn brede portefeuille en vroegen veel
aandacht vanwege de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning. Ik heb mijn werk voor
Rosendael’74 en dus voor Rozendaal met plezier gedaan en ik ben in totaal acht jaar wethouder in Rozendaal
geweest. Nu maak ik als penningmeester onderdeel uit van het bestuur van Rosendael’74. Een partij van
betrokken en enthousiaste mensen, jongeren en ouderen, die zich voor Rozendaal willen inzetten.
Martin Tuit (1946)
Ik ben Martin Tuit en woon sinds 1970 in Rozendaal. Ik ben twee periodes raadslid geweest. Aanvankelijk
met de portefeuille ruimtelijke ordening, later die van het sociaal domein. Inmiddels ben ik 8 jaar secretaris
van het bestuur van de partij. Als medeoprichter ben ik vanaf het eerste uur bij de partij betrokken. Eerst als
lid van de stuurgroep Rosendael’74, later in de kiesvereniging Rosendael’74. Ik heb het volste vertrouwen in
de kundigheid en de gedrevenheid van de huidige generatie raadsleden.
Marieke Albricht (1975)
Ik ben opgegroeid aan de Ringallee, aan de Velpse kant. Sinds 2008 woon ik met mijn man en tweeling met
heel veel plezier in Rozendaal. In mijn vrije tijd loop ik graag hard in het prachtige buitengebied van
Rozendaal. Omdat ik graag iets terug wilde doen voor de gemeente heb ik mij 11 jaar ingezet voor
Rosendael’74. Eerst 8 jaar als raadslid (en fractievoorzitter) op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu
en verkeer. Daarna ben ik een kleine drie jaar wethouder geweest, waardoor ik de gemeente weer op een
hele andere manier heb leren kennen. Hoewel ik na zoveel jaren lokale politiek nu weer werkzaam ben in het
bedrijfsleven, draag ik Rosendael´74 nog steeds een warm hart toe en maak ik graag deel uit van deze
energieke en leuke groep mensen!
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Terugblik afgelopen gemeenteraadsperiode maart 2018 t/m februari 2021

De afgelopen vier jaar heeft Rosendael’74 een coalitie gevormd met het PAK. We hebben prettig
samengewerkt en veel bereikt. Veel van de punten uit ons toenmalige verkiezingsprogramma hebben we
gerealiseerd. We noemen er een paar:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

De eenmalige subsidie van € 1.000,- per huishouden voor energiemaatregelen - zoals het plaatsen van
zonnepanelen en het aanbrengen van isolatie - is er gekomen en was een groot succes. Tot eind 2021
hebben 237 huishoudens de subsidie ontvangen en bijgedragen aan een duurzamer Rozendaal.
We hebben ervoor gezorgd dat geasfalteerde straten - die op de planning stonden voor vernieuwing –
zijn beklinkerd. Klinkers vinden we mooi passen bij het karakter van Rozendaal. Klinkers zijn in eerste
instantie duurder, maar gaan veel langer mee en zijn milieuvriendelijker.
Rozendaal heeft een stevige financiële basis. Dit is een belangrijk speerpunt voor Rosendael’74. Het heeft
er mede toe geleid dat Rozendaal haar zelfstandigheid mocht houden. De provincie Gelderland bracht
dit in de loop van 2018 ter discussie, maar hier staken burgemeester en politiek een stokje voor.
Rosendael’74 heeft een belangrijke rol gespeeld in de keuze om het Nationaal Park Veluwezoom niet
volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en het Rozendaalse veld open te houden voor
hondenbezitters. We willen dat jong en oud kunnen blijven genieten van onze prachtige omgeving met
aandacht voor het behoud van flora en fauna.
Er is extra expertise aangetrokken om de energietransitie concreet vorm te geven en daarin voor
Rozendaal de juiste keuzes te maken. De energietransitie staat hoog op de agenda van Rosendael’74.
Geen overhaaste keuzes, maar we dragen uiteraard wel bij aan de reductie van de CO2-uitstoot en de
opwekking van duurzame energie.
