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Inleiding
In de periode 1 juli – 1 oktober is onder de inwoners van Kilder een 
enquêteformulier verspreid1. Daarmee wil de Dorpsraad beter inzicht krijgen in 
de woningbehoefte van de inwoners van Kilder. Als basis voor het gesprek met 
de gemeente over omvang en aard van de woningbouw/renovatie/verbouw.

Huidige situatie
De huidige woningvoorraad in Kilder bevat, volgens opgave gemeente, 634 
woningen waarvan er 415 in de kom van het dorp. 

Van het totale aanbod zijn 51 woningen in bezit van woningcorporatie Plavei en 
beschikbaar via verhuur2 Dat is dus 8% van de woningvoorraad. 

Voor wat betreft de koopwoningen is informatie opgevraagd via de website van
huispedia. Volgens de informatie op die site (d.d. 28-09-2020) staan er 2 
woningen te koop en zijn er recent 13 woningen verkocht of verkocht onder 
voorbehoud in Kilder. De gemiddelde vraagprijs van woningen is momenteel 
374.354 euro. Dit is onder gemiddeld vergeleken met Nederland

De gemiddelde verkoopduur van huizen in Kilder is 63 dagen. Dit is langer 
vergeleken met het gemiddelde van Nederland. 

In de eerste grafiek op de volgende pagina zie je de meest voorkomende type 
woningen in Kilder. Een eengezinswoning in Kilder komt het meest (79%) voor. 
Daarna komt een woonboerderij met 8% het meest voor.

In de grafiek direct daarnaast is de gezinssamenstelling in Kilder weergegeven. 
Afgezet tegen het gemiddelde van Nederland. In Kilder wonen iets meer stellen 
zònder dan met kinderen vergeleken met de rest van Nederland. Het aantal 
éénpersoonshuishoudens is 4% lager dan gemiddeld in Nederland.

1 volledige enquête opgenomen als bijlage 1

2 op dit moment geen andere informatie over beschikbaarheid van aantal en soort 
huurwoningen
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https://huispedia.nl/kilder


Via de gemeente is op basis van de WOZ-gegevens een verdere specificatie 
gekregen van het type woningen in Kilder. Die verdeling is hieronder 
weergegeven.
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Tot slot nog informatie over de burgerlijke staat van inwoners in Kilder (buitenste
ring) vergeleken met Nederland (binnenste ring).

    Buitenring: Kilder Binnenring: Nederland

Respondenten
De enquête is via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht (fysiek via 
de brievenbus, via Facebook).

In totaal zijn 62 enquêtes retour gekomen.  

Daarvan wonen 5 respondenten (8%) thans buiten Kilder (vrg 6)3. Zij geven 
middels het invullen van deze enquête aan belangstelling te hebben in Kilder te 
gaan wonen. 

Afspiegeling ?
Kilder kent thans 1522 inwoners waarvan 1283 ouder dan 17 jaar (de doelgroep 
voor de enquête). 

De enquête gebruikte een indeling ogv 5 leeftijdscategorien. De verdeling 
daarvan is af te zetten tegen die over alle inwoners en geeft dan een beeld welke
leeftijdsgroepen de enquête verhoudingsgewijs veel hebben ingevuld.  

3 namelijk in: Wehlsebroek (2x), Apeldoorn, 's Heerenberg (2x)
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deze verdeling afgezet tegen de leeftijdsopbouw van alle Kildernaren (obv data 
gemeente):

We kunnen dan afleiden dat in de verschillende categorieën tussen de 1,7 % 
(categorie 36-50) en 6,6 % (25-25 jaar) van de inwoners op de enquete heeft 
gereageerd.

