
 
Notulen openbare dorpsraad vergadering 23 maart 2022                    

Tijd  : 20.00 uur  

Plaats  : De Dorpsnoot, Loostraat 69B Loo 

Aanwezig : Namens Dorpsraad  
Reinette Hamann, Marcel Janssen (Voorzitter), Anita Kummeling, Mark 
Willemsen, Lars Schothuis 
 
Gemeente Duiven  
Yvette Visser, Arjan de Vries, Jolanda de Zeeuw     
 

  Gasten  
  Ed Joosten, Anette van der Steen (Kinderklompenpad),  
 
Afwezig (m.k.) : Mark Hermsen, Hans Kuiter, Lenie Meeuwsen 

1. Opening en voorstelronde (nieuwe) aanwezigen:   
- Welkomstwoord door nieuwe voorzitter Marcel Janssen.  
- Yvette is er als contactpersoon i.v.m. nieuwe functie voor het laatst bij.  
- Jolanda de Zeeuw opvolgster Yvette en stelt zich voor als nieuw contactpersoon 
- Arjan de Vries (Buddy Jolanda)  
- Ed Joosten, inwoner Loo. Aangesloten om kennis te nemen van de DR om eventueel 

aan te sluiten als nieuw DR Lid.  
 
2. Actielijst vorig overleg 23-02-2022: 
Doorgenomen en voortgang actiepunten bijgewerkt en geactualiseerd. (zie bijlage)  
 
3. Ingekomen stukken: 
a.  Mail WRIJ bijeenkomst dijkversterking onderzoek belevingswaarde 12 april 

12 april bijeenkomst voor stakeholders bij Berentsen Loo. Lars vanuit DR en Anette en 
Hans Walraven (Werkgroep) sluiten hierbij aan. 
Actie: Lars en Anette (namens werkgroep) stemmen dit nog met elkaar af  

b. Info avond dijkversterking 28 maart 19:00 bij Berentsen voor inwoners.  
c. Parkeerbeleidsplan overleg bij gemeente Duiven (6 april 19:00)  
 Jan Rasing heeft namens DR enquête ingevuld, nog onduidelijk wie namens DR 

hiervoor contactpersoon zal zijn. Ook verwarring met wel/niet nieuwe parkeerplaatsen 
nieuwbouwwoningen Kleuterschoollocatie (strook tegenover openbaar Groen)  

 Actie: Marcel stemt af met Jan over duidelijkheid inhoud en aanwezigheid vanuit DR.  
d.  Bewoners enquête aardgasvrij 
 Onduidelijk over wat hier precies de insteek / verwachtingen voor Loo is momenteel. 

Wel bekend dat Centrum/Oud-Zuid en De Vergert in Duiven het eerste stoppen met 
aardgas (Transitievisie Warmte)  

 Actie: Op actielijst zetten om meer duidelijk hierover te krijgen. Verwachting / Rol DR  
e. Locatie nieuwe ondergronds glascontainer  
 DR heeft als voorstel locatie naast schutterstent Loostraat  (openbare ruimte) 

aangegeven. Marcel heeft hierover gemaild naar gemeente, met als aandachtspunt 



richting om voorgestelde locatie, goed af te stemmen met buurtbewoners, bestuur 
Schutterij, Zalencentrum Berentsen. Hierop nog geen reactie ontvangen van 
gemeente.  

f.  Haltetaxi Loo 
 Zijn inmiddels borden (opstappen) geplaatst locatie Hoflaan Loo, tegenover grasveldje.     
 
4. Kids Klompen pad > Toelichting door Anette van Steen 

Anettte heeft samen met Ruth kids klompen pad gelopen (Wageningen) en 
vervolgbijeenkomst. Erg leuk en inspirerend pad, lengte ruimt 4 km met verschillende 
activiteiten voor kinderen 6-12 jr. (o.a. blote voeten pad, microscoop in boomstam, 
hoek oud stenen, hemelbed, diverse speeltoestellen    
 
Het is voor Loo is om aan te sluiten op een bestaand klompen pad en hierbij school 
betrekken en enquête houden. Van wethouder begrepen dat hiervoor geld beschikbaar 
is (gelden A15) 

 
 Afspraken 

• Gezien gezondheidsklachten Ruth gaat Anette deze rol oppakken (onder de 
vlag van de Dorpsraad)  

• Anette deelt (e-mail)gegevens met Yvette / Jolanda (Duiven)  
 
5. Korte toelichting actuele ontwikkelingen (adhv overzicht taakverdeling)  

Loosje:   
Nog geen bijeenkomst, nog terughoudend i.v.m. Corona/Griepgolf. Komen 
waarschijnlijk volgende week bij elkaar. 
Hemelvaart / Fietstocht  

  Anita / Reinette plannen binnenkort afspraak in voor de eerste voorbereidingen 
 Bernadetteschool 
 Gaat binnenkort verbouwen, leerplein bij unit 1 + betere luchtbehandeling systeem. 