Van ‘racebaan’ weer naar een kerklaan. Dat werd ons motto voor de aanpak van de verkeerssituatie op
de Kerklaan. Na grondig onderzoek is op aandringen van de hele Rozendaalse politiek een flink budget
vrij gemaakt om ingrijpende maatregelen door te voeren.
Het speelterrein van onze dorpsschool is op verzoek van veel kinderen en hun ouders ‘vergroend’,
uitdagender en schaduwrijker gemaakt. Er is ook een fraaie ontdektuin met bijenhotels en moestuin
aangelegd.
De natuurlijke speelplek in de wijk de Del is gerealiseerd na een intensief proces met veel omwonenden.
Rosendael’74 hield vast aan haar verkiezingsbelofte. Een lege, kale plek in de wijk is nu veranderd in een
groene, aantrekkelijke ontmoetingsplek, vooral voor jonge kinderen die er kunnen klimmen en klauteren.
De levensloopbestendige woningen aan de Steenhoek zijn gereed en de nieuwe eigenaren werken hard
aan de inrichting van hun huis en tuin.
Een nieuw afvalbeleid is met succes ingevoerd, waardoor de hoeveelheid restafval fors is afgenomen.
Door betere scheiding aan de bron zijn wij duurzamer geworden met afval als grondstof. Ook helpt het
de hoge kosten te beperken van de verwerking van restafval.
Ook in de afgelopen periode heeft Rosendael’74 ervaren commissie-, raadsleden en wethouders kunnen
leveren. Goede samenwerking binnen de coalitie en met de oppositie toont een gerijpte bestuurscultuur
die het waard is om te koesteren.
Rozendaal heeft zich, hoe klein ook, een actieve en gewaardeerde partner getoond in de samenwerking
met andere gemeenten in de regio.
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Onze speerpunten

Rozendaal verschijnt nog wel eens in de top 10 van landelijke of Gelderse peilingen. De groenste gemeente,
de hoogste vaccinatiegraad van Gelderland, de gemeente met de hoogste opkomst bij verkiezingen, de
rijkste gemeente van Gelderland en ook de kleinste gemeente van het vasteland. Het is juist de kracht van
klein wat ons zo groot maakt. En dat is waar Rosendael’74 graag op inzet. Het mooie dorpsaanzicht:
Rozendaal als prachtig kasteeldorp waar we trots op zijn en tegelijkertijd modern, toekomstbestendig en
zeer maatschappelijk betrokken. Deze elementen laten wij terugkomen in de speerpunten van ons
verkiezingsprogramma 2022 die hieronder te lezen zijn.
1. Natuur en recreatie
Over één ding zijn alle Rozendalers het vast eens: wat wonen we toch in een prachtig dorp. Naast het kasteel
en de aanwezige monumenten, bepaalt de ons omringende natuur het unieke karakter van Rozendaal. Daar
willen we van genieten met in achtneming van de bescherming van flora en fauna. Een volledige afsluiting
van de Posbank gedurende het hele jaar past niet in dit plaatje. Rosendael’74 heeft een alternatief plan
voorgesteld. Door slimme afsluiting van bepaalde wegdelen in het Veluwezoomgebied kan tijdens zomerse
weekenden ‘het rondje Posbank’ niet meer gereden worden. Wel is het gebied dan nog steeds met de auto
toegankelijk, juist voor mensen die moeilijker ter been zijn. Op cruciale punten komen informatieborden die
beschikbare parkeerplaatsen weergeven en hoe deze te bereiken zijn. Zo wordt onnodig verkeer voorkomen.
Als we de groep ‘rondjesrijders’ flink kunnen reduceren, dan verwachten we daar gunstige effecten van op
de drukte en verkeersoverlast. Doordeweeks, als het veel rustiger is, blijft het zoals het nu is. Rosendael’74
wil dat het gekozen scenario goed geëvalueerd wordt, zodat we na een aantal jaar de effecten weten, zowel
op drukte als ook op de natuur. De provincie Gelderland heeft nog steeds plannen om het
hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld aan te passen naar een gebied waar honden alleen aangelijnd
mogen komen. Rosendael’74 is het daarmee niet eens en zal alles in het werk stellen om dit te voorkomen.