Rapportage woningbehoefte 2020 – DorpsRaad Kilder  // pag. 5 van 22

Afb. 5

17-24 jaar 25-35 jaar 36-50 jaar 51-70 jaar  >= 71 jaar
0

5

10

15

20

25

30

35

4

11

4

33

10

leeftijdsopbouw respondenten

Afb. 6

0-16 17-24 25-35 36-50 51-70 71-99
0

100

200

300

400

500

600

239

159 166

239

536

183

leeftijdsopbouw alle inwoners Kilder



Als we er van uit zouden gaan dat er per wooneenheid één reactie de reacties is 
ingezonden4 die geldt voor alle bewoners van die wooneenheid, dan is de respons
vrij hoog, namelijk 9%.5

tussenconclusie 1:

De resultaten van de enquete zijn gebaseerd op een respons van voldoende
omvang en spreiding.

Achtergrondinformatie
Er is ogv de ingevulde vragen, meer te zeggen over de achtergrond van de 
respondenten. 

Zo is de huishoudensituatie (vrg 3) als volgt:

tussenconclusie 2:

De op één na kleinste groep respondenten is die van thuiswonende kinderen
ouder dan 16, de starters (< 10%). 

4 de vragenlijst is niet op die manier uitgezet. Een aantal respondenten heeft hem 
nadrukkelijk wel zo ingevuld (mede namens ...), er zijn in een aantal gevallen ook 
meerdere formulieren per adres ingevuld. Bovendien is het van een aantal 
formulieren niet te achterhalen omdat ze zonder adresgegevens zijn ingevuld. 
Daarvoor globaal gecorrigeerd, komt de respons per adres ca. 7% (= vanuit ca. 7 van 
de 100 woningen in Kilder zijn één of meer formulieren ingestuurd)

5 634 woningen en 57 respondenten (totaal excl. de 5 reacties van personen die niet in 
Kilder wonen
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De vragen 4 en 5 van de enquête informeerden naar de huidige woonsituatie èn 
of de huidige woning te koop staat. 

Verreweg de meeste respondenten (79%) wonen in een koopwoning. De respons 
vanuit de woonsituatie 'huurwoning' is met 10% aardig in lijn met het aandeel 
huurwoningen in het dorp. 

De acute verhuiswens bij eigenaren van koopwoningen lijkt klein: slecht één 
respondent geeft aan de woning op dit moment te koop te hebben staan. Onder 
alle respondenten is het antwoord op de vraag (vrg 8) op welke termijn zij een 
andere woning in Kilder zouden willen, als volgt grafisch weer te geven:
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tussenconclusie 3:

verreweg de grootste groep respondenten wil niet op korte termijn verhuizen: de
antwoorden 'later' en 'nvt/leeg' is goed voor ca 55%6.

De groep met 'urgente' verhuiswens
Van de 21% die snel (binnen 1 à 2 jaar) een andere woning zoeken, weten we 
dat:

• slechts 2 (15%) van deze 13 respondenten verwachten in de toekomstige 
situatie meer zorg nodig te hebben.

• 4 respondenten in deze groep (31%) als volgende woning een huur- en 9 
(69%) een koopwoning zoeken7.

Ten aanzien van het type woningen is de belangstelling in deze groep die snel 
naar een andere woning wil, breed zoals hieronder te zien. De seniorenwoningen 
'scoren' verhoudingsgewijs het hoogst met ca. 35%. Alle 8 respondenten in de 
twee hoogste leeftijdcategorieën hebben dit type aangegeven. 

6 een aantal respondenten gaf bij vraag 8 meerdere termijnen op waarop men dacht te 
willen verhuizen. Bij verwerking van de data is in dat geval van de kortste termijn uit 
gegaan.

7 slechts één van de 13 respondenten die binnen 1 à 2 jaar naar een andere woning wil,
heeft op dit moment een huurwoning. Deze respondent wil verhuizen naar een 
koopwoning.
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tussenconclusie 4:

van degenen die op korte termijn willen verhuizen, is de belangstelling voor
seniorenwoningen het grootst (35%), de verwachting in die groep dat meer zorg

nodig zal zijn is laag (15%).

