
   
 

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DORPSRAAD LOO OP 23 NOVEMBER 2022 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats  De Dorpsnoot, Loostraat 69B Loo 

Aanwezig: Marcel Janssen (VZ), Mark Willemsen, Anita Kummeling, Ed Joosten (verslag), 
Reinette Coret- Hamann,  Hans Kuitert, Mark Hermsen , Angela Jansen en Marjolein 
Siebelink (Mikado) en 6 inwoners van Loo 

Afwezig m.k.: Lenie Meeuwsen,  Lars Schothuis 

 

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. 

Actielijst vorig overleg 

DR Groessen. Er is een bezoek geweest bij DR Groessen. Doel: kennisdeling en ervaringen 
uitwisselen. Tevens is er een app-groep in het leven geroepen om kennis en ervaringen te delen en 
zaken onderling af te stemmen. Eerst volgende bezoek staat gepland op 23 april 2022. 

De diverse subsidie aanvragen zijn ingediend bij de gemeente, in december volgt hiervan de 
uitkomst. 

Actie: nieuwe locatie ondergrondse glasbak blijft open. 

Medewerkers Mikado zijn uitgenodigd en zijn vanavond aanwezig. Zie Agendapunt 4. 

2. Ingekomen stukken 

a. Dijkversterking werkgroep Dijkdenkers 

Er is een werkgroep dijkdenkers. Peter Bol neemt plaats in de werkgroep Dijkdenkers. Geen verdere 
aanvullende info voorhanden gezien afwezigheid Lars, is wel een lang lopend traject. Inwoners van 
Loo die zich hebben opgegeven bij Waterschap Rijn & IJssel (WRIJ) om mee te denken worden 
persoonlijk uitgenodigd via WRIJ om bij de vergadering van de dorpsraad op di. 24 januari om 20.00 
aanwezig te zijn.    
 
b. Windpark Caprice 

Er is een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen de komst van de windmolens bij 
Caprice in de gemeente Lingewaard door een coalitie van lokale bewonersorganisaties en 
omwonenden.   
 
c.  A15 

Duidelijkheid over de doortrekking A15 laat langer op zich wachten. Er is een rechtszaak op 22 
november 2022 aanstaande, wellicht na 3 maanden duidelijkheid. Het zit met name vast op het 
stikstof dossier.   
 
	



   
d. Uitkijkpunt Loowaard (opening) 

Op 18 november jl. was onder leiding van een heuse Romein de opening van het uitkijkpunt 
Panorama Fibula in de Loowaard en aansluitend een bijeenkomst met foto-expositie van groep 5-8 in 
het Huis van Loo. Mooi uitkijkpunt geworden en goed dat het allemaal gelukt is. Er staat meer 
informatie op de site DR Loowaard. Tevens stond er een artikel in de Duivenpost en De Gelderlander.  
De Financiën moeten nog met Lenie en de gemeente Duiven (Ellen van Meerenburg) worden 
afgestemd (actie). 
 
e. Vivare Prestatieafspraken toewijzing huurwoningen 

Het evaluatie gesprek met Vivare en de gemeente over de toedeling van de huurwoningen in Loo en 
Groessen is verlaat. Er volgt binnenkort een gesprek hierover om te kijken hoe e.e.a. is verlopen de 
afgelopen periode.  
Ed vult aan dat Vivare een onderzoek is gestart m.b.t. de Vivare huurwoningen in de St. 
Antoniusstraat. Onderhoud van de huurwoningen is door Vivare stopgezet en volgens Vivare te duur. 
Als belanghebbende heeft Ed gesproken met Hans Koster (Vivare). Het Vivare onderzoeksrapport 
deelt Ed met Marcel (Actie) zodat Marcel dit in het vervolggesprek kan meenemen.  
 
f. Subsidie Groen SLG (voor 11 januari 2023 aanvragen). 

Loopt momenteel een actie vanuit de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) maar de 
subsidiepot is leeg, vanaf januari 2023 kan er weer subsidie aangevraagd worden.  
 
g. 200 jaar brandweer Duiven 

De (vrijwillige) brandweer Duiven bestaat 200 jaar. Vraag gesteld aan Dorpsraad (DR) voor een defilé 
locatie in Loo op zaterdagmorgen 22 april 2023. DR heeft als mogelijke locatie de P-plaats bij de 
Schutterstent Willem Tell aangegeven.  
 
3. Mikado 
 
Mikado, samenwerken in de wijk.  Medewerkers Marjolein Siebelink en Angela Jansen stellen zich 
voor en vertellen wat Mikado inhoudt. Ze zijn in de wijk actief, staan voor samenwerken in de wijk en 
zetten zich in voor het welzijn en leefbaarheid van de wijk. Mikado werkt nauw samen met 
gemeente, politie, brandweer en overige dienstverlenende instellingen. Zie site: www.mikado-
welzijn.nl.  
De reden dat zij zijn aangeschoven is om aan te horen wat er speelt binnen Loo, maar willen ook 
graag meedenken/helpen en eventuele contacten leggen met o.a. verschillende instanties en 
bewoners. Tijdens de bijeenkomst zijn flyers uitgedeeld. Actiepunt: Mark H. stuurt e-mail naar 
Mikado, voor kenbaarheid op Website Dorpsraad en Dorpsstem. 
 
4. KidsKlompenpad 

Momenteel geen voortgang, het is wachten op de gemeente. Groessen start zonder contact met de 
gemeente Duiven. Wie is bij de gemeente contactpersoon : Jolanda de Zeeuw. Marcel neemt contact 
met haar op (is al een actiepunt). Gelden die daarvoor beschikbaar zijn komen voort uit A15. 
Eventueel contact opnemen met Ellen van Meerenburg. Ruth IJzermans gaat naar bijeenkomst op 30 
november DR Groessen. 
 
