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VERSLAG  JAARVERGADERING  2016    

DD. 25 OKTOBER 2016 

LOCATIE: ’T KELREHUUS 

 
Aanwezige gasten: 

- Tanja Loeff, wethouder 
- Kees Fijnaut, verkeersdeskundige 
- Patrick Wagenaar,  projectleider Renovatie Hoofdstraat 
- Ellen van Hierden, coördinator Kleine Kernen 
- Marcel van Binsbergen, wijkagent 

Bestuursleden Dorpsraad Kilder 
Aantal dorpsgenoten: 68 personen 
 

1. OPENING 
Dini Burgers, voorzitter, opent de vergadering. Op de agenda staan 2 belangrijke punten: 
-   presentatie van de renovatieplannen van de Hoofdstraat door gemeente Montferland 
-   het vervolg op het concept Dorpsplan Kilder door de Dorpsraad.   

 
2. TERUGBLIK  

De voorzitter geeft een korte terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar: 
 - Nieuwe statuten Dorpsraad Kilder 
 - Bestuurswisseling: nieuwe secretaris Pauline Redlich 
 - Taakverdeling binnen het bestuur 
 - Terugkerende onderwerpen 2016:  voortbestaan Kelrehuus, financiering van de  
  verenigingen, het accommodatiebeleid, project Levend Landschap, project  
  Ontmoetingsplek, renovatie Hoofdstraat, afronding woningbouw Zinderberg en verdere  
  Sociale woningbouw aan de Cedric Mardonstraat 

-        Organisatie van de Ontmoetingsavond voor Dorpsraden en Wijkraden op 27 september jl.  
 
3. PRESENTATIE BESTUUR DORPSRAAD KILDER  

Persoonlijke introductie van de bestuursleden Dorpsraad door: 
 - Jessica Winter 
 - Freek Giesen 
 - Theo Fielt 
 - Mientje Mulling 
 - Clemens Krus 
 - Pauline Redlich presenteert de nieuwe website van de Dorpsraad: MOOI KILDER. Vooral de  
  verbindende functie van de site (jaarkalender) is een aanwinst.   
 
4. RENOVATIE HOOFDSTRAAT 

Kees Fijnaut presenteert de renovatieplannen van de Hoofdstraat. Deze presentatie staat op de 
website van de Dorpsraad. Na de presentatie was er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.  
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5. INBRENG WETHOUDER LOEFF 
Tanja Loeff bekrachtigt de toezeggingen die in de presentatie door Kees Fijnaut werden gedaan, m.n. 
wat betreft de termijn van uitvoering en het beschikbare budget. Ook het verbod op vrachtverkeer is 
onderdeel van de projectuitvoering. Daarnaast geeft ze te kennen groot vertrouwen te hebben in 
een goede overdracht van het Kelrehuus.  

 Er worden nog enkele vragen aan de wethouder gesteld. De antwoorden zullen via de coördinator 
Kleine Kernen verlopen. 

 
6. DE WIJKAGENT  

Wijkagent Marcel van Binsbergen geeft een toelichting op de zaken m.b.t. de veiligheid in het dorp. 
Hij wijst op de verantwoordelijkheid van eenieder om huis en bezittingen goed af te sluiten vanwege 
het gevaar voor diefstal.  

 
Hierna wordt het eerste deel van de bijeenkomst afgesloten. De gasten verlaten de vergadering.   
 
PAUZE 
 
7. DORPSPLAN KILDER 
 
De voorzitter geeft een intro:  vorig jaar zijn aan de hand van 6 thema’s de meest belangrijke punten voor  
het Dorpsplan verzameld. De Vereniging Kleine Kernen is gevraagd om begeleiding bij het opstellen van het  
plan. De procedure vonden we echter te breed en te log. Daarna hebben we gekozen voor begeleiding door  
de KNHM, die dit praktisch en op afstand begeleidt.   
Vanavond is de opzet om uit de resultaten van de vorige vergadering de kernacties te bepalen waarmee het  
Dorpsplan wordt ingevuld. Daardoor wordt het Dorpsplan vooral een werkdocument met acties,  
voortkomend uit een breed draagvlak en bestemd voor alle inwoners van Kilder.  
Per thema worden de essentiële punten voorgelegd waaruit vanavond door de aanwezigen de meest  
belangrijke actiepunten zullen worden gekozen.  
 