Nader beschouwd: de groep Thuiswonende kinderen:
Speciale aandacht voor de vraag wat de behoefte van de thuiswonende kinderen,
> 16 jaar is (=6 respondenten). 3 van hen zoekt binnen 1 à 2 jaar een woning, 2 
respondenten binnen 3 à 4 jaar en één van hen binnen 4 à 5 jaar.  Twee zoeken 
een huurwoning waarvan één aangeeft ook een koopwoning te overwegen. De 
andere vier zoeken een koopwoning. De vraag welk type woning gezocht wordt, 
wordt door deze groep als volgt beantwoord8: 

tussenconclusie 5:

de woonwensen bij de groep thuiswonende kinderen is divers, met ongeveer
gelijk belangstelling voor starterswoningen, eensgezinswoningen en 2-onder een

kap. De urgentie bij 50% van deze groep is groot  (1 à 2 jr)

8 één respondent in deze groep heeft deze vraag niet beantwoord. Hij/zij stelt in de 
toelichting: “de lijst is erg gericht op ouderen. Voor jongeren die een huis met ruimte 
(schuur/grond/oprit) is geen keuzemogelijkheid/aanbod”
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Algemene Toekomstwensen 
De inventarisatie naar toekomstige woonwensen / type woningen onder alle 
respondenten levert het volgende beeld:

tussenconclusie 6a:

Ook voor de gehele groep respondenten geldt (dus) dat de seniorenwoning als
type op de meeste belangstelling (33%) mag rekenen als het gaat om

toekomstige woonwensen9. 

tussenconclusie 6b:

Afgezet tegen de thans aanwezige type woningen in Kilder (zie afb 3 op pag.3)
lijkt er in ieder geval een mismatch tussen het aantal beschikbare

appartementen en het gewenste aantal op (korte) termijn. Nadere analyse is
echter nodig omdat de onderscheiden categorieën in de enquête niet gelijk zijn

aan de beschikbare data via gemeente / websites

9 Het aandeel leeg/nvt van 8% in deze grafiek geeft aan dat 8 respondenten geen 
toekomstig woontype hebben aangegeven. Verondersteld zou kunnen worden dat zij 
tevreden zijn met huidige woning en daar willen blijven... een optie die in de enquete 
niet expliciet aangegeven kan worden.
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Degenen die niet in Kilder willen blijven ..
Onder de respondenten blijkt de wens om in Kilder te (blijven) wonen (vrg 7) 
groot (94%). Slechts 3 respondenten (4%) geven aan níet in Kilder te willen 
(blijven) wonen10. Van die 3 (alle 3 in huishoudsituatie 'paar') is één in de 
leeftijdscategorie 36-50 en twee tussen de 51 en 70 jaar. Alle drie in koopwoning,
alle drie verwachten in de toekomst meer zorg nodig te hebben (vrg11). Eén van 
de 3 geeft in toelichting aan: “- vraag 8,9 en 10 zijn nvt omdat we niet in Kilder 
blijven wonen wanneer we 70+ zijn. Voorlopig nog wel - Goede zorg en 
voorzieningen (Attent, bus e.d.) zijn van belang voor het dorp - wij kiezen voor 
later een meer stadse omgeving zodat we snel en zonder auto zaken kunnen 
regelen.”

tussenconclusie 7:

Verreweg de meeste respondenten willen in Kilder blijven wonen: we mogen trots
zijn op ons dorp !.

Zorg om / in de toekomst ?
In vraag 11 en 12 is geïnformeerd naar de verwachting of in de toekomst (meer) 
zorg nodig zal zijn en waar de gedachten naar uit gaan.  In onderstaande 
grafieken zijn de antwoorden zichtbaar:

Duidelijk is dat slechts (?) 40% van respondenten verwacht meer zorg nodig te 
hebben in een volgende woonsituatie. Al deze 25 respondenten behoren bij de 2 
hoogste leeftijdscategorien (dus vanaf 51 jaar) èn (opvallend) alle 25 bezitten 
thans een koopwoning. 

