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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: 12 maart 2014 

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, (R&M / B&W) 213988           josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Bouw / P&S) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (groenbeheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (B&E/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website)  210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

 

 

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 is nog niet aanwezig. Het gaat goed vooruit, maar heeft nog wel tijd nodig. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

M.b.t. de subsidie wordt in april een evaluatie gepland over de bestuurskosten 2013 

Vrijwilligers zijn vanaf heden allemaal en automatisch (opgeven is niet meer nodig) verzekerd via 

Vrijwilligersnet Nederland. 

4. Bezoek 

De werkgroep Zorg en Welzijn Keldonk is aanwezig met de eerste plannen. Er is uitgebreid overlegd 

over de aanpak voor een eerste informatieavond aan de inwoners van Keldonk,  welke we in mei 

zullen gaan plannen. Dit komt dan in de plaats voor de openbare vergadering van 23 april. 

Zorg en Welzijn is meer dan alleen zaken mbt WMO. Er komt veel op ons af de komende maanden / 

jaren. Dit geldt voor iedereen, jong en oud. Als we hierop (een beetje) voorbereid willen zijn, dan 

zullen we met zijn allen aan de slag moeten gaan. De werkgroep Zorg en Welzijn en de dorpsraad 

kunnen dat niet alleen, daar hebben we veel, heel veel ondersteuning bij nodig. Om dit beter in beeld 

te krijgen gaan we een avond organiseren en de inwoners van Keldonk hiervoor uitnodigen. 

5. Ingekomen stukken 

Verslag van bespreking d.d. 5 februari mbt kermis en kopie van brief van gemeente d.d. 27 

februari aan Duursma. 

Uitnodiging voor presentatie SAMSAM project, Viviaan op 22 maart. 

6. Uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden 
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7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

Op 22 maart, tijdens NL doet, zal een picknick tafel worden gemaakt en geplaatst. Tijdens afgelopen 

boomfeestdag zijn de perkjes beplant en er zijn palen bij geplaatst ter bescherming. 

7.2. Keldonk.nl 

Er is een overleg geweest met een aantal webbeheerders en SWV, waarbij een enkele voorzitter aanwezig 

was. De perikelen over communicatie zijn besproken en de misverstanden bijgelegd.  

De nieuwe technologie is nog niet gereed en er zal nog intensief aan gewerkt worden in contact met de 

leverancier. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

De gemeente heef t geoordeeld over de ingediende initiatieven voor bouwplannen. SDK is hiervan in 

kennis gesteld. 

8.2. N279 

N.a.v. de wijziging van het standpunt van dorpsraad Zijtaart, zal er een overleg gepland worden met 

Dorpsraad Zijtaart en Eerde en ZLTO, mbt het eerder gezamenlijk ingediende voorstel. 

8.3. ZOE 

Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. Meer info via www.keldonk.nl. SDK zal met het 

projectteam en wethouder in overleg gaan om de zienswijze op het voorlopig ontwerpbestemmingsplan, 

welke niet als individueel beantwoord is, te gaan bespreken, alvorens een nieuwe zienswijze in te dienen. 

8.4. Area 

Op 20 februari  is een regionale bijeenkomst door Area georganiseerd, waarbij alle kleine kernen van 

Veghel en Uden aanwezig waren. Daarin is het bouwen en beleid van huurwoningen besproken. De 

presentatie waarom er niet gebouwd gaat worden in de dorpen werd door de gehele vergadering 

bekritiseerd en na een uitgebreid overleg is door Area aangegeven dit nader te bekijken en een nieuw 

overleg te plannen. 

9. Rondvraag en sluiting 

10. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 16 april aanvang 20.00 uur. 
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Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 
Keldonk  
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