
Besluitenlijst 1e Voorzittersoverleg Kilder op 30 november 2017 

Aanwezig:  zie presentielijst. 
Locatie: ’t Kelrehuus te Kilder 
 

Dini Burgers, voorzitter Dorpsraad Kilder, opent de vergadering. Zij heet eenieder werlkom 
en deelt mede dat bijna alle aangeschreven voorzitters aanwezig zijn of worden vervangen . 
Alleen de sjoelvereniging is afwezig en de EHBO voorzitter was op korte termijn verhinderd. 
 
1. Dorpsplan Kilder 

Ter tafel is het Dorpsplan Mooi Kilder 2017-2022 uitgereikt. Dit Dorpsplan is het 
resultaat van twee bijeenkomsten waarin de inwoners van Kilder de activiteiten en 
aandachtspunten voor de komende jaren konden bepalen. De Dorpsraad heeft aan 
de hand hiervan de prioritering opgesteld. Er zal in het voorjaar een gedrukte versie 
huis-aan-huis worden verspreid. De activiteiten zijn gekoppeld aan 5 thema’s en voor 
de uitvoering worden de inzet en de medewerking van inwoners en verenigingen 
gevraagd. De aanwezigen nemen de informatie ter kennisgeving aan en zullen dit 
binnen hun eigen achterban bespreken! 

Eén van de belangrijkste activiteiten in het Dorpsplan Mooi Kilder was het instellen 
van een regulier Voorzittersoverleg om met elkaar de afstemming en de 
communicatie te verbeteren. Vanwege de urgentie rondom de subsidiemogelijkheid 
van € 25.000 heeft de Dorpsraad besloten het Voorzittersoverleg al in 2017 te 
houden. Vanavond dus! 

Een ander punt uit het Dorpsplan is het verbeteren van de website en het actief 
maken van één digitale jaarkalender voor het hele dorp. Pauline Redlich presenteert 
de nieuwe website en laat zien hoe de jaarkalender werkt. Het is aan alle betrokken 
zelf om ervoor te zorgen dat de jaarkalender gevuld en gebruikt gaat worden! De 
aanwezigen zijn enthousiast over de website en de mogelijkheden die het biedt. 

2. Project Ontmoetingsplan 

Pim Elshof geeft een korte toelichting op het Project Ontmoetingsplan, mede aan de 
hand van ontwerpfoto’s. In de Projectgroep Ontmoetingsplek zitten ook John Engelen 
en Dini Burgers. Het pIan voorziet in het functioneel inrichten van de open ruimte 
tussen ’t Kelrehuus en de accommodatie van SV Kilder voor diverse doelgroepen. 
Van de Provincie is onlangs de toekenning van € 25.000 ontvangen in het kader van 
Leefbaarheid; hiervoor was het plan tweemaal eerder afgewezen. Ook het 
Oranjefonds heeft € 15.000 toegezegd, gem.Montferland € 10.000 en de Rabobank € 
5.000. Het project kan nu worden uitgevoerd binnen de marge van  € 55.000 onder 
auspiciën van SV Kilder, Stg.Kelrehuus en de Dorpsraad Kilder. SV Kilder zorgt voor 
verantwoording van de financiën. Gestart zal worden in het voorjaar 2018.  

3. Subsidie Initiatieven Leefbaarheid: € 25.000 voor iedere kern ( x 10). 

 Voorzitter Dini Burgers deelt mede dat de voorzitters bij de vergaderstukken de 
presentatie hebben ontvangen van de gemeente Montferland met daarin de 
subsidievoorwaarden en de wijze van indiening. Ze geeft een inzicht in de wijze van 
aanpak die in ieder dorp anders is. Het is vanavond aan de voorzitters om te bepalen 
hoe de aanpak in Kilder zal zijn. 



De Dorpsraad Kilder neemt graag haar rol op t.a.v. het facilitairen en coördineren van 
de aanvraag maar is niet van plan om te bepalen welke aanvraag uiteindelijk zal 
worden ingediend. Zij is van mening dat de aanvraag gekozen en gedragen moet 
worden door het dorp zelf. Ze is benieuwd hoe de voorzitters hier tegenaan kijken. 