10 één persoon heeft deze vraag niet beantwoord, de resterende 2% ..
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De gedachten over welk zorg dan aan gedacht wordt is divers bij deze 25. Vijf 
van hen denken aan Oldershove. Vijftien van hen denken aan iets anders11. 

tussenconclusie 8:

De enquête geeft geen duidelijk beeld over wensen en verwachtingen ten
aanzien van toekomstige zorg in relatie tot woonwensen. Daarvoor zou nader
onderzoek, mogelijk in een andere vorm dan een schrifteljike enquete moeten

worden uitgevoerd

Uitsmijter
De enquete sluit af met de vraag of men staat ingeschreven bij een 
woningbouwcorporatie. Een grote meerderheid van 54 respondenten( 87%) geeft
aan dat dat niet zo. Van de 8 respondenten die wel staan ingeschreven, staan er 
5 bij Sité ingeschreven12 .

Tenslotte ..
De enquete geeft tenslotte nog de mogelijkheid om suggesties, tips en/of een 
toelichting te geven. Een aantal heeft dat gedaan. Deze zijn als bijlage 2 
opgenomen. 

11 Genoemd worden dan: mantelzorg(woning); buurtzorg; zelfstandig met hulp; 
thuiszorg(3x); iets in Kilder; particulier; nog niet over nagedacht, maar ik hoop dat er 
tegen die tijd mogelijkheden in Kilder zijn; thuiszorg; seniorenwoning gelijkvloers; 
appartement, seniorenwoning; dmv pgb meer zorg kunnen inkopen thuis.

12 de anderen geven aan dat ze staan ingeschreven bij: Oldershove; Woningstichting 
Berg en Thuis in de Achterhoek
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Bijlage 1:  Enquête woningbehoefte Kilder

Kilder, 1 juli 2020

Beste inwoners van Kilder,

Als Dorpsraad zetten wij ons in voor het wonen binnen ons 
prachtige dorp. We zijn daarom op zoek naar een duidelijk 
beeld over de woningbehoefte in Kilder. Informatie hierover 
kunnen wij gebruiken in overleg met de gemeente en de 
woningcorporatie. 

Dit formulier is voor alle inwoners van Kilder jong en oud maar 
uiteraard ook voor gezinsleden of vrienden die nu niet in Kilder 
wonen maar dat wel zouden willen. 

We vragen jullie daarom dit formulier in te vullen. Dit kan 
digitaal, via onze website www.mooikilder.nl/downloads. Als u 
de enquête via onze website gedownload heeft kunt u deze 
mailen naar: secretaris@mooikilder.nl. De papieren versie van 
de enquête kan ingeleverd worden bij de  inleverboxen die 
geplaatst zijn bij de Attent en bij Horsting. Daar ligt ook een 
extra stapel enquêteformulieren voor geïnteresseerden.

De uit deze enquête verkregen informatie wordt uiteraard 
vertrouwelijk behandeld.

Graag verzoeken wij u de enquête uiterlijk 1 oktober in te 
leveren.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met:

Freek Giessen: voorzitter@mooikilder.nl of 06-2911912
Theo Fielt: tfielt1940@kpnmail.nl of 0314-688633
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Enquête woningbehoefte Kilder

1. Naam :    

……………………………………………………………………………
………
Adres:        

……………………………………………………………………………
………
Woonplaats :  

……………………………………………………………………………
………
Telefoon:  

……………………………………………………………………………
………
E-mail:

……………………………………………………………………………
………

2. Wat is uw huishoudenssituatie?

0 Alleenstaand zonder kinderen
0 Alleenstaand met kinderen
0 Paar (getrouwd of samenwonend) met kinderen
0 Paar (getrouwd of samenwonend) zonder kinderen
0 Thuiswonend kind ouder dan 16 jaar (starter)

