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Verslag Bestuursvergadering d.d. 10 oktober 2017 

 
Aanwezig: Dini Burgers (voorz.), Clemens Krüs, Jessica Winter, Mientje Mulling, Theo 

Fielt, Freek Giesen, Pauline Redlich, Ellen van Hierden,  
Afwezig met kennisgeving:  Marcel Berendsen, Marcel van Binsbergen. 
 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Verslag bestuursvergadering dd.31-08-2017: 
n.a.v. punt 4.1: gesprek Esbro. Er is een mail gestuurd met het verzoek om een gesprek. 
Nog geen reactie terugontvangen. 
n.a.v. punt 4.2 en punt 6: de vermelde data zullen eind van de vergadering nog eens worden 
doorgenomen. 
n.a.v. punt  
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

3.1. Mail dd.28-09-2017: van Dini B> diversen/even bijpraten: v.k.g.a. 
3.2. Mail dd.28-09-2017: aan Ellen van Hierden > infovraag over nieuwe 

Omgevingswet. N.a.v.: Ellen geeft aan dat dit t.z.t. op de agenda komt. Het is nu 
binnen de gem. organisatie in ontwikkeling. 

3.3.  Mail dd.06-10-2017: aan gem.Montferand > brief over Beleidsvisie Spreiding 
van voorzieningen., reactie vanuit de Dorpsraad Kilder. Ellen geeft te kennen 
dat wij als enige dorpsraad hebben gereageerd. Wijkraad de Kom heeft ook een 
reactie ingezonden.  

3.4. Mail dd.06-10-2017: van Freek Giesen > reactie op situatie Boerderij ’t Loo, 
in reactie op een mail van Jessica, ontvangen van Berkhoek.  

3.5. Krantenartikel € 25.000 per dorp: na overleg wordt afgesproken dat dit zal 
worden geagendeerd voor het eerstvolgende voorzittersoverleg. 

3.6. Mail 09-10-2017: van gem.Montferland > uitnodiging voor speeddating met 
ambtenaren op 28-11-2017. Men kan zich individueel opgeven. Dini zal de mail 
nog doorsturen. 

 
4. Lopende projecten 

4.1.  Project Renovatie Hoofdstraat en verbod vrachtverkeer & bomenplan: 
-   Mail dd. 09-10-2017: over situatie Hoofdstraat. 

Theo Fielt en Dini Burgers geven een terugblik op de afronding. De finale 
oplevering is erg slecht: het is een aanfluiting. M.n. in vergelijking met de 
Langstraat in Braamt, de Didamseweg in Loerbeek en helemaal met de 
‘sHeerenbergseweg in Zeddam. Er is een te groot verschil in wijze van 
uitvoering en oplevering. Men vindt het onvoorstelbaar, is teleurgesteld en 
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erg ontevreden. Ook is de communicatie tijdens de uitvoering erg slecht 
verlopen. Er staat een afspraak met de Hoofdstraatbewoners. De pers zal 
worden benaderd. 

4.2. Project Woningbouw Fase 2:  
Freek Giesen en Theo Fielt geven de stand van zaken weer.  
Het project verloopt voorspoedig. Op de open avond van 27 september was 
ruime belangstelling, voor seniorenwoningen en starterswoningen. Er bleek geen 
belangstelling voor CPO-bouw. 
Theo geeft te kennen dat hij teleurgesteld is het feit dat het project zo lang 
duurt. Mensen zijn ontevreden en trekken zich weer terug. 
Freek antwoordt dat Theo als projectmedewerker weet hoe de procedure heeft 
gelopen en nog loopt, en verwacht daarin van elkaar een positieve houding.  
Afgesproken wordt dat na het volgend overleg van 25 oktober a.s. de Dorpsraad 
zich uit de procedure terug zal trekken. Dan is bereikt wat de bedoeling is: het 
aanjagen van fase 2 en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 
(Uit de vergadering van 31-08: M.b.t. toekomstige bouwlocaties in en rond 
Kilder zullen Theo en Freek met een voorstel komen voor de volgende 
vergadering.       ACTIE: Freek en Theo 

4.3. Project Ontmoetingsplek:  
Dini Burgers deelt mede dat de uitvoering in voorbereiding is. In de volgende 
vergadering zal meer nieuws te melden zijn.   ACTIE: Dini 

4.4. Project Levend Landschap:  
Jessica deelt mede: 
- Op 16 oktober komt Eric van Eek voor verdere bespreking. Er wordt gedacht 

aan een extra beplantingsdag vanuit Landschapsbeheer. 
- De plannen en het beheer van akkerranden en bloemen worden aangepast 

i.o.m. de gemeente 
- Verdere ontwikkelingen volgen nog.     ACTIE: Jessica 

4.5. Project Website en de mailbox:  
Inmiddels is Ilse Versteeg gevraagd om de inhoud te beheren. Zij zal hierover 
nadenken. Ook is Rudi Nibbeling gevraagd voor de technische ondersteuning. 
Het is zaak om hier vaart achter te zetten zodat het eindelijk goed in de lucht 
komt. In tussentijd moeten we ons redden met communicatie van facebook. 
Pauline geeft aan dat zij natuurlijk haar medewerking zal verlenen bij het 
overdragen van kennis.       ACTIE: Pauline 
Zaken doorgeven aan de beide mensen.     ACTIE: Dini 

4.6. Project Dorpsplan Kilder 
Presentatie in het Voorzittersoverleg.  
Finale afronding in de volgende vergadering.   ACTIE: Dini  

 
5. Politiek Debat op 17 oktober 2017. 

Draaiboek van de avond met taakverdeling wordt vastgesteld. De stellingen worden 
doorgenomen en aangepast. Reacties kunnen nog tot 15 oktober worden gegeven. 
Na afloop zal voor een drankje worden gezorgd. 
Dini zal e.e.a. verder uitwerken en voorbereiden.    ACTIE: Dini 
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6. Planning deel twee van 2017 en verder 
 De planning die op 31 augustus is gemaakt wordt als volgt aangepast: 
 1. Volgende vergadering Dorpsraad: 9 november 2017 
   Jessica zal notuleren. 
  2. Voorzittersoverleg: 30 november 2017  

Vroegtijdig uitnodigen i.v.m. volle agenda’s.    ACTIE: Dini 
Op de agenda: 
- Lanceren van het Dorpsplan.  
- Digitaal jaaragenda moet werken! 
- Extra subsidie per dorp € 25.000 
 

7. Rondvraag - Sluiting 
 Pauline: ik weet niet zeker of ik er op 17 oktober bij kan zijn i.v.m. opleiding. 
 Theo: wij hebben voor de 25 oktober alleen de personen uitgenodigd die hun 

mailadressen hebben achtergelaten. Zullen we nog anderen uitnodigen? Na overleg 
wordt afgesproken dat niet te doen.  

 Freek: op 30 oktober hebben we het volgende gesprek met Plavei over de bouw van 
de huurwoningen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Agendapunten vergadering 9 november: 

- Lopende projecten 
- Voorbereiden Jaarvergadering: datum en inhoud 


