BGR houdt van concrete acties, is toekomst gericht en betrekt de burgers van Rozendaal.
1. De begroting voor 2016 is weer sluitend. Mooi zo.
2. Voor 2016 en volgende jaren vindt de BGR het bijeen houden of beter het weer bijeen brengen
van het dorp en zijn inwoners een erg belangrijk onderwerp in onze mooie gemeente. De
projectaanpak van het college om een nieuwe dorpsschool te realiseren op de Bremheuvel leidt
al enige tijd tot grote verdeeldheid in het dorp; niet alleen in de raad, maar zeker ook onder de
inwoners. Dit bleek recent nogmaals tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst in het
Rhedens, waar deze keer niet alleen directe belanghebbenden/buren hun onvrede lieten
blijken, maar ook vele andere betrokken inwoners uit het hele dorp. Het college werkt stug en
gedreven door aan een gecompliceerd veranderingsproces met te weinig draagvlak.
3. De BGR wil snel een goede school/opvang voor alle kinderen van 0-12 van 8.00 tot 18.00, met
een moderne basisschool, passend in deze eeuw en met gymzaal. Zo als u weet heeft de BGR al
sinds 2013 een uitstekend en snel te realiseren alternatief: vernieuwbouw van de huidige
school.
4. Hierover is nu en eerder al genoeg gezegd. Bovendien vindt de BGR het voor 2016 primair van
een groter belang dat na de eerste verplichte start in 2015 alle nieuwe taken in het brede
zorgdomein goed en passend bij Rozendaal concreet en betaalbaar ingevuld blijven, zodat er
van goede zorg voor de (kwetsbare) burgers gesproken kan blijven worden in Rozendaal. En dat
kost geld en energie; het is een forse klus.
5. Goede zorg moet makkelijk bereikbaar zijn voor alle Rozendalers. Wij zijn blij dat er een loket is
in Rozendaal. In de proeffase voorziet het al in een behoefte, maar we denken verder vooruit
en hebben daarom een nieuwe voorstel. Het college kan het zorgloket ook op de
woensdagochtend een vaste, laagdrempelige plek geven in de Serre van Rozendaal. Een
combinatie van taken en mensen en mogelijkheden levert bijzondere bijeenkomsten op en
voegt positieve energie toe aan de saamhorigheid binnen het dorp. Saamhorigheid brengt
Rozendalers bijeen.
6. Voor cohesie in het dorp lijkt het de BGR ook zinvol om alle inwoners van Rozendaal zich meer
bewust te laten worden van de behoefte aan medewerking en vrijwilligers in alle lokale
politieke partijen. Zonder draagvlak en inzet van deze vrijwilligers wordt het voortbestaan van
onze drie politieke partijen en de zelfstandigheid van Rozendaal twijfelachtig.
7. Onderzoek meer „handen uit de mouwen”-cohesie. Zo is er een mogelijkheid om eigen
inwoners te betrekken bij het algemene groenonderhoud binnen de gemeente en laat
bijvoorbeeld delen van het trottoirs en trappen adopteren door bewoners voor bladveeg en
sneeuwruim werkzaamheden. Op basis van vrijwilligheid of door middel van een financiële
prikkel (of tegenprestatie) of uit hoofde van lichaamsbeweging en/of het leggen van nieuwe
burencontacten. Samen drachtplanten planten is ook goed voor de bijen.
8. Ga zo door met het regelmatig houden van een inloop avond, maar organiseer daarbij een
informele borrel waarvoor elke inwoner kan binnenvallen om te praten met
bestuurders/raadsleden. Daar komen betrokken burgers en goede ideeën uit. Ook hiervoor is
de Serre van Rozendaal geschikt. Zorg dat de Serre in deze planperiode een centraal
dorpsontmoetingspunt wordt. Maak plannen om de Serre in 2018 tot "het binnen-centrum”
van Rozendaal te laten zijn. Het kasteel en tuin is in de zomerperiode al centrum, en gebruik
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meer bijzonderheden van Rozendaal om in samenwerking met GLK aandacht te trekken met de
unieke omgevingskwaliteiten hier, zodat Rozendaal ook in de winter op de kaart gezet wordt.
