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

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 15 februari 2017 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.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 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

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

Cindy en Richard zijn afwezig. Deze vergadering is Area bij ons op bezoek. 

2. Bezoek Area 

In een constructief gesprek zijn een aantal onderwerpen m.b.t. sociale huurwoningen in Keldonk besproken 

en is nagedacht over enkele toekomstige ontwikkelingen, waar Area en de dorpsraad mee aan de slag gaan. 

Concreet is uit het gesprek te noemen. 

o Pilot voor voorrangsregeling voor kerkdorpen omzetten naar concrete regeling met mogelijk een 

beperking voor mensen die aan een bepaalde inschrijfduur voldoen.  

o Doorgeven dat er een woning in een kerkdorp te huur staat, dat doet Area niet. De kans op fouten is 

veel te groot. De verantwoordelijkheid blijft bij de woningzoekende zelf liggen. 

o De ene eengezinswoning die de laatste tijd verhuurt is: Klaverweide 27 

o Aantal reacties uit Keldonk: 2 van de 5 reacties 

o Hoe is de huidige vraaghuur voor de woningen in Keldonk.  

Een overzicht met alle huurwoningen van Area is al in het bezit van de dorpsraad. 

Alle woningen worden bij mutatie aangeboden met een subsidiabele huurprijs, kale huur onder de 

drempelwaarde van € 710,68. 

3. Mededelingen 

21 februari is er een bijeenkomst voor alle dorps- en wijkraden in het raadhuis in Veghel. Doel is: 

uitwisselen van projecten/activiteiten etc.. 5 dorpen en wijken, waaronder Keldonk mogen daar hun “parels 

van het dorp” presenteren. In het kort zullen dat onze vele vrijwilligers activiteiten zijn, zoals Z&W, VCK, 

MFC, Keldonk.nl en Festiviteiten Keldonk. Als dorpsraad zijn we trots om ons dorp hier te mogen 

presenteren en onze parels te vertellen. 

De openbare vergadering, gepland op 19 april, gaat niet door. Er zijn onvoldoende onderwerpen voor een 

volledige en interessante vergadering. Indien er in het dorp vragen zijn, stel ons die dan op het 

inloopkwartiertje of via de mail. 

4. Ingekomen stukken 

Uitnodiging afscheid wethouders, 21-02 

Uitnodiging bijeenkomst dorps- en wijkraden, 21-02 

Gebiedsindeling buurtadviseur 

Kennismaking met wethouders 
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5. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 Op 21 maart houdt de VCK een bijeenkomst voor alle huidige en nieuwe vrijwilligers. Uitnodigingen 

worden nog verzonden.  

5.2. Kermis 

De voorbereidingen voor de kermis 2017 (data: zie keldonk.nl/agenda) zijn intussen al weer opgestart. 

Stichting Kermissen gemeente Veghel en AttrActief hebben al enkele zaken besproken en op de rit gezet. 

Nadere info volgt later. 

5.2. Zorg & Welzijn 

Door Z&W is initiatief genomen om meer sporten in Keldonk te organiseren en hieruit zijn 2 nieuwe 

sporten ontstaan die bijzonder goed bezocht zijn/worden. Fijn om te constateren en lof voor de 

initiatiefnemers. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 De dorpsraad gaat zich opnieuw inzetten voor bouwplannen in  Keldonk.  Hoewel we hier voortdurend 

mee bezig zijn en zijn geweest gaan we het nieuwe college hier op aanspreken. Beloftes in de 

verkiezingsperiode dienen nagekomen te worden en we hebben de wethouder hiervoor uitgenodigd dit 

nader toe te lichten. 

6.2. N279 

SDK is en blijft in contact met gemeente en Provincie m.b.t. de plannen die bij de MER worden onderzocht 

voor de aansluitingen en oversteek nabij Keldonk. Ook is er al een afspraak gemaakt met de wethouder om 

dit nader te bespreken. 

6.3. Brug over de Aa 

Vorige week bereikte ons het nieuws, dat de Hackerom ca. 7 weken afgesloten is voor alle verkeer naar en 

van Erp. Dit kwam ons wel koud op ons dak. We wisten dat er een afsluiting zou komen, maar 7 weken is 

wel veel. SDK heeft hierop nadere toelichting gevraagd en gekregen. Het is ons nu duidelijk, maar alleen 

jammer dat dit pas zo kort voor de afsluiting kenbaar is gemaakt en dat dit niet aan de dorpsraad, maar 

uitsluitend aan de aanwonenden is medegedeeld. 

SDK maakt(te) zich zorgen over de brug over de Baars. Hier waren onlangs eindelijk paaltjes geplaatst bij 

de brug, ter voorkoming van autoverkeer, die helaas na enkele dagen alweer weg waren. Intussen is hier 

een rigoureuze blokkade in de vorm van een groot betonblok geplaatst, wat autoverkeer zeker zal 

voorkomen.  
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7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

De vz sluit de vergadering met allen een prettige carnaval te wensen 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 15 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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