Rozendalers fietsen graag en dat stimuleren wij! Kwalitatief goede fietspaden en een goed fietsnetwerk zijn
belangrijk voor Rosendael’74. We hebben ons de afgelopen periode hard gemaakt om een betonfietspad
aan te leggen vanaf de begraafplaats naar het reeds aanwezige betonfietspad richting Posbank. Breed en
onderhoudsarm. Daar hangt een pittig prijskaartje aan, maar veilig fietsen vinden we belangrijk. Ook de
komende jaren focussen we ons op de ontwikkeling van het fietsnetwerk.
Het buitengebied heeft onze aandacht, waar de stikstofdepositie extra bijdraagt aan een afnemende
kwaliteit van flora en fauna. We kunnen als kleine gemeente niet alleen die zorgen dragen, oplossingen
bedenken en deze financieren. We moeten samenwerken en dat doen we bijvoorbeeld in de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen met 18 gemeenten. Rosendael’74 stimuleert een actieve rol en inbreng
van onze gemeente binnen deze zogenaamde ‘groene groei opgave’.
2. Een leven lang blijven wonen in Rozendaal
De woningvoorraad in Rozendaal is relatief eenzijdig qua samenstelling: er staan vooral grote
eengezinswoningen en nauwelijks huurwoningen en appartementen. In onze gemeente ontbreekt het aan
woningen voor ouderen die graag kleiner en levensloopbestendig willen wonen en tegelijkertijd niet weg
willen uit Rozendaal. Nu wonen zij vaak alleen of met zijn tweeën in huizen die in de loop der jaren te groot
zijn geworden. Dit gegeven staat een natuurlijke doorstroming voor gezinnen met kinderen in de weg.
Daardoor zijn er voor hen nauwelijks kansen op het vinden van een geschikte woning.
In een in 2018 gemaakte woningmarktanalyse is een raming gemaakt van de kwantitatieve behoefte aan
extra woningen in Rozendaal. Na realisatie van De Del en het project op De Steenhoek resteert er volgens
deze analyse nog behoefte aan circa 10 extra woningen, te realiseren in de periode tot 2040. Rosendael’74
6
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wil deze extra wooncapaciteit exclusief voor ouderen inzetten zodat zij een kans hebben om in Rozendaal te
blijven wonen. Een sturende rol van de gemeente is bij de definitie en realisatie van een dergelijk
bouwinitiatief een onmisbare randvoorwaarde. Rosendael’74 maakt zich daar hard voor.
Wij willen onderzoeken of, en zo ja waar binnen de gemeentegrenzen concrete mogelijkheden liggen om in
deze behoefte aan extra woningen dan wel zorgvastgoed te voorzien. Zijn hiervoor geschikte locaties te
vinden rekening houdend met het bijzondere landschappelijke en historische karakter van ons dorp? Te
denken valt aan plekken voor nieuwbouw, verbouw dan wel uitbreiding aan een bestaand gebouw. We
onderzoeken tevens of het zogeheten ‘splitsen’ van woningen onder strikte voorwaarden mogelijk is.
3. Veiligheid: zowel in verkeer als thuis
Rosendael’74 heeft veiligheid en in het bijzonder verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. We gaan voor
veilige, kindvriendelijke lanen met ruimte voor groen en esthetiek op buurtniveau en doorgaande wegen.
Een voorbeeld is de aanpak van de Kerklaan. Tijdens de weekenden wordt hier veel overlast ervaren van
fietsers, motorrijders, rallyrijders en overige automobilisten die een rondje Posbank willen rijden. De overlast
komt tot uiting in lawaai, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid. In de afgelopen raadsperiode hebben wij
ervoor geijverd om de gemiddelde snelheid op de Kerklaan aanmerkelijk te verlagen. De Kerklaan is
heringericht met als uitgangspunt om deze laan geen racebaan maar een échte laan te laten zijn: met meer
groen in het straatbeeld en verkeersremmende aanpassingen. Ook in komende raadsperiode volgen we de
ontwikkelingen op de Kerklaan. Hebben de aanpassingen het gewenste effect en is genoemde overlast
daadwerkelijk afgenomen? Ook op andere plekken in onze gemeente maken we ons sterk voor een
verbetering van de verkeerssituatie. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van de Berg- en Heideweg of de
snelheid op de Kraaijesteijnlaan.