 

Er wordt een rondje gemaakt t.a.v. het standpunt van iedere aanwezige c.q. 
vereniging: 
 
Michel Elshof, Schoolbestuur: er zou een commissie samengesteld kunnen worden 
die de aanvragen beoordeelt. Er is ook een alternatief door het geld te verdelen over 
alle verenigingen. Dan heeft iedereen een beetje. 
Theo Hollander, toneelvereniging Vrolijk: verhoudingsgewijs zou de verenigingen met 
weinig leden meer nodig hebben. Vrolijk heeft maar 10 volwassen leden. Dan moet er 
niet uitgegaan worden van x-aantal leden maal x geld. Die hebben juist meer nodig 
om zich te kunnen bedruipen. 
Stefan Nijland, muziekver. Sint Jan: het geld kan toegevoegd worden aan de 
Ontmoetingsplek om die in te richten als Pannaveld. Dan niet ten gunste van één 
bepaalde vereniging. Of aan ’t Kelrehuus, dat is ook voor meerdere verenigingen. 
Gerard Thuis, Ondernemers Vereniging.: jullie zijn als Dorpsraad onafhankelijk en 
zouden het kunnen bepalen. Het is lastig om een modus te vinden waarvoor 
voldoende draagvlak is. Het is wel belangrijk om het sociale aspect te benadrukken. 
Stefan Nijland: je kunt denken aan een digibord in ’t Kelrehuus. Daar hebben veel 
mensen baat bij. Of een abri voor de jeugd. Of nieuwe stapelbare tafels in ’t 
Kelrehuus. 
Eddy vdPavert, schutterij Sint Jan:  we hebben het intern nog niet besproken maar ik 
sluit me hierbij aan: het algemeen sociaal belang moet voorgaan.  B.v. een duofiets, 
dat is voor veel mensen geschikt. 
Liesbeth Giesen, Zonnebloem: onze organisatie kan zichzelf bedruipen. Een duofiets 
is een goed idee. We zouden wel graag vaker een gezamenlijke maaltijd willen 
verstrekken aan onze doelgroep maar daarvoor zou de keuken van het Kelrehuus 
uitgebreid moeten worden. 
Gerard Thuis: zo’n idee draag ik een warm hart toe. In het kader van de leefbaarheid 
is het nodig voor de eenzame ouderen te zorgen. Ook de gemeente heeft hier 
specifiek aandacht voor. 
René Meijnen, stg.Kelrehuus:  het voorstel van Michel spreekt me aan. Inzetten van 
de middelen zonder rekening te houden met het aantal leden. Laat de verenigingen 
hun ideeën voor sociale invulling presenteren. Verdeling van ca. € 1.600 per 
vereniging zal te versnipperd zijn. 
Debby te Kaat, Wilskracht: ik vind het belangrijk dat het wel voldoet aan het 
maatschappelijk nut. En voor zoveel mogelijk mensen, b.v. zo’n tandemfiets of de 
keuken aanpassen. Het moet een goede sociale bestemming zijn. 
Harrie Jansen, Seniorensoos: ik vind het heel belangrijk dat het Kelrehuus voldoende 
middelen heeft. Met goede investeringen hoeft er geen huurverhoging te worden 
gevraagd. Daar hebben we allemaal belang bij. 
Gerrie te Kaat, Locatieraad: er kunnen goede plannen komen van verschgillende 
kanten. Als locatieraad zouden we b.v. graag investeren in permanente verlichting 
van de kerk. Andere ideeën zijn ook welkom. 
Marietje Bertnzen, KVV: het moet besteed worden aan een goed doel. Anders kan 
het altijd nog verdeeld worden onder de verenigingen. 
Gerard Thuis: ik denk aan besteding voor verbetering van de leefbaarheid voor de 
eenzamen in de samenleving. Dat moet zo breed mogelijk. Iets wat goed verspreid 
kan worden door veel verenigingen zodat je veel mensen bereikt. 



Pim Elshof, Project Ontmoetingsplek: iedere vereniging heeft de mogelijkheid om de 
gelden te besteden. Het stemrecht moet wel gelijk zijn. Bv straks uit de aanvragen 
drie projecten kiezen en daarover stemmen. 
Theo Kock, SV Kilder: het kan ook naar de Ontmoetingplek dat sluit aan op ’t 
Kelrehuus en op de voetbalaccommodatie. Als aanvulling op het geheel en buiten te 
gebruiken, b.v. door de school, door de muziekvereniging, door de seniorensoos, 
door SV Kilder. Dat is ook breed en sociaal. 
Pauline Redlich, lid Dorpsraad:  je zou ook een mobiel pinautomaat kunnen 
aanschaffen voor alle activiteiten in ’t Kelrehuus. 
Theo Hollander: het is belangrijk dat het geld besteed wordt voor het algemeen 
belang en niet wordt versnipperd. 

