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DE DORPSRAAD EN HET DORPSPLAN 

Dorpsraad Kilder is een zelfstandig dorpsorgaan dat de belangen van het dorp behartigt. Met dit  
Dorpsplan probeert de dorpsraad richting te geven aan haar inzet. De Kildernaren bepalen met elkaar 
de acties die men nodig vindt om van Kilder een vitale en veerkrachtige kern te houden en te maken.  
De Dorpsraad bewaakt de uitvoering van deze agenda door te zorgen dat de voorgestelde acties 
worden uitgevoerd. Door haar eigen bestuursleden en door dorpsgenoten. Jaarlijks koppelt de 
Dorpsraad terug aan de Kildernaren welke vorderingen zijn gemaakt.  

 

DORPSPLAN IS VISIE- DOCUMENT 

In het Dorpsplan Kilder is tot stand gekomen door de input van de inwoners van Kilder tijdens de 
jaarvergaderingen van 2015 en 2016. Aan de hand van thema’s zijn de belangrijkste aandachtspunten 
geformuleerd, worden de richting en de keuzes voor de nabije toekomst uitgezet en zijn de 
aandachtspunten omgezet in actiepunten.  

Het Dorpsplan Kilder is de werkagenda van Kilder. De Dorpsraad coördineert en bewaakt deze 
agenda. Alle communicatie gaat via de website, via Facebook en via publicaties in het weekblad. 
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TOELICHTING THEMA’S  

In de jaarvergadering van 21 april 2015 hebben inwoners aan de hand van 6 thema’s aandachtspunten 
genoemd die zij belangrijk vinden voor Kilder, nu en in de nabije toekomst. 

In de jaarvergadering van 25 oktober 2016 zijn hieruit de acties voor het Dorpsplan “Wonen in Mooi 
Kilder” gekozen. De acties zijn gekozen op basis van prioriteit en haalbaarheid.  

De acties uit het Dorpsplan “Wonen in Mooi Kilder” zijn acties van alle inwoners van Kilder - voor 
alle inwoners van Kilder: acties van ons samen - voor ons samen.  

 

De thema’s zijn: 

➢ OMGEVING 

➢ SPORT EN VRIJE TIJD 

➢ VOORZIENINGEN & ONDERWIJS  

➢ ZORG EN WELZIJN 

➢ WONEN EN INFRA 

 

PER THEMA VULLEN WE IN: 

KILDER NU:  

· Waarin zijn we sterk en wat zijn onze successen? 

· Waarin zit onze kracht en energie? 

TRENDS 

· Wat is onze grootste zorg? 

· Wat zijn de trends en welke ontwikkelingen verwachten we? 

ACTIES 

· Welke acties voeren we uit en zijn ze haalbaar? 

· Hoe voeren we ze uit en op welke termijn? 
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Thema > OMGEVING 

KILDER NU: 

Kilder is een van de kleine kernen aan de voet van het Bergsche Bos. Het landschap rondom het dorp 
is de laatste decennia veranderd door de ruilverkaveling van de jaren ’60, maar ook door verandering 
in de infrastructuur, nieuwbouw etc. Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene omgeving een 
positief effect heeft op mensen. Zo zullen kinderen gezonder opgroeien in een groene omgeving waar 
ze voldoende buiten kunnen zijn. Ook een regelmatige wandeling of groen vrijwilligerswerk voor 
volwassenen en ouderen leidt tot een betere gezondheid en vertraging van ouderdomsprocessen. 
Samen zorgen voor een mooie groene omgeving is niet alleen goed voor de inwoners en bezoekers, 
maar ook voor de planten en dieren. Om het natuurnetwerk te versterken werken Provincie en 
gemeente samen met grondeigenaren aan een ‘open dassenlandschap’. Voldoende ingrediënten bij 
elkaar om samen voor een Levend Landschap te willen zorgen. Door gezamenlijk te werken aan ons 
landschap maken we het aantrekkelijk voor de inwoners en voor toeristen. Samen trots zijn op een 
mooi dorp maakt dat we het ook samen willen onderhouden.  

