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In het afgelopen voorjaar hebben wij u het
Dorpsplan voor ons dorp Loo aangeboden.
Realisatie van deze plannen zal meestal een
langdurig traject zijn maar graag willen wij
u, tussentijds, in het kort informeren over
waar we momenteel staan en mee bezig zijn.
Na het aanbieden van het Dorpsplan zijn er
uitwerkgroepen samengesteld, zoals voorgesteld in het Dorpsplan. Deze nieuwe groepen zijn nu bezig om de geschreven plannen
uit te werken. Onder aan deze nieuwsbrief
ziet u de samenstelling van de groepen.
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Zie werkgroep
Zorg & Welzijn of
www.dorpsraadloo.nl

Werkgroep Bernadette basisschool
De werkgroep behoud van de Bernadette
school is inmiddels al enige tijd bezig. De
werkgroep probeert via en in overleg met
schoolbestuur, gemeente, etc. het voortbestaan en praktische uitvoering van de Bernadette school te behartigen. Dit alles uiteraard
ook in overleg met het onderwijsteam.
De werkgroep probeert dit te doen aan de
hand van de vier onderstaande thema’s:
1. Ondersteunen kwaliteit
2. Inkomsten genereren
3. Extra nieuwe leerlingen
4. Kosten reductie

Het dorpsplan Loo is
op 11 maart aan alle
inwoners van Loo
uitgereikt en is
online in te zien via
www.dorpsraadloo.nl

Recentelijk is op de voorlichtingsavonden
op school al een korte voorlichting gegeven
over de werkgroep. Bij het thema ondersteuning kwaliteit gaan we proberen het onderwijsteam zoveel mogelijk te ondersteunen
bij praktische zaken die niet direct met het
onderwijs proces te maken hebben. Dit met
als doel dat het onderwijsteam zich meer kan
bezig houden met het primair proces.
Ook voor de andere thema’s zijn inmiddels
al eerste stappen gezet. Betreffende het
behoud van het basisonderwijs en de status/toekomst van de oude kleuterschool, is
een afvaardiging van de werkgroep, samen
met de Dorpsraad, in gesprek met wethouder
Knuiman en enkele ambtenaren. Hier zullen
nog verdere gesprekken volgen.

Werkgroep Natuur en Recreatie
Samen met de Groessense werkgroep is
de mogelijkheid onderzocht om zwembad
“de Waay” nieuw leven in te blazen. Helaas
moest worden geconstateerd dat dit gezien
de kosten niet haalbaar is. Er is nu een plan
uitgewerkt voor “de Waay” dat voorziet in het
opschonen van de ruimte en het installeren
van recreatieplaatsen (picknicktafels), een
TOP plaats waar fietsroutes samenkomen en
mogelijk enkele plaatsen voor campers.
Het plan is aangeboden aan wethouder van
Groningen. De gemeente vindt het een goed
plan en heeft het via de gebiedscommissie
voorgelegd aan de provicie met het verzoek
om financiële ondersteuning. De gebiedscommissie is een afvaardiging van de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en
Rijnwaarden.
Wandel- en fietsroutes: Er zijn meerdere
gesprekken geweest om te komen tot wandelpaden en locale ommetjes. Dit verloopt
helaas nog niet vlot en zal zeker nog extra
aandacht vragen.
De werkgroep is momenteel, ook hier samen
met de Groessense werkgroep, bezig om te
kijken of aanleg van zogenaamde klompenpaden haalbaar is. De ontwikkeling hiervan
gaat samen met de Stichting Landschapsbeheer. Op 12 november aanstaande zal er
een informatieavond zijn in Groessen voor
belangstellenden.
Het fietspad langs de Jezuiten Waai is reeds
gerealiseerd met medewerking van een
voortvarende gemeente Duiven.
Werkgroep Groenverbetering
Met de gemeente zijn de eerste gesprekken
geweest ter oriëntatie op de mogelijkheden.
Wordt vervolgd.
Werkgroep Verkeer & veiligheid
Ook deze werkgroep is in gesprek met de gemeente met name over het zogenaamde mobiliteitsplan. Onze Dorpsplanpunten zijn hier
ingebracht. De voortgang hiervan zal worden
opgevolgd. Daarnaast zal de werkgroep een
aantal wensen verder trachten te concretiseren.