Planning project klaar rond de Kerst.  
 Uitkijkplatform 
 6 april afspraak met de verschillende stakeholders. Zijn momenteel aan het kijken om 

platform op de grote bult te plaatsen.  
 Lars brengt onder de aandacht: Voor de huidige klei/grond opslag is vergunning met 

Provincie. I.v.m. hoogte van deze opslag, moet provincie hier ook wat van vinden. 
(Past dit in het beeld van de uiterwaarden??) 

  
 Afspraak:  
 Yvette/Jolande (Duiven): Brengen bovenstaande aandachtspunt Lars onder de 

aandacht bij collega Mirjam Bottenheft;  
 Anita: Neemt het aandachtspunt Lars mee tijdens afspraak.   
 
 Vrienden van de Loowaard 
 9 april 2022; 10:00 12:00 opschoonactie Rijnjutten i.s.m GoClean. Aanmelden via: 

deloowaard@gmail.com  
 
 Voetpad Loostraat 
 Actiepunt: 

Mark Hermsen vragen om Jolanda / Yvette een mail te sturen voor inplannen overleg 
voortgang.  
 
 



Woningbouw ontwikkelingen 
Bouw woningen oude kleuterschool locatie loopt voorspoedig. De kap zit er al op. 
Overige ontwikkelingen lopen.  

 
6. Jaarlijkse Subsidie 2022 Dorpsraad  
 Toegekend door de gemeente en inmiddels ontvangen.  
 
7. Beheer  Website / Facebook  (ivm stoppen Hans en Christel van Doorn) 

I.v.m. stoppen Hans en Christel moet Dorpsraad op zoek naar een vervanger. Er zijn 
inmiddels een aantal namen genoemd. Anita heeft ook een aantal personen gepolst. 
Krijgt hierover nog terugkoppeling of neemt nog contact op met deze personen.   
 
Vraag voor nieuwe DR leden via Dorpsstem / Jaarvergadering / Facebook Instagram 
Promoten  

 
8. Communicatie rondom vervallen Paasvuur activiteit 
 Paasvuur gaat o.a. vanwege de vele voorwaarden en regels niet door. Niet haalbaar. 

Afgesproken om dit te communiceren via Dorpstem / Facebook.     
 
 Actie: Marcel maakt hiervoor een stukje tekst.  
 
9. Contactmoment plannen met delegatie dorpsraad Groessen 
 Idee is om een afspraak in te plannen met Dorsraad Groessen. Kennismaking en delen  

ervaringen.  
 
 Actie: Mark.W stuurt contact gegeven naar Marcel. Marcel stuurt mail naar DR 

Groessen voor inplannen overleg  
 
10. Werving nieuwe leden, DKK symposium “Hoe werf je jonge leden” 
 Marcel is naar bijeenkomst geweest en heeft wat handige info mee genomen. 

Bijeenkomst was interessant en een aantal goede tips opgeschreven voor het 
aantrekken / werven van nieuwe leden.  

 
11. Jaarvergadering 25 mei  
 Tijdens overleg zijn er aantal agendapunten genoemd (o.a. Financiën, Windmolens, 

Uitkijktoren). Met name de lopen onderwerpen bespreken.  
 
 Actie: Marcel maakt een voorzetje voor agenda. Dit bespreken tijdens intern 

Dorpsraad overleg in april.  
 
12. W.v.t.t.k.  

• Vraag Wout Berentsen organiseren Koningsdag. Advies Dorpsraad om Wout zelf 
contact op te laten nemen met school. Reinette koppelt dit terug aan Wout.  

• Reinette: 13 juni film van Loo 1960 op TV Gelderland. Op de dag van de 
uitzending wordt er ook een verhaal over Loo op de site van TV Gld geplaatst.  

 
Slotwoord 
Marcel en de overige Dorpsraadleden bedanken Yvette Visser (Gemeente Duiven) voor haar 
inzet afgelopen jaren als contactpersoon vanuit de gemeente voor de DR Loo. Jolanda de 
Zeeuw is de nieuwe contactpersoon. Wij wensen haar veel succes, plezier en prettige 
samenwerking toe!  
 


