
   
 

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DORPSRAAD LOO OP 21 SEPTEMBER 2022 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats  De Dorpsnoot, Loostraat 69B Loo 

Aanwezig: Marcel Janssen (VZ), Mark Willemsen, Anita Kummeling, Ed Joosten, Reinette Coret- 
Hamann,  Hans Kuitert, Mark Hermsen, Lars Schothuis en Arjan de Vries (gemeente 
Duiven),  Jolanda De Zeeuw (gemeente Duiven) en 4 inwoners van Loo 

Afwezig m.k.: Lenie Meeuwsen  

1. Opening en Welkom 

Marcel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Iedereen stelt zich kort voor en via 
het scherm wordt de agenda doorgenomen. 

2. Ingekomen stukken 

2a. Dijkversterking onderzoek belevingswaarde 

Lars is namens de dorpsraad bij een informatieavond in Zaal Wieleman te Westervoort geweest en 
neemt  nu deel aan de ontwerpsessies.   
 
2b.  Parkeren Hoflaan 

Parkeerplaatsen bij nieuwbouw voormalige kleuterschoollocatie. Overleg met gemeente geweest: 
Idee ligt nu voor om de aanwezige groenstrook te handhaven en op het grasveld (nabij de senioren 
woningen) 3 parkeerplaatsen extra te realiseren op de locatie van het bankje tegenover de bushalte 
van de belbus. De nieuwe bewoners zijn hiermee ook akkoord en hiermee wordt voldaan aan de 
parkeernorm. Opmerking hierbij is: bankje handhaven en verplaatsen voor bushalte belbus. 
(terugkoppelen naar gemeente). Tevens wordt het trottoir voor de woningen verbreed (volgens de 
norm). Aanvang werkzaamheden vanaf week 40 2022. We zullen daarna blijven volgen hoe de 
situatie is m.b.t. het parkeren tijdens drukke wedstrijden van SV Loo. 
 
2c. Windmolens 

Vanavond wordt besluit genomen komst Windmolens door gemeenteraad Lingewaard.  
 

2d. A15 

Duidelijkheid voor doortrekking A15 laat langer op zich wachten. Wachten op uitspraak RvS in zake 
stikstof. 
 
 
2e. Uitkijkpunt Loowaard (opening) 

Wordt waarschijnlijk volgende maand (oktober) geplaatst op een betonnen plaat bovenop de hoge 
grondheuvel nabij de voormalige steenfabriek. Gemeente Duiven stelt een beperkt budget ter 
beschikking voor de opening. Er wordt nog beraad over de manier van openen (in oktober of in 
voorjaar 2023, met school, met muziek, etc.). Er wordt contact gezocht met de school (Anita) of zij 
hierin ook een rol willen spelen. Datum en uitnodiging (hele dorp) voor opening volgt.   
  



   
Overige ingekomen stukken : 
 

- Plaatsen historische lezing van Eppo Scheeres (Historische Kring Duiven-Groessen-Loo) op 
Facebook 

- Beweegpark (eventueel uitnodigen voor meer info) 
- Burendag (geen initiatieven maar wellicht volgend jaar. Gemeente Duiven stelt budget 

beschikbaar voor het evenement, financiering vanuit Oranjefonds) 
- Week van de ontmoeting, kick-off 29 september 2022, eenzaamheid is thema (link met 

Loosje). Gaat uit van Mikado Welzijn.  Medewerkers Marjolein Siebelink en Angela Jansen 
willen zich voorstellen en kunnen vertellen wat Mikado inhoudt. Mikado wordt uitgenodigd 
voor het openbare dorpsraad overleg van 23-11 om e.e.a. toe te lichten.  

 
 
3. KidsKlompenpad 

Momenteel even radiostilte, wordt contact gezocht over vervolg. Koppeling met uitkijkpunt. Gelden 
die daarvoor beschikbaar zijn komen voort uit A15. Er wordt contact opgenomen met Anette/Ruth 
IJzermans 
 
 
4. Voetpad Loostraat nabij voormalig Cafe de Prins 

Er is nu geen opening. Binnenkort volgt een gesprek tussen mevrouw Peters (en zoon) en de 
gemeente Duiven over de kadastrale situatie. Noodzaak blijft gezien de verkeersveiligheid hier. 
 
5. Korte toelichting actuele ontwikkelingen (adhv overzicht taakverdeling) 

Woningbouw Loo: 
Kassencomplex Bloemberg en Kampschreur: kost tijd en afstemming. Families zijn in gesprek met een 
ontwikkelaar, er is beweging maar gaat langzaam. Eind september staat een overleg gepland met 
Dominique van Dam (Wethouder gemeente Duiven/ DOED). 
Vivare start in het najaar met de bouw van 5 woningen in de Antoniusstraat. 
Overige initiatieven laten nog even op zich wachten. 
 
Loowaard: 
Er zijn nog geregeld opruimacties. (GoClean). Vraag: moet de dorpsraad hier iets mee ? Alles wordt 
gedocumenteerd via App (wat en waar wordt het afval gevonden ?). Er zijn ideeën om een chill- / 
bbq-plek te realiseren om daarmee het gebruik beter te kunnen reguleren.  
 
 
6. Website/Facebook 

Nieuwe website en facebook: 
- Hans geeft demo: Website Dorpsraad Loo is in concept gereed. Binnen een paar weken klaar 

om live te gaan. Vullen met afbeeldingen en teksten. We zijn flexibel t.a.v. content van 
Website. Wens is dat meerdere personen de content van de website kunnen plaatsen.  

- Mark Hermsen beheert nu sinds enige tijd de FaceBook-pagina. Bereik ca. 1.000 weergaven 
per post.  

 
 
 
 
 



   
 
7. Werving nieuwe leden  

Nieuwe vrijwilligers gezocht: 
Met name jonge (<35 jaar) aanvulling van de dorpsraad of deelactiviteiten gezocht. (Pasen, kerst, 
hemelvaart) om een goede afspiegeling te zijn van het dorp. Blijf hier aandacht voor houden is de 
oproep. 
 
8. W.v.t.t.k. 

Er wordt nog een alternatieve activiteit voor het Paasvuur gezocht. i.v.m. onder andere milieu-eisen 
is een paasvuur niet haalbaar meer. Ideeën zijn welkom. Grote vuurkorf bij Wout? 
 
Hardrijden op de Dijk. Heeft de aandacht bij ontwerpsessie Dijkversterking. 
 
Oktober wordt een nieuw speeltoestel bij SV Loo geplaatst.  
 
Subsidie-aanvraag is nog niet binnen, deadline is 1 oktober. Marcel zal dit gaan verzorgen. 
 
Er zal contact worden gezocht met Dorpsraad Groessen voor een kennismakingsgesprek. 
 
 
 
9. Afsluiting  

Marcel bedankt eenieder voor de aanwezigheid.  