In 2015 hebben we met een groep dorpsgenoten geïnventariseerd welke groene projecten we graag 
oppakken. Een aantal van die projecten zijn al in werking, andere wachten nog op trekkers. Zo heeft 
een zwerfafvalactie geleid tot een app; uurtje afval ruimen. Ook is het Hagelkruus weer op zijn plek 
herrezen. 
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TRENDS: 

 eigen initiatieven krijgen ruimte van gemeente (overheid besteedt minder) 

 we pakken graag onze eigen omgeving aan 

 bewegen in de natuur is goed voor de gezondheid: voor jong en oud 

 de biodiversiteit op het platteland holt achteruit 

 mensen die in een landschappelijk mooi dorp wonen, voelen zich gelukkiger 

 

 

ACTIES:           TERMIJN 

  Rondje Kilder: wandelroutes in en om het dorp   2017-2019 

  dorpstuin aanleggen      2017-2018 

  akkerranden en bloemenweides     2017-2018 

   biodiversiteit particuliere erven      2016-2017 

   Kilder Schoonacties met de App     2016-> 
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Thema > SPORT EN VRIJE TIJD 

 

KILDER NU: 

Kilder heeft een groot en sterk verenigingsleven op het gebied van sport en vrije tijd (zie bijlage ). 
Veel inwoners zijn van diverse verenigingen lid. Alle jaarlijkse activiteiten worden onder de regie van 
één of meerdere van deze verenigingen gehouden. Met behulp van enthousiaste leden en veel 
vrijwilligers wordt er veel georganiseerd en blijft Kilder levend en krachtig. In de verenigingen 
ontmoeten we elkaar en vinden we elkaar. Ook voor de komende jaren is het belangrijk dat de 
Kilderse verengingen steeds op zoek gaan naar afstemming en samenwerking, en elkaar daardoor 
versterken!  

Kilder heeft een seniorensoos waar iedere twee weken de leden bij elkaar komen om te kaarten of mee  
te doen aan de bingo of gymnastiek. De seniorensoos wordt gehouden bij Zaal Teunissen en is bedoeld 
voor ouderen vanaf 60 jaar (klopt dit?).  

Het afgelopen jaar is werd iedere twee weken in ’t Kelrehuus een ontmoetingsmiddag georganiseerd 
waar iedereen welkom was, ongeacht leeftijd. Deze ontmoetingsmiddagen werden georganiseerd door 
Mientje Mulling en Truus ten Haaf. Het startte voorzichtig maar bleek een schot in de roos! De 
belangstelling groeide en het aantal deelnemers evenredig. Voor de beide organisatoren werd de 
belasting daardoor onevenredig groot. Op de oproep voor extra hulp reageerde helaas niemand 
waardoor zij in de zomer van 2016 hebben besloten hiermee te stoppen. Uit het grote respons is op te 
maken dat mensen behoefte hebben elkaar te ontmoeten.  

Voor de jeugd van Kilder is de sport en het verenigingsleven het enig aanbod dat Kilder als dorp heeft 
te bieden. Dan spreken we over de jeugd vanaf de basisschool tot 18 jaar. Onze verenigingen moeten 
zich van deze rol bewust zijn en voldoende aandacht hebben voor de sociale en ontwikkelingsaspecten 
dat zij kunnen bieden aan deze jongeren. 
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TRENDS: 

 onze bevolking vergrijst 

 de financiële steun van overheden wordt steeds minder 

 sommige verenigingen houden de jeugd en de ouderen niet vast 

 er is behoefte aan activiteiten (ook nieuwe) voor ouderen 

 de verenigingen willen wel samenwerken, maar organiseren en communiceren het niet 

voldoende met elkaar 

 

 
ACTIES:          TERMIJN 
 

 Jaaragenda breed verkondigen (website Dorpsraad, de Tolk, de Brug etc)  2017 

 Voorzittersoverleg ter stimulering afstemming en samenwerking   2017  

 Expertpool waarin diverse expertises worden samengebracht voor besturen 2017/2018  

 Nieuwe activiteiten (b.v. themadag/avond) met meerdere bewoners/verenigingen  

 opzetten en mogelijk integreren binnen bestaande verenigingen    2017 

 Vraag & aanbod samenbrengen (a la Digidiek)     2017/2018 
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Thema > VOORZIENINGEN & ONDERWIJS 

KILDER NU: 

Kilder is een sterk dorp. De voorzieningen zijn goed en dat willen we graag zo lang mogelijk 
behouden. Het maakt het dorp aantrekkelijk om te wonen en versterkt de woningwaarde. 
Voorzieningen zijn een gezond teken van leefbaarheid en een belofte van het behoud ervan voor de 
toekomst in Kilder.  

