
   
 

NOTULEN VAN DE OPENBARE JAARVERGADERING VAN DE DORPSRAAD LOO OP 25 MEI 2022 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats  De Dorpsnoot, Loostraat 69B Loo 

Aanwezig: Marcel Janssen (VZ), Mark Willemsen, Anita Kummeling, Lenie Meeuwsen, Ed 
Joosten, Reinette Hamann, Bennie Kampschreur (kascommissie), Bart Maatman 
(kascommissie), Jan Rasing (A15 en Windmolens), Jolanda De Zeeuw (gemeente 
Duiven), Dominique Van Dam (wethouder gemeente Duiven), Heidi Link 
(uitkijkplatform), en ca 15 inwoners van Loo 

Afwezig m.k.: Hans Kuitert, Mark Hermsen en Lars Schothuis en Arjan de Vries (gemeente Duiven) 

1. Opening en Welkom 

Marcel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na ruim 2 jaar eindelijk weer een 
openbare jaarvergadering. Onlangs heeft Jan Rasing afscheid genomen als voorzitter en Marcel stelt 
zichzelf voor als de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad Loo. Vervolgens neemt hij kort de agenda 
door. 

2. Presentatie uitkijkplatform Loowaard  

Heidi Link, de kunstenares die het uitkijkplatform ontworpen heeft, presenteert de door haar 
ontworpen uitkijktoren die op het voormalig steenfabriekterrein komt te staan. Het uitkijkplatform 
staat op een andere plek dan eerder was voorgesteld. Daardoor is er enige vertraging opgelopen. De 
vorm is ontstaan uit een kledingspeld die vroeger op de kleding gedragen werd. Er zijn verschillende 
thema´s waaronder: De Romeinen, de steenfabriek, de Rijn, de natuurontwikkeling, en kinderen. Er 
zijn enkele vragen over de stevigheid van de constructie en veiligheid. Heidi geeft aan dat hier goed 
naar gekeken is en dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het onderhoud. Het doel is dat in 
oktober 2022 het uitkijkplatform staat. 

3. Financiën 2021 

De kascommissie bestaat dit jaar uit Bennie Kampschreur en Bart Maatman. Zij hebben voorafgaand 
aan de vergadering de administratie doorgenomen en akkoord  bevonden. De Kascommissie stelt 
voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in en de 
penningmeester wordt met een applausje bedankt. De kascommissie wordt bedankt voor hun 
medewerking. Bart Maatman zal volgend jaar opnieuw zitting nemen en Ronald Peters zal daarbij als 
nieuw lid zijn medewerking verlenen. 

4. Loosje 

Reinette vertelt in het kort over de stand van zaken van Loosje. Na lange tijd zijn de vaste bezoek-
middagen weer begonnen. In de tussentijd heeft het ‘werk’-bestuur op verschillende manieren 
geprobeerd contact te houden met haar ´gasten’. In verband met het 5-jarig bestaan is een boekje 
met foto’s en herinneringen uitgedeeld. Dat Loosje in een behoefte voorziet, is in de coronatijd extra 
duidelijk geworden. Op dit moment staan er 35 personen op de gastenlijst. 

 

 



   
5. A 15 ontwikkelingen + windmolens 

A15: Jan Rasing geeft een toelichting op het proces. De stikstofproblematiek loopt nog volop. Op 1 
juli a.s. volgt een advies. De verwachting is dat er na de zomervakantie uitspraak komt maar het kan 
ook nog veel langer duren. Kortom, de uitkomst is nog zeer onzeker. Maar op bepaalde punten is 
goed succes geboekt: - het meest stille asfalt wordt toegepast; een betonnen rand met daarop 
zonnepanelen wordt geplaatst; er komt een aarde wal van 2 m 50  richting Groessen in combinatie 
met een verdieping van de weg; - er komt geen verlichting boven de brug; - het stuk tussen 
Schraleweidsestraat en de brug heeft nog de aandacht om zo gunstig mogelijk in te vullen. 

De Windmolens: De normen van de bouw van windmolens zijn ongeldig verklaard. Het ziet er nu 
echter wel naar uit dat de Gemeente Lingewaard uiteindelijk zal besluiten dat de bouw doorgaat. De 
windmolens worden ca 180 m hoog, tiphoogte. (planning was 240 m hoog) Verder overleg met 
dorpsraad Angeren staat gepland over hoe verder te gaan richting de strijd tegen de windturbines bij 
Caprice. 

6. Dorpsplan-voetpad 

Marcel legt uit wat de bedoeling is van een voetpad langs de Loostraat. Het gaat om het stuk tussen 
het Kerkpad en de Sint Antoniusstraat. Dit is voornamelijk voor de veiligheid van kinderen die langs 
de weg naar school moeten lopen. Er wordt daar hard gereden door automobilisten. Overleg met de 
gemeente hierover is momenteel lopende. 

