	
  
	
  
Notulen openbare vergadering
14 mei 2014
Tijd
Plaats

: 20.00 uur
: De Dorpsnoot,
Loostraat 69B Loo

Aanwezig

: Dorpsraad: Hans Walravens (voorzitter), Albert Putman, Lenie
Meeuwsen, Ineke Wonink, Lucy, Terpstra en Susanne Wannet
(notulist). Overig: Glen van Gene (gemeente), Leon Meijer (politie) en
diverse afgevaardigden van buurtverenigingen uit Loo.

Afwezig

: Stella den Hoedt, Willy Gerritsen, Ruben Boland, Henk Lindeman,

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda: 9 wordt naar voren gehaald, komt na punt 5
3. Ingekomen stukken: geen
4. Mededelingen: geen
5. Uitleg Buurtverenigingen overheidsparticipatie (Glen van Gene):
Slechts van een aantal buurtverenigingen zijn mensen aanwezig. Glen heeft ze
allemaal aangeschreven, maar helaas geen afmeldingen gehad verder. Glen vertelt
dat de gemeente n.a.v. het Dorpsplan de buurt wil laten vertellen wat ze willen met
het gemeentegroen/speelvoorzieningen en preventie. De buurt mag zelf aangeven
wat ze evt. kunnen en willen en wat ze daarvoor nodig hebben. De gemeente kijkt
dan hoe ze e.e.a. kunnen faciliteren. Op een tekening wordt duidelijk gemaakt waar
de groen- en speelvoorzieningen precies liggen. De burgers wordt gevraagd evt. een
aanvulling op het beheer te doen, door bv. te schoffelen en te maaien. Dan kan de
gemeente een onderhoudscontract opstellen met hetgeen ze zijn overeengekomen.
Ook is in een gesprek mogelijk om te kijken welke stukjes de mensen evt. in
bruikleen kunnen krijgen. Dit kan in een bruikleenovereenkomst worden vastgelegd
evt.. De buurt die nog niet heeft gereageerd krijgt daar nog een kans voor. De
gemeente zorgt voor de afvoer van het groen. Over een aantal weken zullen er met
diverse buurtgenoten afspraken worden gemaakt en zal Glen ter plaatse komen
kijken om te kijken wat ze evt. kunnen doen. Bij besparing zal de gemeente waar
mogelijk dingen teruggeven.

9. Gemeentelijke zaken (Glen van Gene):
- bouw woningen Bomers: bestemmingsplan ligt ter inzage. Er worden 3 woningen
richting Loo gebouwd en 12 richting Duiven. Glen stuurt plattegrond naar Hans.
- Sjef van Groningen heeft zijn portefeuille overgedragen aan Danielle Vuulink. 25
juni a.s. evt. uitnodigen om nader kennis te maken.
- volgende week woensdag is de aftrap van de Dorpsplanwerkgroepen. Alle groepen
zijn van voldoende mensen voorzien. Glen zal bij de aftrap aanwezig zijn.
- Lenie: de subsidie-aanvraag voor 2014/2015 is al ingediend, Glenn gaat navragen
bij dhr. Bats wanneer het gestort wordt?
Politiezaken (Leon Meijer):
- tijdens het paasvuur zijn er bindmiddelen (touw en tape) gevonden heeft
milieubeheer gezegd. Er zijn foto’s van gemaakt.
- buurtbemiddeling is altijd mogelijk, graag mensen daarop wijzen bij problemen.
Helaas willen de mensen er niet altijd gebruik van maken.
6. Voortgang DWG:
Is reeds vermeld bij punt 9, aftrap volgende week woensdag. Sommige groepen
draaien al. Evt. een idee om een gezamenlijke beamer te kopen, met bv.
beleggingsclubje. Wel samen goede afspraken maken. Verder vraagt men zich af
hoeveel geld er nog over is? Wel handig als de groepen weten hoeveel ze te
besteden hebben. Hans zal aanwezig zijn om e.e.a. te communiceren.
7. Evaluatie Paasvuur:
Kosten vallen mee dit jaar. Verder is Ronald Peters evt. bereid gevonden om het
Paasvuur op den duur voort te zetten. Wel graag op een zaterdagavond. Het is voor
ons dus belangrijk dat we het draaiboek goed afmaken om het goed over te kunnen
dragen. Daarom in September 2014 op de openbare agenda zetten.
8. Voorbereiding Hemelvaartsdag 29-5-2014:
Hans is dit jaar met vakantie. Rob Tutert neemt zijn taak over. Hans zal alles zoveel
mogelijk goed voorbereiden. De route zullen Hans en Ineke samen voorbereiden (Zo
Diva route waarschijnlijk gebruiken). Wie kan de pan ophalen? Iemand met een grote
aanhanger en trekhaak.
9. Rondvraag: geen
10. Sluiting: 22.10 uur wordt de vergadering gesloten.