5. Voetpad Loostraat 
Gemeente heeft gesprekken gevoerd met omwonende. Zijn zich nu aan het beraden. Afwachten wat 
hier uitkomt.  



   
	
6. Hondenlosloop terrein 

De gemeente heeft aan de DR gevraagd of er in Loo behoefte is aan een hondenlosloop terrein. 
Alexander te Witt (inwoner Loo) is ook aanwezig om dit onderwerp aan te kaarten en geeft aan dat 
deze behoefte leeft onder een groep inwoners. Op deze wijze kunnen honden socializen en kunnen 
hondenbezitters een praatje met elkaar maken. Nu worden honden veelal uitgelaten/losgelaten in 
de Loowaard, wat eigenlijk niet mag.  De DR zit met de volgende vragen: is hier een grote behoefte 
onder de Loose bevolking? en waar zou dit hondenlosloop terrein moeten komen ? Voorstel is 
daarom om in eerste instantie een oproep hiervoor te doen via Website, Facebook en Dorpsstem. 
(Actie). Alexander geeft aan eventueel te willen ondersteunen/helpen bij dit onderwerp.  
 
7. Verkeersveiligheid 

Er zijn de laatste tijd weer diverse meldingen gekomen van onveilige verkeerssituaties in ons dorp.   
Een belangrijk en terugkerend onderwerp hierbij is de snelheid die gereden wordt op de Loostraat. 
Karin (inwoner Loo) geeft ook aan dat dit regelmatig leidt 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. Inwoners ervaren dat er harder dan 50 km gereden wordt en komen met 
diverse voorstellen: drempels, extra borden plaatsen, verkeerssituatie conform Heilweg in Duiven, 
etc. Kan de verkeersveiligheid / aanpassing verkeerssituaties niet gelijktijdig meegenomen worden 
met de renovatie van de riolering in 2023 in de Loostraat? Verlichting aanbrengen bij versmalling 
‘bocht bij Sonsbeek’, hier is het relatief donker. 
Op de kruising Husselarijstraat naar Loodijk is de wens om een spiegel te plaatsen (vanuit Loozijde 
gezien) om hier zo het overzicht te verbeteren. Dit geldt ook voor de kruising Antoniusstraat-
Loostraat (dubbele spiegel plaatsen). DR moet de verkeersveiligheid (opnieuw)  bij de gemeente 
onder de aandacht brengen (actie).  
Vanuit DR wordt richting aanwezigen aangegeven dat er in het verleden al verschillende gesprekken 
zijn gevoerd met de gemeente en er onderzoeken zijn uitgevoerd i.s.m. VeiligVerkeer NL. In de 
Loostraat zijn er meerdere belangen, denk bijvoorbeeld ook aan het landbouw verkeer. Hierdoor niet 
zomaar drempels / versmallingen plaatsen.  
 
Actie: met de gemeente Duiven wordt contact opgenomen om te kijken welke (aanvullende) 
maatregelen mogelijk zijn. Vanuit DR zal aandacht worden gevraagd via onze communicatie kanalen   
en daarnaast nadenken over (kleine) reminders richting (eigen) inwoners om snelheid in de gaten te 
houden.   
 
8. Kerstactiviteit 

Op 29 december vanaf 18.30 zal er een puzzelwandeltocht worden georganiseerd, Huis van Loo 
wordt start- en eindpunt. (Of startpunt bij de omroeper Loo). In Huis van Loo is er ook een kerststal. 
De kerstbomen worden bij Aaldering Groessen besteld en opgehaald (zaterdag 3 december 
aanstaande).  Er is tevens een subsidie ‘Kleur uw Beurt’ aangevraagd voor deze activiteit. 
 
9. Korte toelichting overige actuele ontwikkelingen/activiteiten in ons dorp 

• Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen de gemeente en de betrokkenen t.a.v. de 
woningbouwlokatie ‘kassencomplex’ 

• Vivare is dit najaar nog niet gestart met de sloop en bouw van 5 woningen in de 
Antoniusstraat. 

• Verbouwing school is uitgesteld. 
• Grote kerstboom kruising Loo is geregeld 
• Bij SV Loo is een nieuwe speeltuin geplaatst 



   
 

• Papierinzameling voor o.a. SV Loo stopt. Volgend jaar krijgen de clubs/instellingen nog een 
compensatie, daarna stopt compensatie. Gemeente en muziekvereniging (Excelsior) blijven 
komend jaar met elkaar in gesprek om na te denken over eventuele alternatieven.  

• Fotowedstrijd DR: op de agenda zetten (actie Lars) 
 
10. Nieuwe Website en Facebook 

Website is in de lucht. Verzoek om de gesprekken met inwoners Loo naar voren halen.  
Hoe kun je contact opnemen met DR? Dit staat rechtsonder op de site. 
 
11. W.v.t.t.k. 

Er is nieuw gemengd zangkoor opgericht bij het Huis van Loo, men zoekt nog nieuwe leden. Bij 
voorkeur mannen, aanmelden hiervoor kan bij Mirjam Verschuur. Daarnaast wil het koor, gezien de 
verbouwing van Huis van Loo, het eerste halfjaar van 2023 gaan oefenen op de woensdagen in de 
Dorpsnoot.  De DR is gevraagd of we in goed overleg kunnen afstemmen over de vergadertijden van 
de DR. De DR zal hier flexibel mee omgaan en zonodig tijdelijk een andere dag kiezen voor de 
besloten vergaderingen. 

Vraag: zijn er nog boerderijen in Loo betrokken bij de landelijke uitkoopregeling Stikstof ? Is 
onbekend bij de aanwezigen. 

Afsluiting  

Marcel bedankt eenieder voor de aanwezigheid.  


