	
  
	
  
Notulen openbare vergadering
3 september 2014
Tijd
Plaats

: 20.00 uur
: De Dorpsnoot,
Loostraat 69B Loo

Aanwezig

: Dorpsraad: Hans Walravens (voorzitter), Albert Putman, Lenie
Meeuwsen, Ruben Boland, Stella den Hoedt en Susanne Wannet
(notulist). Overig: Glen van Gene (gemeente)

Afwezig (m.k.): Ineke Wonink, Willy Gerritsen, Lucy Terpstra en Léon Meijer
1. Opening: Welkomstwoordje door Hans
2. Vaststellen agenda
3.&4. Ingekomen stukken/ mededelingen:
- Oranjefonds: mogelijkheid om er iets aan te doen, stuk is echter gedateerd. Komt
door verkeerd postadres. Glen geeft intern door dat het juist adres: Loostraat 43A (=
adres van Ineke).
- AED Solutions: onderhoudscontract van het apparaat loopt af. Wie gaat dat betalen
(doet nu de Rabobank)? Aantal opties: 1. weghalen, 2. EUR. 240,00 kosten
vergoeden (evt. sponsor zoeken, bv Loomaten) of 3. bij de sport het apparaat voor
het hek plaatsen. We gaan even voor 3 voorlopig, Hans zal hierover een gesprek
aangaan met Sylvia.
- Botsauto’s: 2 gratis kaartjes zijn verstrekt aan de kinderen van de school, is een
onverwachtse actie geweest. Willem Tell heeft de kaartjes gemaakt en namens de
Dorpsraad aangeboden. De kaartjes waren gratis via de botsauto exploitant
beschikbaar gesteld. Had van te voren even gecommuniceerd moeten worden,
omdat de overige Dorpsraadleden er niets van af wisten en er wel op werden
aangesproken. Maar het neemt niet weg dat het een leuke actie was.
- opening fietspad is op 10 september om 16.00 uur.
- Landschapsontwikkelingsplan: Landschapsbeheer provincie Gelderland wil een
keer praten. Is iets voor de DWG, Hans neemt contact hiervoor op met Ruth
IJzermans. Er is nl. geld beschikbaar voor bv. een klompenpad, zodat de paden in
beeld moeten worden gebracht.
- Henk Lindeman heeft laten weten middels een brief dat hij zich terugtrekt uit de
Dorpsraad.
5. Paasvuur i.v.m. overdracht:
Hans en Albert hebben vanavond Rick Jansen gesproken. Ronald Peters was de

afspraak met Rick, Hans en Albert vergeten om 19.00uur. Daarom hebben ze niets
concreets kunnen afspreken (hij heeft eind van de vergadering een sms-berichtje
naar Hans gestuurd, dat hij het vergeten had). Ronald en een groepje mensen willen
de organisatie waarschijnlijk overnemen. Rick is erbij gevraagd i.v.m. zijn ervaring op
het gebied van vergunningen e.d.. Albert en Hans hebben uitgelegd hoe wij het zien
en dat er kritisch gekeken moet worden naar de kosten. Voor de eerste keer willen
we wel eenmalig steunen (met een max van EUR 250,00 net als de koningsdag),
maar de sponsoren e.d. moeten ze zelf werven. Hebben ze geld over dan evt. onze
bijdrage terugstorten. Verder zal het wel op een zaterdag worden gehouden.
Overdracht wordt vervolgd, graag volgende keer op de agenda van de openbare
agenda zetten.
6. Voortgang Dorpswerkgroep (o.a. schoolgebouw):
- Het project rondom het schoolgebouw wilde Henk Lindeman op gaan pakken.
Alleen willen we dat de DWG het doet en geen particuliere initiatieven. Belangrijk is
wat Loo wil en er moet een samenspraak zijn tussen DWG / Dorpsraad en de
gemeente. Er zijn meerdere gegadigden. Er moet nog bepaald worden wie de
juridische eigenaar is, want dat is nog niet duidelijk en er moet een lijn in komen
(kostenaspect is nog niet duidelijk). 15 september a.s. wordt het verder besproken
met deze groep.
- Glen vraagt zich af hoe het staat met het overleg tussen de scholen? Opheffing
school is in Groessen geen gevaar, dus Loo maakt eigen plannen en is het dus
losgekoppeld van Groessen. Annemiek heeft nog wel geprobeerd contact te krijgen
met de Dorpsraad van Groessen, maar dat is niet gelukt. Doen nu eigen strategie om
de school te behouden, taak ligt bij de school. DWG probeert op korte termijn de
school inhoudelijk te ondersteunen en ook financieel. Op lange termijn proberen om
aantal leerlingen te behouden. Glen’s advies is om toch met Groessen contact te
houden en vooral met de gemeente afdeling Onderwijs, maar ook richting
schoolbestuur, dat je goed de normen en plannen kent nu deze dreiging speelt. En
dat je ook de noodzaak van behoud bij alle partijen duidelijk laat zien, want ook een
gemeente kan invloed uitoefenen op tal van zaken, dus is het goed je stem te laten
horen. 10 september a.s. is een presentatie van de werkgroepen in Groessen. Evt.
interessant om te zien waar zij staan. Evt. volgende vergadering van de werkgroep
wethouder van onderwijs uitnodigen om van gedachten te wisselen. Stella zal e.e.a.
richting gemeente op zich nemen.
- verder wil een werkgroep kijken naar project “Barchem te koop” of dat iets voor Loo
zou zijn. Voor stimulering woningbouw. Wordt vervolgd.
7. Vervolg overheidsparticipatie/buurtbenadering Glen v. Gene:
Plan van aanpak van groen en zelfbeheer in Groessen gaan we ook in Loo
gebruiken. Liefst een gezamenlijke benadering. Openbaar groen voor zelfbeheer valt
wel mee in Loo. Benadering buurtvereningen voor de speeltuinen viel tegen, Glen
heeft weinig reactie gehad.

8. WMO:
Alles is nog onduidelijk. T.z.t. Loes Stelder uitnodigen voor een uitleg.
9. Overige gemeentelijke zaken (o.a. subsidieaanvraag):
Subsidie is binnen, voortaan zelf even in de gaten houden.
10. Verantwoordelijkheid rommel achter de dijk:
In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij de grondeigenaar van de
Loowaard. Wel kunnen we de Looenaren oproepen voor een gezamenlijke
schoonmaakactie (bv. tijdens de schoonmaakdag: wanneer is deze Glen?) en op een
stukje sociale controle. Maar ook een duidelijk bord bij het hek plaatsen of een artikel
in de krant zou kunnen helpen. En de vraag is waarom brommers kunnen doorrijden
bij het hek? Dit navragen bij de eigenaar.
11. Rondvraag:
- Susanne: juiste Email adres Lucy? Stella geeft dit door.
- Glen: volgende interne vergadering (29-10-2014): agenda doorsturen naar de
wethoudster en lijst met namen van de Dorpsraadleden.
12.

Sluiting