3. Wat is uw leeftijd?

0 Jonger dan 25 jaar
0 25-35 jaar
0 36-50 jaar
0 51-70 jaar
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0 71 jaar of ouder

4. In welke woonsituatie bevindt u zich momenteel?

0 Koopwoning
0 Huurwoning
0 Thuiswonend

5. Staat uw huidige koopwoning op dit moment al te 
koop?

0 Ja
0 Nee
0 Niet van toepassing

6. Bent u woonachtig in Kilder?

0 Ja
0 Nee ik woon in 
…………………………………………………….

7. Zou u in de toekomst in Kilder willen 
(blijven( wonen?

0 Ja
0 Nee

8. Binnen welke termijn wilt u een (andere) woning in 
Kilder?

0 Binnen 1 a 2 jaar
0 Binnen 3 a 4 jaar
0 Binnen 5 a 6 jaar
0 Later

9. Zoekt of wilt u dan een huur-of koopwoning?

0 Huurwoning
0 Koopwoning
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10.Wat voor woning zoekt of wilt u? (zie begrippenlijst)

0 Starterswoning voor 1 of 2 personen
0 eengezinswoning
0 Twee onder een kapwoning
0 Zelfbouwkavel
0 Seniorenwoning
0 Kangoeroe/mantelzorgwoning
0 Belangstelling deelname in een CPO-project
0 Koopappartement
0 Koopappartement met zorg
0 Tiny house

11. Verwacht u in uw volgende woonsituatie meer zorg 
nodig te hebben?

0 Ja
0 Nee

12. Indien u denkt meer zorg nodig te hebben denkt u 
dan aan?

0 Oldershove
0 Ooiman
0 Iets anders namelijk:………………………………………….

13. Staat u bij een woningcorporatie ingeschreven?

0 Ja, bij Entree
0 Ja bij ………………………………………………………..
0 Nee

De dorpsraad Kilder stelt het bijzonder op prijs dat u uw  
medewerking verleent aan het invullen van deze 
vragenlijst en wil u hiervoor hartelijk danken. Heeft u  nog 

Rapportage woningbehoefte 2020 – DorpsRaad Kilder  // pag. 16 van 22



suggesties, tips en/of een toelichting dan kunt u deze hier 
aangeven:

……………………………………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………
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Uitleg woningen

Starterswoning Deze woning is bedoeld voor starters 
op de woningmarkt en is meestal klein 
en betaalbaar.

Eengezinswoning De woning is bedoeld voor bewoning 
door 1 persoon en zijn of haar 
eventuele gezin.

Twee-onder-een-
kapwoning

Een woning in een reeks van twee 
gelijksoortige woningen met voor- en 
achtertuin met vaak een garage die 
soms twee aan twee gekoppeld zijn.

Zelfbouwkavel De koper van de grond geeft zelf 
opdracht tot ontwerp en bouw van de 
woning, binnen de grenzen die er voor 
de kavel gelden.

Seniorenwoning Een woning voor ouderen die zich nog 
goed zelfstandig kunnen redden 
waarbij de vertrekken meestal 
gelijkvloers en zonder drempels zijn. 
Meestal zijn er speciale voorzieningen 
aangebracht, maar is men niet 
verbonden met steunpunt voor zorg. 
Wel kan er zorg op afspraak (thuiszorg)
worden geleverd. 

Kangoeroe/
Mantelzorgwoning

Een vaak tijdelijke wooneenheid in de 
directe nabijheid van of deel van een 
gezinswoning met het doel mantelzorg 
en bescherming te kunnen verlenen 
aan een min of meer afhankelijke 
ouder of kind.

Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 
(C.P.O.)

Er is sprake van een C.P.O. als een 
groep particulieren, georganiseerd in 
een vereniging of stichting, een 
bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in
eigen beheer met zelfgekozen partners
en zonder winstoogmerk een 
(woning)bouwproject ontwikkelt en 
realiseert.