7. Jaaractiviteiten Kerst + Hemelvaart + Pasen 

Marc geeft een toelichting op de nieuwe activiteit die in coronatijd met Kerst geboren is en een 
succes blijkt te zijn. Hij vertelt wat over de Hemelvaart-fietsroute die morgen, 26 april 2022, 
plaatsvindt en ook vorig jaar in coronatijd met een aantal aanpassingen heeft kunnen plaatsvinden. 
Het paasvuur is door allerlei nieuwe wettelijke ontwikkelingen niet meer haalbaar. Er wordt naar een 
nieuwe activiteit gezocht. Mocht iemand ideeën hierover hebben, dan zijn die welkom. 

8. Woningbouw in Loo 

Marcel vertelt hoe het staat met de woningbouw. De bouw op het terrein van de oude kleuterschool 
is na een lange aanloop nu volop gaande. Het huidige kassencomplex tussen de Loostraat/Loodijk  is 
ook aangewezen als locatie om woningbouw te realiseren. De eigenaren zijn thans in gesprek om een 
gezamenlijk plan hiervoor op te stellen. Voordat hier echter woningen gebouwd kunnen gaan 
worden, zal nog enige tijd duren gezien het doorlopen van alle procedures. Vivare gaat in de 
Antoniusstraat 5 nieuwe woningen realiseren voor de verhuur. Dit zal dit jaar nog gaan starten. 

9. Dijkversterking Loodijk 

Onlangs is er een infoavond vanuit het waterschap Rijn & IJssel over de versterking van de dijken in 
de komende jaren, bij Zalencentrum Berentsen geweest. De dijken worden niet hoger maar alleen 
sterker gemaakt. Vanuit de Dorpsraad houdt een werkgroep zich hiermee bezig en wordt ook 
gekeken naar de koppelkansen met andere projecten/activiteiten in het gebied. Uitvoering zal 
plaatsvinden in de periode 2027/ 2029 

 

 

 



   
10. Kidsklompenpad 

Anita geeft een toelichting op de ontwikkeling van een kids-klompenpad. Het idee bestaat om dit te 
laten aansluiten op het al aanwezige klompenpad en om het langs het uitkijkplatform te laten lopen. 
Voor kinderen wordt het aangekleed met `natuurlijke´ ontdekkingen. Bovendien wil men kinderen op 
die manier het mooie van de (Loose) natuur bewust laten beleven. De komende periode zal worden 
gekeken hoe e.e.a. concreet kan worden gemaakt. 

11. Communicatie website/ Facebook/ Dorpsstem 

Anita vertelt dat de Fam. Van Doorn stopt met het beheren van Facebook en de website van de 
Dorpsraad. Als Dorpsraad zijn we hen zeer erkentelijk voor hun langdurige inzet voor het dorp. Mark 
Hermsen zal vanuit de Dorpsraad het beheer gaan overnemen met waar nodig ondersteuning. Om 
alle Looenaren goed te informeren, plaatsen we iedere 2 weken een nieuwsbrief van de 
activiteiten/ontwikkelingen van de Dorpsraad in de Dorpsstem, website en Facebook. Het aanwezige 
e-mailadressenbestand om dorpelingen te bereiken moet ‘up to date´ blijven en worden aangevuld 
met adressen van nieuwe bewoners. Er zal worden nagedacht hoe dit te bereiken. 

12. Werving nieuwe leden 

Marcel licht toe dat nieuwe vrijwilligers welkom zijn gezien alle lopende activiteiten en projecten. Dit 
kan structureel maar zeker ook projectmatig voor een kortere periode. Als Dorpsraad willen we een 
afspiegeling zijn van het dorp voor zowel jong als oud. We roepen daarom ook nadrukkelijk jongeren 
op om zich aan te melden en zich in te zetten voor het leefbaar houden van Loo voor alle inwoners.  
Enkele aanwezigen melden zich aan voor ondersteuning van de dorpsraad. Wij zullen met hen in 
gesprek gaan over hun mogelijke inzet. 

13. W.v.t.t.k. 

Rob Meijer stelt voor om nieuwe bewoners een folder met zaken aangaande het dorp te bezorgen. 

Jan Rasing geeft na een vraag uitleg over de verkeerssituatie/regeling van de Loostraat 30-50 km 
zone. Dit is enige jaren gelden onderzocht door Veilig Verkeer Nederland en zij hebben het advies 
gegeven om de Loostraat, tussen de bocht bij Van Sadelhoff en de drempel bij Boekhorst, in te 
richten als 50-km weg. 

René Hooyman vraagt aandacht voor het teveel plaatsen van ooievaarsnesten. Het lijkt heel 
aantrekkelijk maar teveel ooievaars brengen onze weidevogels in gevaar. 

Peter Koopmans zoekt nog vrijwilligers om de kerkbanken in het Huis van Loo te helpen verplaatsen 
op 25 juni a.s. 

14. Afsluiting  

Marcel bedankt een ieder voor de aanwezigheid. Als afsluiting kan men napraten onder het genot 
van een drankje aan de bar. 


