
Notulen DORPSRAAD 

Woensdag 21 juli 2021 
 

Tijd   : 19:30 – 21:30 uur 

Plaats   : Kelrehuus 

Aanwezig  : Freek, Theo, Clemens, en Jos  

Afwezig  : Ben en Sandy 

Voorzitter  : Freek 

Gasten   : Roy Loef en Hans Mokkink van de Hoofdstraat 19:45 

     Jos Elshof              20:30 

Notulist  : Jos 

          Max 

1. Opening         5 min 

2. Notulen vorige vergadering      5 min 

Met kleine aanpassingen goedgekeurd. 

3. Terugblik op Visie Missie en Koersbepaling Gem Montferland  10 min 

Komen we volgende vergadering op terug. 

4. Hoofdstraat en de verkeersituatie/verbod vrachtverkeer   20 min 

Inbreng van afvaardiging Hoofdstraat: Hans Mokkink en Roy Loef. Wat te doen in dit proces? 

Vrachtwagens en deklaag haaientanden Beloftes zijn gedaan….We zijn het eens dat we Oscar 

van Leeuwen en de verkeersdeskundige en ambtenaar en mogelijk de wijkagent. We gaan 

samen oplopen hierin. 

Daarnaast ook veel problemen in de Hoofdstraat met de Pool uit de Dr Arienstraat. 

 

5. Herinrichting Schoolstraat waar staan we nu?    10 min 

Wat zijn de volgende stappen in Kilder rondom onderhoud, in Oktober 2021 starten ze met 

de herinrichting van de Schoolstraat en aansluitend de Pastoor Bluemerstraat en de van 

Marlestraat. Er zijn meerdere straten waar eigenlijk ook onderhoud aan gedaan moet 

worden.  

6. Nieuwbouw plannen Kilder      20 min 

Inbreng Jos Elshof: Dhr van der Molen (woningbouwaanjager voor de Gemeente Montferland) 

is bij hem op bezoek geweest en daar heeft Jos zijn plannen ook voorgelegd. Er is genoeg 

aanvraag voor de ruimte in het stukje grond bij Jos Elshof om te gaan bouwen. Er wordt nu 

gezocht naar extra woningbouwlocaties in Kilder. De Gemeente Montferland wil graag aan 



de slag met maar 1 locatie voor minimaal 25 woningen. Vraag van Jos Elshof is om ons (ook 

de andere mogelijke bouwlocaties) samen te laten optrekken. Ze laten nu gaten in Kilder 

liggen en dat is onlogisch. Maar het woning tekort ook in Kilder is heel erg groot en we 

willen graag sneller aan de slag. 

7. Verbouw Kerk/tuin       5 min 

Geen nieuws 

8. Pumptrackbaan update       5 min 

23 september tot 4 oktober geplaatst in Kilder 

9. Aanwerven nieuwe leden       5 min 

Helaas nog geen nieuwe leden die zitting willen nemen in onze Dorpsraad 

10. Plannen voorzittersoverleg      10 min 

Woensdag 3 november voorzitters overleg  

11. Rondvraag        10 min 

Geen punten in de rondvraag 

12. Sluiting         5 min 

Freek sluit de vergadering.  

 

Volgende vergadering is op woensdag 11 augustus 2021 