En hoe versterken we het veiligheidsgevoel van onze inwoners? Door toedoen van Rosendael’74 staat
inbraakpreventie al jarenlang hoog op de gemeentelijke agenda. Rosendael’74 onderstreept daarbij het
belang van de ‘WhatsApp buurtpreventiegroepen’ en het actief onder de aandacht brengen van het Politie
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) onder onze inwoners. Al deze initiatieven werpen hun vruchten af. Het
aantal inbraken is laag en men is alert. Als het nodig is, maakt Rosendael’74 zich hard voor zichtbaarheid en
aanwezigheid van politie en handhavers. De wijkagent kent de dorpskern én het buitengebied. Wat ons
betreft is er extra aandacht voor het voorkomen van bosbranden.
We zien wel een andere vorm van criminaliteit opkomen: cybercriminaliteit. Maar liefst twee derde van alle
Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met phishingmails, WhatsApp-fraude en nepsms-jes van
bijvoorbeeld een bank. Cybercrime neemt steeds professionelere vormen aan. Phishingmails zijn haast niet
meer van echt te onderscheiden en berichten van bekenden of familieleden via WhatsApp zijn zeer
misleidend. Rosendael’74 wil dat de gemeentelijke organisatie actief acteert op dit punt en dat er meer
voorlichting komt over dit onderwerp om te voorkomen dat Rozendalers hier slachtoffer van worden.
4. Energietransitie
Als het gaat om de totale energietransitie dan moet veel op landelijk niveau geregeld worden. Wat zijn goede
alternatieven voor aardgas en hoe voeren we dit op grote schaal door? Een gemeente als Rozendaal loopt
daarbij niet voor de troepen uit, maar draagt wel haar steentje bij. De gemeente Rozendaal is in het kader
van de RES (Regionale Energie Strategie) Regio Arnhem-Nijmegen verplicht om naar rato bij te dragen aan
de reductie van de CO2 uitstoot. Rosendael’74 ondersteunt de gemeentelijke Transitievisie Warmte, waarbij
vooral het kleinschalig gebruik van warmtenetten en het individuele gebruik van warmtepompen het
gasverbruik óf terugdringen óf zelfs overbodig maken.
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Als regio kijken we ook naar mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken. Er zijn maar weinig
plekken in Rozendaal waar gezamenlijke energie-opwekkingsmaatregelen genomen kunnen worden.
Rosendael’74 ziet mogelijkheden in het plaatsen van een ‘muur’ van zonnepanelen op de geluidswal langs
de A12. De komende raadsperiode onderzoeken we of een dergelijk zonneveld gerealiseerd kan worden.
Mocht dit niet lukken, dan kijken we voor energieopwekking naar omliggende gemeenten. We dragen dan
evenredig financieel bij aan maatregelen die zij treffen.
Uit de enquête van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal blijkt dat er nog steeds winst te behalen valt uit een
goede isolatie van de woningen, de zogenaamde ‘laaghangend fruit’-maatregelen. Denk aan vloer- en
dakisolatie plus het plaatsen/vervangen van glasramen door HR++glas. Rosendael’74 is daarom voornemens
de subsidie voor energiemaatregelen weer in te voeren. In de vorige raadsperiode werd deze subsidie tot
een maximum van € 1.000,- erg gewaardeerd en goed benut. We kijken wel eerst waar een extra financiële
impuls nodig is en maken daarbij gebruik van de adviezen van Werkgroep Duurzaam Rozendaal. Om deze
stimuleringssubsidie tot een succes te maken is sowieso goede voorlichting van belang en sturen we op een
intensieve en gerichte informatiecampagne. Onder deze voorlichting valt ook advies over wat op dit moment
slim is om te doen wanneer een CV-ketel aan vervanging toe is of het meenemen van de binnenluchtkwaliteit
bij isolatie.
