
Gemeente DuiVCll

Fractie Lokaal Alternatief Postbus 6, 6920 AA Duiven 

Koning Willem-Alexanderplein 1, Duiven
De heer P. Dijkstra 
Rijnstrangenweg 4 
6923 SL GROESSEN

Telefoon (0316)27 91 11 
Fax (0316) 27 92 79

www.duiven.nl
gemeente@duiven.nl

Facebook: /gemeenteduiven 
Twitter: @gemeenteduiven

IBAN: NL98 BNGH 028 50 02 147
Uw brief van: 19juni 2017 
Uw kenmerk: 2017-06 
Ons nummer: 17dv02032 BTW-nr.: 001202546B02

BIC: BNGHNL2G 
KvK-nr: 09217727

Datum: 29 augustus 2017 
Kopie aan: Archief / Griffie tbv iBabs

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO

Geachte heer Dijkstra,

Op 19 juni 2017 hebben de heer P. Arends en mevrouw G. Tiedink-Koning namens de 
fractie van Lokaal Alternatief vragen gesteld over de werkzaamheden aan de 
wegversmalling op de Loostraat ter hoogte van het bord “bebouwde kom”. Met deze brief 
beantwoorden wij deze vragen. In overleg met uw fractie hebben wij de beantwoording over 
de vakantie getild in verband nog te voeren overleg met vertegenwoordigers van de 
Dorpsraad. Gelet op de samenhang van de vragen, willen wij de drie vragen graag als één 
vraag beschouwen en van één antwoord voorzien.

Vraag:
Is bij het college bekend dat de werkgroep "verkeer”, voortkomend uit de dorpsvisie Loo en 
de Dorpsraad Loo in diverse gesprekken hebben aangegeven dat de voorkeur van inwoners 
van Loo uitgaat naar het plaatsen van 2 verkeersborden boven het volledig herinrichten van 
deze verkeerssituatie?
Vraag:
Waarom kiest het college er toch voor hier herinrichtingswerkzaamheden uit te voeren?
Vraag:
Waarom voeren zij deze juist op dit moment uit?

Antwoord:
In het kader van groot onderhoud dat moest worden uitgevoerd op de Loostraat, zijn tevens 
werkzaamheden uitgevoerd die een oplossing zouden moeten zijn voor problemen die 
worden ervaren aan de weg zo die er lag. Dat heeft geleid tot de inrichting die er nu is. Het 
klopt dat deze inrichting niet in overeenstemming is met de wensen van de werkgroep 
verkeer van de Dorpsraad Loo. De gemeente heeft hier vooral vanuit eigen deskundigheid 
geopereerd en is te weinig het partnerschap aangegaan met de Dorpsraad waardoor de 
relatie onder druk is komen te staan..

Daarom zijn in de afgelopen weken op ambtelijk niveau enkele gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van de Dorpsraad om de relatie te herstellen en te komen tot een goede 
definitieve oplossing. Dit heeft geleid tot de afspraak dat de gemeente begin september een
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nieuwe oplossing voor de weginrichting rond de versmalling bij het begin van de bebouwde 
kom presenteert aan de Dorpsraad. In die oplossing zal in ieder geval het nieuw gecreëerde 
gedeelte “30 km” komen te vervallen en die oplossing zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval in de komende maanden worden uitgevoerd.

Voorts zijn met de vertegenwoordigers van de Dorpsraad procesafspraken gemaakt om het 
gesprek over de overige verkeerspunten uit het Dorpsplan Loo weer te starten.

Wij hebben de indruk dat we hiermee weer op de goede weg zitten, een weg waarin de 
samenleving en de gemeente samen in partnerschap en ieder vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid werken aan de oplossing van problemen die worden ervaren. De 
vertegenwoordigers van de Dorpsraad hebben aangegeven vertrouwen te hebben in deze 
nieuwe afspraken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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