9. Een ander idee om de saamhorigheid te bevorderen; het instellen van een jaarlijkse prijs, die
wordt uitgereikt aan de persoon of instelling die er voor heeft gezorgd dat Rozendaal positief
op de kaart staat. Waaraan denken we. Het zou kunnen gaan om uitzonderlijke sportprestaties,
het winnen van een prijs of het zich onderscheiden op
muzikaal/cultureel/economisch/wetenschappelijk gebied etc. etc. Creëer daarbij publiciteit
zodat elke bewoner daarvan weet.
10. Bedenk een jaarlijks terugkerend evenement op sportief, intellectueel, of cultureel vlak
waarmee Rozendaal meer landelijke bekendheid verkrijgt en we niet alleen door de
bedriegertjes of het kasteel bekend blijven. Bedenk wel dat de twee hardloopwedstrijden die
door ons dorp gaan of starten, slechts een bepaalde/ beperkte groep trekken en voeg voor een
breder publiek meer kunst toe in het dorp. Rozendaal heeft maar een beperkt aantal recente
kunstwerken en kan meer of andere belangstellenden trekken met een kunstroute, met
bankjes, die ook langs onze monumenten of bijzondere gebouwen en planten/bomen kan
voeren.
11. Misschien komt er nu weer ruimte voor een „ouderwetse” zeepkistenrace of een race met
skateboards voor de jeugd vanwege de verschillende hoogtes in het dorp. De nieuwe drempel
in de Kerklaan is geen belemmering meer voor de Giro in 2016 en houdt nu ook geen zeepkist
of skateboard tegen. De weg vanuit de Del - nieuwbouw, als dat doorgaat - is ook recht en
dalend. Onderzoek de mogelijkheden voor een winterse rodelbaan op de Koningsberg of
combineer met Rheden op het Rozendaalse veld. Het is in 2016 de tijd om meer aandacht voor
toerisme in aanloop van de doorkomst in Rozendaal van de Giro te verkrijgen. Maak Rozendaal
als fiets- en wandeldorp met oplaadpalen voor fiets en auto bekender. De haarspeldbochten
zijn alleen bij motorrijders echt bekend. Ook hiermee zet in Rozendaal op duurzaamheid en
duurzame toeristen.
12. Stel een elektrische (golf)kar beschikbaar (inschrijven net als greenwheels) ten behoeve van
Rozendalers (ouderen, alleenstaanden zonder auto etc.) om met eigen vervoer boodschappen
doen in Velp mogelijk te houden/maken. Een rollator werkt in dit dorp niet en een eigen
scootmobiel is niet altijd nodig. Dit houdt Rozendaal duurzaam toegankelijk en bereikbaar en
meer bijeen.
13. Onderzoek de mogelijkheden en haalbaarheid van een zonnepanelenveld in Rozendaal. De
Rozendalers worden blij van een goed werkend internetwerk en daarom moet het college in de
actiestand voor de snelle aanleg van een glasvezelnetwerk in Rozendaal. U moet daarvoor de
burger ook betrekken en stimuleren.
14. De veiligheid in ons dorp begint en eindigt bij de burger zelf. Het kan altijd beter en meer
samen. Stimuleer daarom de opzet van whats app groepen in de verschillende buurten zodat
die een preventieve werking kunnen hebben tegen vandalisme of inbraken en voor veiligheid,
ook qua zorg. De BGR heeft al een groep opgezet op de Kapellenberg en vermoedt dat er al
meer zijn. Zorg dat je als gemeente dit overzichtelijk hebt en ook stimuleert. Niemand kent zijn
dorp zo goed als de burger.