5. Ontmoeting, verbondenheid en meedoen
Rosendael’74 vindt het belangrijk dat er voor onze inwoners, jong en oud, mogelijkheden zijn om elkaar te
ontmoeten, gezellig samen te zijn en/of te leren. Gelukkig wordt op eigen gemeentebodem veel
georganiseerd en dat stimuleren wij. Denk aan de lezingen in de Serre, de Trots-markt, Bedriegertjesloop,
het Oranjefeest tijdens Koningsdag bij het kasteel, een voorstelling op de Pinkenberg, de kindermoestuin en
heel veel meer. Zo blijven we met elkaar verbonden.
Als er extra zorg of ondersteuning, of gewoon even een ‘steuntje in de rug’ nodig is, dan kan dat in veel
gevallen dicht bij huis gevonden worden. Familie, buren, vrienden: we helpen elkaar als het nodig is en anders
hebben we een mooi vangnet om op terug te kunnen vallen. Denk aan Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp
(MVT), Stichting STOER (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden/Rozendaal), Netwerk Informele
Ondersteuning (NIO), de Plusbus en nog veel meer. Bij veel van deze organisaties zijn zowel vrijwilligers als
professionele zorgverleners actief. Wij noemen dat de sociale basis. Dankzij de coördinerende
werkzaamheden van Incluzio1 is die sociale basis het afgelopen jaar beter ‘vindbaar’ en inzetbaar geworden.
Rosendael’74 steunt deze faciliteiten en particuliere initiatieven, die Rozendalers in de gelegenheid stellen
mobiel te blijven en zelfstandig in contact met buurtgenoten te blijven functioneren.
6. Een fraai en verzorgd straatbeeld
Rozendaal is een prachtig dorp met een uniek, groen, ruim en historisch karakter. Rosendael’74 doet al jaren
haar best om de natuurlijke en groene uitstraling van ons dorp te behouden en maakt zich sterk voor een
fraai en verzorgd straatbeeld.
Fraaie lanen ontlenen hun schoonheid aan oude bomen. Maar die verdienen wel onze aandacht. Veel bomen
zijn zogezegd ‘op leeftijd’ en zijn aangetast door droge perioden gedurende de afgelopen jaren. En niet alleen
onze oude bomen zijn kwetsbaar door klimaatverandering, dat geldt ook voor onze perken en gazons. Het is
belangrijk dat wij het Rozendaalse bomenbestand goed onderhouden en bereid zijn tijdig oude en zieke
bomen te vervangen door jonge aanplant. In het kader van klimaatadaptatie zetten wij in op bomen die naar
verwachting goed zullen gedijen in de komende decennia, waar meer weersextremen voorzien
1

Incluzio levert dienstverlening in het sociaal domein zoals sociale wijkteams en thuishulp.
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worden. Rosendael’74 doet al jaren haar best om de natuurlijke en groene uitstraling van ons dorp te
behouden. Wij willen doorgaan met het vervangen van asfalt door gebakken klinkers in onze straten. Deze
zijn fraaier, duurzamer, op termijn voordeliger en ook beter voor de opvang van hemelwater in de
bodem. Het vergt een aanzienlijke investering, maar die verdienen wij in de komende 40 jaar terug dankzij
lagere onderhouds- en milieukosten
De Europese Unie heeft met de beste bedoelingen voor gemeenten en bedrijven een verbod uitgevaardigd
op de toepassing van glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel, beter bekend als Round-Up. Helaas heeft dit
tot gevolg dat we veel meer onkruid en mos in onze straten zien groeien. Alleen met stevig machinaal vegen
en met het branden van onkruid kan de gemeente de strijd aangaan. Dit heeft al geleid tot aanzienlijke
meerkosten. Rosendael’74 wil dat we toch extra budget vrijmaken om vaker te vegen en te branden, zolang
er geen beter alternatief voorhanden is.
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