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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: 13 februari 2019 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

Vacant   Secretaris  dorpsraad@keldonk.nl  

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922         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 

De vz opent de vergadering met welkom aan een voltallige raad 

2. Mededeling 

Op 8 mei is een platformbijeenkomst voor dorps- en wijkraden. De geplande besloten vergadering van de 

dorpsraad verschuift hierdoor naar 15 mei. 

Er zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt met de leidinggevende m.b.t. de Openbare Ruimte. 

De oplossingen / antwoorden op de reeds lang lopende klachten over de Openbare Ruimte blijven uit en 

enkel herhaalde klachten m.b.t. onveilige situaties worden opgepakt. Hierover wil de SDK graag meer 

duidelijkheid. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging bijeenkomst Erfgoed 

Uitnodiging bijeenkomst Citymarketing 

Uitnodiging voor evaluatie samenwerkingsovereenkomst dorps- en wijkraden. 

4. Uitgegane stukken 

Diverse mails aan gemeente Meierijstad m.b.t. Bouwen in Keldonk, met name over de Randvoorwaarden 

Bouwplannen Keldonk en het proces hieromheen. 

5. Commissies 

5.1 Kermis 

Voorheen zat Richard van Berkel in de kermis commissie, namens de dorpsraad. Intussen is er nieuwe 

aanwas bij AttrActief Keldonk voor de kermiscommissie. Hierdoor is een nieuwe afgevaardigde niet nodig. 

De link met de SDK wordt door Mike gedaan. (Mike sluit hierbij aan namens de Stichting Kermissen 

Veghel, waar Mike aan deelneemt namens Keldonk). 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 De dorpsraad maakt zich ernstige zorgen over de Bouwplannen Keldonk en vreest dat er geen of minimaal 

inschreven zal worden. Gezien de Randvoorwaarden, die niet aansluiten met de door de dorpsraad 

gehouden Enquête, lijken ons de plannen onder deze voorwaarden en de gestelde eisen, alsmede de 

contractvorming niet haalbaar. Wat de gevolgen zullen zijn en welke vertragingen dit zal oplopen is nog 

onduidelijk, maar dat het geheel niet in het belang van Keldonk, van de inwoners die er willen blijven 

wonen en de Leefbaarheid voor Keldonk, is, mag duidelijk zijn. 
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6.2. Woononderzoek 

Tot onze verbazing en die van vele Keldonkenaren viel er vorige week een Enquête voor een 

Woononderzoek in de bus bij vele van onze inwoners. Wij begrijpen hier niets van. Keldonk heeft in de 

zomer van 2018 een pilot gedraaid voor de Woonbehoefte peiling  in het kader van de Woonvisie. De 

dorpsraad heeft hier een groot aandeel in gehad en heeft zelf een enquête gehouden, welke als 

onderbouwing zou gaan dienen voor de Woonbehoefte in Keldonk. Nu wordt er door de gemeente opnieuw 

een enquête gehouden. Hoe moeten wij dit aan onze inwoners verantwoorden? Er zijn al meerdere vragen 

over binnen gekomen vanuit het dorp.  

Hoe serieus denkt de gemeente, dat deze enquête ingevuld zal gaan worden in Keldonk? Wat moeten de 

initiatiefnemers hiermee, die binnenkort hun (bouw)plannen moeten indien? Hoe serieus vindt de gemeente 

ons als dorpsraad? 

Daarnaast valt het ons op, dat de enquête wel heel veel vragen heeft, die ook in onze enquête stonden. 

Waarom deze herhaling van zetten? 

Veel vragen dus, waarvoor al contact is gezocht om antwoorden te krijgen. 

6.3. N279 

Er valt weinig te melden over de N279. Details zijn nog niet verder uitgewerkt. Plannen gaan wel door 

volgens plan. 

6.3. Verzekeringen 

Naar aanleiding van een presentatie over de vrijwilligersverzekering, georganiseerd door de gemeente en 

gegeven door de verzekeraar waar deze verzekering is ondergebracht in april 2018, kwam naar boven, dat 

de dorps- en wijkraden met alleen een, door de gemeente afgesloten, vrijwilligersverzekering niet 

voldoende verzekerd zijn. Er dient tevens een Aansprakelijkheidsverzekering en een 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten te worden. Op verzoek van de dorps- en wijkraden is 

gevraagd of de gemeente hierin een faciliterende rol kan opnemen en dit voor de dorps- en wijk raden kan 

regelen. Eind november is door de gemeente aangegeven deze rol niet te kunnen invullen en dat alle dorps- 

en wijkraden dit zelf dienen uit te zoeken en te regelen. Vanuit de dorpsraden zijn 5 voorzitters “op 

gestaan” en hebben in een klein comite een en ander uitgezocht en de informatie verspreid onder de overige 

17 dorps- en wijkraden. Hiermee kan iedere dorps- en wijkraad een analyse maken welke verzekering en 

wanneer benodigd is. SDK heeft dit intussen geregeld en zal deze informatie ook binnen Keldonk 

beschikbaar stellen. Dit geldt namelijk voor iedere vereniging of stichting.  

7. Rondvraag 

Hoe zit het met de “druppels” voor de milieu staat ? Lang niet iedereen in ons dorp heeft deze al 

ontvangen. 

Hierover is helaas geen informatie bekend. Voor velen is niet bekend, dat dit er gaat komen en hoe 

dit gaat werken. 
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8. Sluiting 

De vz sluit de vergadering 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 13 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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