Allereerst wordt door de Dorpsraadleden per thema een toelichting gegeven. Daarna ontvangt iedereen 
5 stickers om per thema één sticker te plakken bij de actie die men het meest belangrijk vindt.  
 
Uiteindelijk ontstaat het volgende resultaat: 
 

 OMGEVING Planning Stickers 
1 Rondje Kilder: wandelroutes in en om Kilder  2017/19 20 
2 Akkerranden en bloemenweides 2017 4 
3 Kilder Schoon, acties via de app 2017 ev 3 
4 Dorpstuin aanleggen 2017/18 1 
5 Bio diversiteit op particuliere erven 2017/18 1 
6 Vrijwilligersgroep oprichten t.b.v. beheer 2017 0 

 
  

 SPORT EN VRIJE TIJD Planning Stickers 
1 Jaaragenda Kilder – breed verkondigen 2017 ev 27 
2 Nieuwe activiteiten organiseren 2017 ev 2 
3 Vraag en aanbod samen brengen 2017 ev 0 
4 Expertpool – expertise samenbrengen   2017 ev 0 
5 Voorzittersoverleg 2017/18 0 
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 VOORZIENINGEN EN ONDERWIJS Planning Stickers 
1 Het ondersteunen van stg.Kelrehuus bij eigen exploitatie 2017 ev 15 
2 Gemeente aanspreken op haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid t.a.v. accommodaties 
2016/17 10 

3 Samenwerking tussen de middenstanders 2017 ev 2 
4 Het beter vinden van elkaar d.m.v. websites linken 2017 2 
5 Zoeken naar andere bronnen van inkomsten voor verenigingen 2017 ev 0 
6 Verder invulling geven aan de Ontmoetingsplek 2017 0 

 
 

 ZORG EN WELZIJN Planning Stickers 
1 Hart Veilig Wonen – beter organiseren 2016/17 19 
2 Ontmoetingsactiviteiten – stimuleren en organiseren 2017 ev 6 
3 WMO voorzieningen – communicatie verbeteren 2017 ev 3 
4 Buurtverbinders – o.a. contact nieuwe inwoners 2017 ev 1 
5 Website voor Vraag & Aanbod 2017 ev 0 
6 Huisarts en Thuishulporganisaties betrekken bij activiteiten  2017 ev 0 

 
 
 

 WONEN EN INFRA Planning Stickers 
1 Stimuleren van coöperatieve en collectieve woningbouw 2017 ev 10 
2 Stimuleren van Sociale Woningbouw 2017 7 
3 Woonbehoeftepeiling (laten) organiseren  2017 10 
4 Herinrichten van de Schoolstraat, v.Marlestraat en Rosenpas 2018 1 
5 Een verbod op vrachtverkeer door de Hoofdstraat 2016/17 0 
6 Herinrichten va de Hoofdstraat 2016/17 0 

 
 
VERDERE PROCEDURE 
Na deze invulronde wordt gezamenlijk een rondje langs de Thema’s gemaakt en langs de meest opvallende 
resultaten. De input van vanavond wordt verwerkt in het Dorpsplan Kilder dat eind van het jaar zal worden  
gepresenteerd.   
De communicatie hierover zal vooral via de website verlopen maar ook via andere communicatie middelen.   
In ieder geval zal het Dorpsplan Kilder alle inwoners bereiken. 
 
 
8. AFSLUITING 
De voorzitter dankt een ieder voor de aanwezigheid en voor de concrete inbreng waardoor teruggekeken  
kan worden op een vruchtbare avond!   
Daarna wordt de jaarvergadering gesloten.  
 
 
 
 
 
  
   
  
 