Basisschool “Laetare” In Kilder is een éénpitter: het bestuur is zelfsturend. Een school in het dorp 
zorgt voor sociale samenhang en binding met het dorp. Het versterkt de leefbaarheid en de 
woningwaarde. De toekomst van het onderwijs in Kilder hangt af van voldoende kinderen in het dorp! 
Daarnaast profiteert Kilder van het feit dat omliggende dorpen hun scholen sluiten zodat kinderen 
“van buiten” naar Kilder komen. In de notitie “Basisonderwijs” van de gemeente staan de toekomstige 
verwachtingen tot 2022 en worden ontwikkelingen verwoord. Ook worden de voorwaarden en 
garanties die de gemeente stelt aan het handhaven van scholen genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn blij met onze basisschool, onze kerk, onze accommodaties en de dokterspraktijk. De 
accommodaties (Kelrehuus/Clubgebouw SV Kilder/Sint Janshuus/gymzaal) bieden ruimte voor de 
verenigingen en hun activiteiten (zie bijlage: accommodaties met toekomstperspectief). 

Onze middenstanders investeren in hun bedrijf en zorgen er voor dat diensten in het dorp kunnen 
worden verleend. Zij rekenen op de klandizie van de Kilderse bevolking. Mede daardoor kunnen 
middenstanders er voor zorgen dat er voldoende leefbaarheid blijft.  Dat het dorp gezond is en blijft! 

Zaal Teunissen is onlangs overgenomen waardoor veel activiteiten zoals feestjes, recepties, het 
carnavalsfeest en de seniorensoos, etc. op deze locatie behouden kunnen blijven. De komende jaren 
blijft dus naast “kerk”,”klub” (=anders) ook “kroeg” in Kilder voortbestaan!  

Het Kelrehuus is ons dorpshuis en vervult een spilfunctie in het dorp. Stichting ’t Kelrehuus is sinds  
23 februari 2017 eigenaar van het gebouw. Voor diverse verenigingen is ’t Kelrehuus het vaste 
onderkomen.  
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De vernieuwde voetbal accommodatie van SV Kilder is een staaltje van productieve 
zelfwerkzaamheid. Veel vrijwilligers hebben hier hun inzet en uren aan gegeven. Het ziet er prachtig 
uit en staat garant voor jarenlang gebruik.  

Project Ontmoetingsplek: Tussen ’t Kelrehuus en het gebouw van SC Kilder is nu een mooie open 
ruimte ontstaan. Om een goede invulling aan deze ruimte te geven is een plan gemaakt, waarvan jong 
en oud gebruik kan maken zodat het een echte Ontmoetingsplek wordt. Het project Ontmoetingsplek 
loopt nu ruim 2 jaar. Door het Oranjefonds, de gemeente en de Rabobank zijn financiële toezeggingen 
gedaan.  Het plan is voor een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland en het wachten 
is op een positief besluit!   

  

  TRENDS: 

 onze bevolking vergrijst 

 de financiële steun van overheden voor verenigingen wordt steeds minder 

 de gemeente wil de accommodaties afstoten 

 het leerlingenaantal daalt gestaag 

 inwoners van Kilder leveren hun klandizie onvoldoende bij de lokale middenstand; 

middenstand blijft moeite doen om klandizie te behouden.  

 

ACTIES:                TERMIJN 

 samenwerking tussen de middenstanders (+ zzp-ers) om elkaar te kunnen versterken        2017 

 het beter vinden van elkaar d.m.v. het linken van websites                           2017  

 het zoeken naar andere inkomstenbronnen om de vereniging gezond te houden    2017-2022 

 het ondersteunen van Stichting ’t Kelrehuus bij de eigen exploitatie              2017 

 verdere invulling geven aan het project Ontmoetingsplek       2017-2022 
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Thema > ZORG & WELZIJN  

 

KILDER NU: 

Wat is Welzijn? Een 'normaal' individueel welzijn betekent dat iemand nu en in de afzienbare 
toekomst vanuit zijn leefomgeving en lokale gemeenschap een leven kan leiden zoals hij zich dat 
wenst op het gebied van sociale relaties, werk, en verplaatsing. Voor veel mensen hangt het 
individueel welzijn samen met het vermogen deel te (blijven) nemen en bij te dragen aan het 
maatschappelijk leven. De aanname is dat participatie in betekenisvolle activiteiten en persoonlijke 
contacten kan bijdragen aan het individueel welzijn van mensen en daarmee een middel is om een 
hogere kwaliteit van bestaan te realiseren. 