15. Onderzoek wensen en mogelijkheden voor het plaatsen van camera’s op strategische plekken
in het dorp. Zorg dat de verlichting op orde is en breng de onveilige plekken in kaart, ook
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vanwege de bouwplannen. Verhoog de politie surveillance en waak voor een goede
bereikbaarheid
16. Zorg er voor dat alle bestuurs- en dorpsinformatie altijd volledig, tijdig en openbaar is, direct
via de website en 2-wekelijks via In de Roos. Voor de Rozendalers is transparant bestuur en
toegankelijkheid van informatie vanzelfsprekend. Houd informatie alleen vertrouwelijk daar
waar privacy in het geding is, zoals bij personen.
17. Verbeter de site www.rozenaal.nl naar een moderne versie die intuïtief navigeert en
waar semantisch zoeken is geïntegreerd. En die gewoon dus antwoord geeft op je vraag……….
18. Genoeg suggesties en ideeën nu voor u vanuit een meewerkende oppositiepartij. Nu nog het
klassieke BGR speerpunt van alle tijden: Financiën op orde houden. Zoals mijn eerste woorden
vandaag waren: de begroting ziet er weer netjes sluitend uit, maar deze begroting is op orde
gemaakt met het uitgangspunt dat de woningen op de Del alle verkocht worden.
19. Financiën op orde houden blijft doel nummer 1. Er zijn genoeg redenen voor de bezuinigingen
en ook de kortingen op het sociaal domein zijn lastig in te schatten omdat de rekeningen voor
2015 zelfs nu nog niet bekend zijn. U loopt voor 2015 dus al achter de feiten aan en in 2016 ziet
dat er nog niet beter uit. Daarom is de BGR voor goede reserves en deze gelden niet opmaken
aan het project bouw Bremschool. De afgesproken koppeling is en blijft een keiharde: geen
woningen geen school. De BGR is erg blij dit nogmaals helder vastgelegd te zien in het
grondbeleid van het college in deze begroting op pagina 77. De kosten tot nu toe van uw
huidige schoolprojectaanpak zijn wat de BGR betreft al hoog genoeg opgelopen.
20. De BGR wil graag een snelle start met het door u aangekondigde cultuurhistorisch onderzoek,
een voorfaseonderzoek voor welstandsnota en omgevingsplan. Dit alles is van groot belang
voor het behoud van ons kasteeldorp met zijn mooie groen. Over deze leefkwaliteiten moet
door de raad tijdig gewaakt kunnen worden. De nieuwe Omgevingswet is al door de 2e Kamer.
Start daarom snel met de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet en zorg voor
de benodigde financiën en juiste ict omgeving voor het omgevingsplan.
21. U vraagt de BGR om een mening over huisvestingsinspanningen voor asielzoekers met een
verblijfsvergunning. Doe dat wat nodig is zo snel mogelijk binnen het beschikbare budget, en
betrek de Rozendalers hierbij vooraf!
22. Verder blijft de BGR pleiten voor een bredere openstelling (iedere zaterdag?) van onze de
gemeentewerf voor de stort van afval en/of afspraken op maat. Ophalen tegen kostprijs is ook
een mogelijkheid; daar kan ook de golfkar voor worden gebruikt.
Ik ga afronden
Het college is al voorzichtig gestart met burgerinitiatieven door concreet invulling te geven aan
het project Burgerkracht. Dit waardeert de BGR zeer. Subsidie is beschikbaar in de net
vastgestelde subsidieverordening.
23. Tot slot willen wij de coalitie influisteren dat het algemeen belang en democratische
besluitvorming meer omvat dan met meerderheid van stemmen besluiten nemen. De
Rozendaalse burgers verdienen meer.
24. De BGR blijft graag hardop met u meedenken voor goede besluiten. Stap uit uw stemmodus en
voer ook gewoon open overleg. Stel de toekomst en de inwoners centraal bij uw beleid, want
dit houdt Rozendaal sterk en zelfstandig. Een mooie toekomst voor en in Rozendaal maken we
met z’n allen! Doet u ook mee?
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