Tiny house Tiny houses zijn kleine 
(vakantie)huisjes, die sim en compact 
zijn ingericht. Het is een manier van 
wonen die voortkomt uit de wens om 
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goedkoper en duurzamer te wonen 
Veel tiny houses zijn milieubewust 
en/of ecologisch.
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Bijlage 2:  opmerkingen, tips, suggesties

1. pleit voor meer seniorenwoningen of – appartementen voor ouderen op 
eventueel nieuwe bouwgebieden in Kilder voor de toekomst !

2. Het hotel ombouwen tot een apprtementencomplex (het hotel is een doorn
inhte oog, door dit te renoveren wordt de uitstraling van Kilder verbeterd, 
dat er misschien hierdoor  meer aantrek is naar Kilder)

3. 1) op plek hotel appartementen bouwen, ook event. huisartsenpraktijk 
slopen 2)op plek Marcel Lanke-Hoofdstraat-gymzall past. Bluemerstraat 
woningen/apprtementen 3) nieuwe gymzll/medische post/huisarts nabij 
Kelrehuus en sportpark de tol en supemarkt natuurlijk met daarboven 
zorg-appartementen

4. geen

5. mogelijkheid voor zorg icm wonen in Kilder of Wehl zou fijn zijn. We zien 
veel ouderen in Doetinchemn terechtkomen. Daarom zou een busje die 
kant op handig zijn voor bezoekers. Kan dan meteen doorrijden naar het 
centrum en het ziekenhuis. N.b.: als je niet meer auto kunt rijden kom je 
nog niet automatisch in aanmerkuing voor bijzonder taxi-vervoer !

6. ik zou graag zien dat er in Kilder een zorgcomplex wordt gebouwd

7. Vraag 9 en 10 kan ik nu nog weinig over zeggen. Nog niet aan de orde 
voorlopig

8. vrije sector woningbouw

9. … ik heb altijd in mijn  hoofd gehad dat ik rond mijn 30-ste een koophuis 
wil kopen, vandaar dat ik een periode van 3 à 4 jaar heb aangegeven. 
Momenteel werk ik voor een grote bank. Mede door Corona is het thuis 
werek meer geworden en de verwachting is dat ik in de toekomst niet veel 
zaI veranderen. Op dit moment woon in een appartement waar eigenlijk 
geen ruimte is voor een thuis kantoor. Gezien de huidige samenleving kan 
het zijn dat ik aI graag eerder wil/ga verhuizen. Of dit eventueelKiIder zal 
zijn hangt af van de woonmogelijkheden binnen Kilder op dat moment.

10.Welgemeende complimenten voor jullie initiatief.   NB. 1 Stel je voor dat 
Kerk en pastorie door de gezamenlijke verenigingen/dorpsraad, 
bijvoorbeeId in de vorm van appartementen voor oud en jong oud, 
geëxpIoiteerd zouden worden. Betaalbare appartementen en een leuke 
geldstroom naar de verenigingen. (Denk eens aan de heIft van het 
rendement dat een gemiddelde belegger in vastgoed had over de 
afgelopen 20 jaar) Moeilijk te begrijpen is dat alle bestuurders van Kilderse
verenigingen en Kilderse politici niet kunnen bedenken wat een slimme 
huurder, een projectontwikkelaar en aannemer wel kunnen. (Gun hen wat 
winst omdat ze sneller waren en pak alsnog jullie kans ! ) Kerk en pastorie 
zijn betaald (met geld of in natura) door jullie voorouders die wellicht 
dachten daarmee in de heme1 te komen. Of dat gelukt is weet ik niet. Dat 
geen Paus, Bisschop of Pastoor uit eigen zak heeft meebetaald weet ik wel.
Het kerkbestuur heeft zich niet gehouden aan de afspraak: ''als het geheel 
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niet terecht kan komen bij de Kilderse gemeenschap gaan wij het 
verkopen via een makelaar en komt het in de krant te staan c.q. zullen wij 
u dat laten weten''. Gezegend met een KVP opvoeding ben ik hier 
overigens niet echt van geschrokken. Tip: Ga op zoek naar de bedragen 
waarvoor beide panden van eigenaar gewisseld zijn en ..............  Succes 
met jullie werk en veel p1ezier in het mooie Kilder. (met de sloop van de 
monumentale boerderij 't Loo wel en het “prachtige” complex als entree 
van Kilder wel weer een beetje minder)