 Clemens Krüs, lid Dorpsraad: het kan ook besteed worden aan een digitale lichtkrant. 
 

Samenvattend: 
Voorzitter Dini Burgers is blij met de openheid van het gesprek en concludeert dat er 
al veel goede ideeën zijn geopperd die een bijdrage kunnen leveren aan de 
leefbaarheid van Kilder.  
Ze doet het volgende voorstel: alle Kilderse verenigingen hebben de mogelijkheid 
om een aanvraag in te dienen. Vervolgens zullen de voorzitters in 
gezamenlijkheid in het volgend overleg een keuze uit deze aanvragen maken. 
Dat kan één aanvraag zijn of meerdere aanvragen. Deze keuze wordt  daarna door 
de Dorpsraad ingediend bij de gemeente. De Dorpsraad zal in dit proces een 
onafhankelijke, organiserende en faciliterende rol innemen. 
Alle aanwezigen stemmen met dit voorstel in.  

Tijdspad Subsidie Initiatieven Leefbaarheid: 

Wanneer 2018 Wie Wat 
Uiterlijk 1 januari Dorpsraad Besluitlijst en format sturen naar de voorzitters 
Maand januari Verenigingen/stg. Format invullen met de aanvraag 
Uiterlijk 1 februari Verenigingen/stg. Format met aanvraag per mail opsturen naar 

de Dorpsraad 
1e week februari Dorpsraad Overzicht maken van de aanvragen 
2e week februari Dorpsraad Overzicht digitaal sturen naar de voorzitters 
22 februari Voorzitters/DR Voorzittersoverleg: keuze maken uit 

aanvragen 
4e week februari Dorpsraad Aanvraag indienen bij de gemeente 
Medio maart/april Gem.Montferland Gemeente beoordeelt de subsidie-aanvraag 

 
 
4. Structuur Voorzittersoverleg. 

Dini Burgers vraagt de aanwezigen hoe het overleg is bevallen.  
Is het functioneel genoeg? Zijn er partijen en onderwerpen die gemist zijn?  
Wie organiseert het volgend overleg? Met welke frequentie? Wat doen we met de 
kosten? 
Het volgende wordt hierover besloten: 
 Voorzittersoverleg is als nuttig en positief ervaren vooral t.a.v.  afstemming en 

communicatie. 
 De onderwerpen moeten wel actueel zijn en de vereniging zelf overstijgend. Het 

moet over het dorp Kilder gaan. 
 De Dorpsraad is objectief en overkoepelend. Zij kan dit het beste organiseren. 
 Frequentie is tweemaal per jaar ( voorjaar & najaar). Nu even extra vanwege de 

subsidie. 
 De huur van het Kelrehuus is gratis. 

 



5.  Rondvraag 
Theo Hollander deelt mede dat op 15 april 2018 een bijzonder jubileum zal worden 
gehouden t.g.v. het 40-jarig bestaan van Toneelvereniging Vrolijk. 
 
René Meijnen wijst erop dat het gebruik van de AED beter georganiseerd moet 
worden. Dini Burgers antwoordt dat dit valt onder de organisatie van Hart Veilig 
Wonen. Er zijn in Kilder 18 mensen aangesloten op het circuit maar vanwege 
privacyregels worden de namen niet vrijgegeven. Afgesproken wordt dat de 
Dorpsraad via een publicatie op de website en op de facebookpagina zal vragen 
welke personen hieraan deelnemen om d.m.v. afspraken de organisatie en het 
gebruik van de AED te verbeteren. Ook de EHBO moet hierbij worden betrokken. 
 
Voorzitter Dini Burgers dankt de voorzitters en hun vervangers voor dit constructieve 
en positieve overleg. Ze wenst de verenigingen veel succes bij het uitwerken van de 
plannen en ziet eenieder graag terug op 22 februari 2018. 
 
 
 