Werkgroep A15
De werkgroep heeft regelmatig overleg met: andere werkgroepen (Groessen en Helhoek), de gemeente Duiven, de
Gelderse Natuur en Milieu Federatie en het Mirt-A15 overleg. Dit alles met het doel om de A15 op de best haalbare
wijze in te passen. Samen met de werkgroepen Groessen
en Helhoek is een knelpuntenplan opgesteld en aan de
gemeente Duiven aangeboden. Mede op basis hiervan
probeert de gemeente Duiven om samen met de gemeenten Zevenaar en Lingewaard en de dorpsraden op te trekken richting de Provincie, ViA15 en het ministerie.
Er is een document opgesteld in samenwerking met
ViA15 en de Provincie met een overzicht van de verbeterpunten/wensen ten behoeve van het ministerie.
Enkele belangrijke toekomstige data:
- Op 6 november is er een bestuurlijk overleg van de drie
gemeenten met de provincie Gelderland.
- In de periode 12 – 19 november is het volgende gezamenlijke overleg van Loo, Groessen en Helhoek met de
projectgroep ViA15.
- 24 november MIRT overleg.
Minister met de Tweede kamer.
- Volgens ViA15 zal het OTB (Ontwerp Tracé Besluit)
medio 2015 worden gepubliceerd.
- De oplevering van de A15 is wat opgeschoven naar
ergens tussen 2019 en 2021.
Ondanks dat het tracé nog niet volledig vaststaat vordert
de aankoop van panden en gronden gestaag. De brug

wordt uitgevoerd met een fietspad. Er is geen rekening
gehouden met agrarisch verkeer. Dit verkeer zal op een
andere plaats de oversteek moeten maken.
Op een eerdere oproep in de Dorpstem om inwoners te
mobiliseren is helaas niet gereageerd. Na het overleg in
november zullen we een nieuwe poging wagen.
Werkgroep Zorg en Welzijn
Om een goed beeld te krijgen van de behoeftes en mogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn heeft de
werkgroep een vragenlijst opgesteld en rondgebracht. De
antwoorden op deze vragen zullen een belangrijke basis
zijn voor de verdere acties.
Het is dus belangrijk dat de vragenlijsten worden ingevuld
en weer worden teruggestuurd.
Werkgroep Wonen in Loo
In een eerdere fase is met Vivare de wijze waarop huurwoningen worden toegewezen besproken. De afgesproken veranderingen lijken positief uit te pakken ten gunste
van jongeren. Met Vivare zal dit geëvalueerd worden.
De werkgroep onderzoekt momenteel wat mogelijkheden
om het wonen in Loo te promoten, met als doel wat meer
voortgang in de nieuwbouwprojecten en in de verkopen
te krijgen.
Werkgroep Dorpsplein
Deze werkgroep is nog niet bezet en zal dus in een latere
fase starten.

SAMENSTELLING VAN DE UITWERKGROEPEN
A15
Hans Walravens
Harrie Rooding
Ronald Lucassen

Recreatie & natuur
Rut IJzermans
Petra vd Grint
Leo Siers
Fokko Erhart

Verkeer & veiligheid
Theo Willemsen
Nancy Walravens
Rene Hooijman

Basisschool
Peter Hermsen
Niek Hermsen
Tjarda Heijting
Stella den Hoedt
Peter Veraart
Pien Hooijman

Zorg & Welzijn
Tineke te Selle
Tjarda Heijting
Annette vd Steen
Noor Eshuis
Marika Biacsics

Groenverbetering
Jan Huisman
Ronald Peters
Nico Lubbers
Rut IJzermans

Wonen in Loo
Eddy Boerboom
Jan Rasing
Janine de Kramer
Reinette Coret

Dorpsplein
Nog open

Stuurgroep
Hans Walravens
Jan Rasing

Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met een van de groepsleden.
Hoewel de groepen grotendeels bezet zijn kunnen we altijd hulp gebruiken. Als u interesse hebt om mee te werken
bij de uitvoering van de plannen dan horen we (Hans Walravens of Jan Rasing) dat graag!