11.vraag 7,8 en 9 zijn nvt: zoeken geen andere woning

12.meer woningen voor mensen die alleen zijn en starters. ook in het 
buitengebied

13.Belang dat er zorgappartementen komen

14.vragen 8 t/m 10 zijn meerdere mogelijkheden ingevuld, e.e.a. natuurlijk 
afhankelijk van de situatie en aanbod afhankelijk

15.toekomstige woonwens (appartement) kan koop of huur zijn (laatste keuze
is nu niet in lijst ..)

16.- vraag 8,9 en 10 zijn nvt omdat we niet in Kilder blijven wonen wanneer 
we 70+ zijn. Voorlopig nog wel - Goede zorg en voorzieningen (Attent, bus 
e.d.) zijn van belang voor het dorp - wij kiezen voor later een meer stadse 
omgeving zodat we snel en zonder auto zaken kunnen regelen

17.Ik hoop dat er nagedacht wordt om koop/ en of huur appartementen met 
of zonder zorg te realiseren in Kilder. Zodat de oudere medemens, die nu 
nog vaak alleen in een te groot huis wonen, de mogelijkheid krijgen om in 
Kilder te blijven wonen en dat er meer doorstroming komt zodat de jeugd 
ook de mogelijkheid om in KiIder te blijven of te komen wonen. Een mooie 
locatie zou zijn, hoek Hoofdstraat / Past. 8leumerstraat, waar nu het hotel 
en de huisartspraktijk staat. Dan kan de huisartspraktijk ed. op de begane 
grond van het complex gestationeerd worden. 

18.hoop plannen (seniorenwoning) te realiseren in de tuin van de pastorie 
(2x)

19.ter info: kortgeleden huidige woning gekocht

20.vragen 8 t/m 12 zijn nvt of nog onbekend

21.Dat er appartementen komen wil ik me graag voor aanmelden (bij vrg 10 
mist de keuze: huurappartement = eigelijke voorkeur)

22.wat wij als stel erg merken is dat het erg lastig is om als starter een huis te
kunnen kopen. Misschien zou hier meer op gericht kunnen worden.

23.Als beginner is het tegenwoordig erg lastig om de overstap te maken van 
huur naar koop. Misschien dat in de toekomst hier meer naar gekeken kan 
worden, zoals makkelijker aan een koopwoning kunnen komen die ook 
betaalbaar is als beginner

24.zelfbouwkavel gewenst vanwege wens om levensloopbestendig te bouwen 

25.graag een hoekwoning in Kilder
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26.dat er meer betaalbare woningen beschikbaar zijn, ook voor 
alleenstaanden. Of dat het mogelijk is een stacaravan te plaatsen bij een 
al bestaande woning 

27.traktoren moeten zachter rijden in de Hoofdstraat  

28.bij vraag 8 en 10 is voor ons alles mogelijk. Momenteel zijn er te weinig 
mogelijkheden in Kilder/ ook de appartementen in de kerk en de 
bouwterreinen van de kerk aan de Molenweg is een mogelijkheid, duurt 
allemaal wel erg lang. Zijn er in Kilder geen mogelijkheden dab zoeken wij 
in de toekomst elders

29.de lijst is erg gericht op ouderen. Voor jongeren die een huis met ruimte 
(schuur/grond/oprit) is geen keuzemogeljikheid/aanbod
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