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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraad@keldonk.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 12 januari  2022 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@outlook.com 

Vacant   Secretaris  dorpsraad@keldonk.nl  

Henrie Tielemans, Penningmeester        henatielemans@home.nl  

Jos van den Heuvel, (Ruimte/ Bouwen) 213988        josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Wonen / Samenleving) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (Groen- en grijs beheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (Best/Economie/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website/kermis) 210596 mikevdbiggelaar@ziggo.nl  

Vacant (jeugdzaken/kermis)   

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Meierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

Met de goede wensen en goede gezondheid voor het nieuwe jaar opent de vz de vergadering, helaas weer 

via Teams. En met de afwezigheidsmelding van Cindy 

2. Mededeling 

De toezegging voor de toekenning van de subsidie bijdrage voor SDK en Z&W is vanuit gemeente 

Meierijstad ontvangen. De gelden zijn intussen ook al binnen. 

3. Ingekomen stukken 

Brief van gemeente over wijzigingen in de werkwijze van atelier Vergunningen 

Mail voor een evaluatie van de samenwerking tussen gemeente en dorps-/wijkraden is door 3 leden van de 

SDK ontvangen. 

4. Uitgegane stukken 

Mail over de brief atelier Vergunningen aan alle andere dorpsraden, met vraag om reactie over de inhoud. 

Mail aan wethouder met de terugkoppeling van deze reactie. Zie voor beide ook bij 6.1. 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

De bouw van de website vordert. Vanuit Bewonersplein is de toezegging gekomen dat de huidige site nog 

tot 31-01 actief kan blijven. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Brief atelier Vergunningen  

De brief over de wijziging van de werkwijze van atelier Vergunningen is bij de gezamenlijke dorps- en 

wijkraden absoluut in onvrede ontvangen. De verzamelde reacties zijn door SDK naar de wethouder 

gezonden. Intussen is er goed contact geweest met de wethouder met een uitleg, welke nog naar alle dorps- 

en wijkraden gezonden zal gaan worden en waarin een uitnodiging zal komen voor een overleg met een 

delegatie van dorps- en wijkraden om over de inhoud van de brief met elkaar van gedachten te wisselen. 

6.2. Vrijheidsmaaltijd 5 mei 

Zorg & Welzijn heeft de toezegging gedaan om haar bijdrage te leveren aan het organiseren van de 

vrijheidsmaaltijd op 5 mei, waarvoor eind 2021 een verzoek is gekomen vanuit de gemeente. Meer info 

volgt op later tijdstip. 
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6.3. N279 

De Raad van State heeft de gehele aanpassing afgekeurd. Momenteel wordt gekeken of er nog delen uit 

gehaald kunnen worden, die mogelijk wel toepasbaar zijn. Voor Keldonk zou het wenselijk zijn als de 

aanpassingen in het Keldonkse deel en dan met name het viaduct in de uitvoering van het plan toch (eerder) 

uitgevoerd zou kunnen worden. SDK zal de wethouder hierover het standpunt van SDK informeren. 

6.4. Gedragscode 

SDK wordt geacht, net als elke vereniging of stichting een gedragscode op te stellen en te publiceren, 

waaraan de vrijwilligers en organisatoren geacht worden om zich er aan te houden. De eerste versie van het 

document is opgesteld en we gaan aan de slag met de verdere invulling van details en opzet van een 

informatie en publicatie plan. Verwacht wordt dat dit in 2022 zijn beslag zal krijgen. 

6.5 Natuurspeelplek 

Het parochie bestuur gaat in gesprek met gemeente voor afstemming en vastlegging van de afspraken over 

het gebruik van de locatie voor het beoogde natuurspeelplek 

De toegezegde subsidie van Kern met Pit is doorgeschoven naar 2022. 

7. Sluiting 

Vz sluit de vergadering met de hoop uitsprekend dat we de volgende keer weer bij elkaar kunnen 

komen om te vergaderen. 

8. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 9 februari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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