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Kerstpuzzelwandeltocht 

• Ook dit jaar organiseert de dorpsraad samen met verschillende 
buurtverenigingen uit Loo een kerstpuzzelwandeltocht met aansluitend een 
gezellig samenzijn in het Huis van Loo. Deze zal worden gehouden op 
donderdag 29 december vanaf 18.30. Meer informatie volgt binnenkort, ook 
over de wijze van aanmelding. De puzzeltocht wordt dit jaar anders 
vormgegeven, we hopen dat de buurten hier en daar ook zelf iets gaan 
organiseren en we starten niet zoals de afgelopen twee jaar met vaste tijden. 
Natuurlijk gaan we weer kerstbomen plaatsen in de buurten die dan door de 
bewoners worden versierd, en waarmee prijzen zijn te verdienen. Daarnaast 
plaatsen we weer een grote kerstboom op de kruising Loostraat-
Husselarijstraat. Verder willen we een groep samenstellen met bewoners uit 
Loo die het leuk vinden om gezellig samen met anderen te lopen (al dan niet 
met bekenden). Hier blijkt behoefte aan te zijn. Zet de datum alvast in je 
agenda en houd Facebook, de website en de Dorpsstem goed in de gaten! 
 
Verkeersveiligheid 

• Er zijn de laatste tijd weer diverse meldingen gekomen van onveilige 
verkeerssituaties in ons dorp. Tijdens onze openbare vergadering is dit met 
enkele inwoners uitgebreid besproken en zal er met de gemeente Duiven 
contact worden opgenomen om te kijken welke (aanvullende) maatregelen 
mogelijk zijn. Een belangrijk en terugkerend onderwerp hierbij is de snelheid 
die gereden wordt op de Loostraat. Dit blijkt regelmatig te leiden tot onveilige 
situaties voor fietsers en wandelaars. Ook is de constatering dat het niet 
alleen passanten zijn maar ook inwoners van Loo zelf die hier te hard rijden. 
Spreek elkaar hier dus ook onderling op aan!    
 
Hondenlosloop terrein 

• Vanuit de gemeente Duiven is ons gevraagd of er in Loo behoefte bestaat 
aan een hondenlosloop terrein. Tijdens onze openbare vergadering is dit met 
enkele inwoners besproken en zij gaven aan dat hier onder een bepaalde 
groep inwoners zeker behoefte is. Omdat we graag willen weten of hier ook 
een bredere behoefte bestaat willen wij de inwoners van Loo vragen (indien 
deze behoefte er is) dit per mail aan te geven via info@dorpsraadloo.nl. Bij 
voorkeur dan ook een eventuele locatie hiervoor aangeven. 
  
 