Het welzijn is daarom mede afhankelijk van initiatieven die er in een gemeenschap zijn. Voldoende 
variatie in een aanbod van recreatie en activiteiten zijn belangrijk om een sociale isolement van 
mensen te voorkomen. In ’t Kelrehuus worden geregeld activiteiten georganiseerd, al dan niet 
structureel. Voor de ouderen (+75 jaar) heeft de plaatselijke Zonnebloem individuele aandacht en 
verzorgt zij meerdere keren per jaar ontmoetingen. 

De zorg in Kilder ligt in handen van professionele organisaties. Het is belangrijk dat zij hun diensten 
afstemmen met elkaar en met b.v. de huisarts. De WMO regelt dat mensen hun zorg dicht bij huis 
krijgen. Dat thuiszorg en mantelzorg goed op elkaar worden afgestemd. Hierin is sturing en 
afstemming door de gemeente nodig want zij geeft uitvoering aan deze wet. Naast de professionele 
zorgverlening is er in Kilder vaak sprake van naoberschap: men staat klaar voor elkaar en helpt elkaar 
in nood. Deze tendens kan versterkt worden door het afstemmen van vraag en aanbod en het 
stimuleren van mantelzorg.   
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TRENDS: 

 De WMO doet een beroep op zelforganiserend vermogen van mensen; de drempel voor hulp ligt 

daarom hoog 

 Er is al jaren sprake van individualisering van de maatschappij 

 De individuele bereidheid om mee te organiseren of mee te besturen is klein 

 Eenzaamheid is een groter wordend thema (42% van de 65+ers) 

 Er is nog vaak sprake van goed Noaberschap in Kilder en van het samen organiseren van 

initiatieven die opdoemen 

 

http://www.kvnog.nl/home-montferland 

http://waarstaatjegemeente.nl/Jive/JiveReportContents.ashx?report=wsjg_bp_benchmark&inp_geo=ge
meente_1955&inp_period=2016 

 

ACTIES:          TERMIJN 

 Hartveilig Wonen (AED hangt klaar) beter organiseren    2017 

 Ontmoetingsactiviteiten  stimuleren/organiseren       2017-2022 

 WMO-voorzieningen communiceren via site/thema-avond etc   2017 

 De huisarts en de thuishulporganisatie betrekken bij op te zetten activiteiten  2017-2022 

 Buurtverbinders (zie website Digidiek): betrekken van nieuwe inwoners   2017-2022 

 Website met klus > Vraag en aanbod (zoals het RepairCafé)    2017-2022  
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Thema > WONEN EN INFRA 

KILDER NU: 

Het dorp Kilder wordt doormidden gesneden door de Hoofdstraat. Deze drukke straat is al jaren een 
pijnpunt, voor de Dorpsraad en de gemeente. Ook is sinds de komst van het Regionale Bedrijven 
Terrein Doetinchem West in 2013, het vrachtverkeer sterk toegenomen. Niet alleen het lawaai is sterk 
toegenomen, huizen lijden schade. Jaren geleden is door gemeente Montferland een verbod op het 
vrachtverkeer toegezegd maar nog steeds niet gerealiseerd. De gemeente Doetinchem is hierin de 
belemmerende factor.    

De Hoofdstraat staat al jaren op de nominatie om te worden gerenoveerd: de trottoirs zijn niet goed 
bruikbaar en door de ca. 40 kastanjebomen kunnen voetgangers het trottoir niet veilig gebruiken. Ook 
is de straat door het vrachtverkeer voor fietsers onveilig. Er vindt nu overleg plaats over de 
renovatiemogelijkheden, passend binnen het gemeentelijk budget. 

Aan de westkant van Kilder is in 2013 een nieuwe wijk met sociale woningbouw gekomen, op het 
oude voetbalveld. De wijk is half klaar en de Cedric Mardonstraat ziet er mooi uit. Fase twee is echter 
niet gerealiseerd! Er is een groot braakliggend terrein dat wacht op sociale woningbouw!  Er liggen 
voldoende mogelijkheden maar het initiatief ontbreekt.  Ook voor de senioren die graag in het dorp 
blijven wonen moeten voldoende seniorenwoningen (levensloop-bestendige woningen) zijn.  

Aan de noordkant van Kilder is vanaf 2010 een wijk in aanbouw met particuliere huizen. De wijk is in 
een afrondende fase: de laatste woningen worden gebouwd en er zijn nog 3 kavels te koop. In het 
najaar van 2016 is de infrastructuur van de wijk klaar!  

Voldoende woningbouw in een dorp zorgt ervoor dat jonge gezinnen zich settelen. Dat er kinderen 
komen die naar de basisschool gaan, kinderen die voor een aanwas zijn voor de verenigingen. Die 
gezinnen versterken de sociale samenhang en staan garant voor de toekomst en leefbaarheid. Dat kan 
ook d.m.v. het opsplitsen van grotere woningen in het buitengebied. De senioren blijven langer op hun 
stek wonen en de  jongeren blijven hier en zorgen ervoor dat het dorp een levendige toekomst houdt!  
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1955.bpsgkrnalgkernen-
va01/t_NL.IMRO.1955.bpsgkrnalgkernen-va01.html 

 

 

 

 

 

 

 

TRENDS: 

 Het woonaanbod voor starters is te duur 

 Er is huisvesting nodig voor vluchtelingen in alle gemeenten  

 De Jongeren trekken weg uit Kilder (het woonaanbod is te weinig en te duur) 

 Door de vergrijzing is het kunnen blijven wonen in Kilder voor senioren belangrijk 

 De gemeente neigt naar verdeling van de woningcontingenten onder 's Heerenberg en 

Didam; de kleine kernen doen niet mee! 

 

ACTIES:          TERMIJN      

 Een behoeftepeiling laten organiseren (of doen we dat voor de hele agenda  

        vanuit de dorpsraad??        2017 

 Het stimuleren van sociale woningbouw     2017-2022 

 Het stimuleren van coöperatieve woningbouw    2017-2022  

 Een verbod voor vrachtauto’s door de Hoofdstraat    2017 

 Herinrichting van de Hoofdstraat      2017 

 Het stimuleren van de herinrichting van de Schoolstraat en de v.Marlestraat 2018 
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WIE ZIJN WIJ?? 

De Dorpsraad Kilder is ontstaan uit de Belangengroep Kilder die in 1980 is opgericht. In de 
Belangenvereniging Kilder waren alle verenigingen vertegenwoordigd. De vereniging diende vooral 
om zaken met elkaar af te stemmen en als belangenvertegenwoordiging naar de gemeente.  

In 2005 fuseerde gemeente Bergh met gemeente Didam en ontstond de gemeente Montferland. Alleen 
in Loil (Kontaktraad) en in Kilder (Belangenvereniging) bestond al een vertegenwoordiging van 
inwoners  In de gemeente Montferland werden in alle andere kernen ook dorpsraden opgericht en in 
Didam en ‘s Heerenberg wijkraden. Zij hebben sindsdien gewerkt conform het Wijk- en Kerngericht 
Werken. Deze werkwijze is eind december 2015 geëvalueerd.  

De dorpsraden beraden zich over hun positie. Op 27 september 2016 heeft Dorpsraad Kilder een 
informele Ontmoeting voor de Wijkraden en Dorpsraden georganiseerd, mede om hierover met elkaar 
te brainstormen. Belangrijke constatering in deze Ontmoeting was dat de Dorpsraden en de Wijkraden 
geen uitvoeringsorgaan zijn van de overheid. In die zin kunnen er geen formele taken worden 
neergelegd (bv. vanuit de WMO of de Participatiewet)  en kan men hier niet op worden afgerekend. 
Daarnaast meldde menig dorpsraad en wijkraad regelmatig het gevoel te hebben een soort brievenbus 
te zijn, voor de gemeente en voor instellingen. Ook dat is ongewenst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR 

De Dorpsraad Kilder is een zelfstandige Stichting bestaande uit 7 individuele bestuursleden. Elk lid 
representeert een bepaald deel van de bevolking en brengt zijn eigen deskundigheid en betrokkenheid 
in. De Dorpsraad Kilder functioneert conform de in 2015 vastgestelde statuten. 

DOEL  

Het doel van de Dorpsraad Kilder is: het in wisselwerking met de bewoners, behartigen van de 
belangen van de inwoners van Kilder bij de overheid en andere instanties, en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te 
bereiken door het bevorderen van en doelmatige samenwerking met en tussen de rechtspersonen of 
natuurlijke personen die aan het realiseren van het doel van de stichting kunnen bijdragen. 

 


