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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 februari 2020 

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       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 een welkom aan Jan van Vucht van Area opent de vz de vergadering. Cindy is verhinderd 

2. Mededeling 
Vergoeding voor Groen Beheer 2020 is deze week ontvangen. 

Er is van het inloopkwartiertje gebruik gemaakt. Een inwoner van ons dorp is advies komen 

inwinnen, waarbij wij enige hulp hebben kunnen bieden. 

Er zijn een aantal correcties ontdekt en doorgevoerd in de inschrijvingen van de dorpsraad bij de KvK. 

3. Ingekomen stukken 
➢ Rapport Zon en Wind in Meierijstad. 

➢ Brief van LijnRecht TEGEN Zon en Wind parken 

➢ Uitnodiging platform bijeenkomst 11 maart 

➢ Bomenbeleid Meierijstad  

➢ Area, uitnodiging Bondgenoten dag 23 maart 

➢ Uitnodiging ECCO energie café, 20-02 

➢ Verslag fractiebijeenkomst HIER, 10-02 

4. Uitgegane stukken 
➢ Brief inzake Rapport Zon en Wind 

➢ Brief inzake Verklaring geen bedenkingen m.b.t. raadsbesluit Rapport Zon en Wind 

5. Bezoek 
De heer Jan van Vucht van Area was op bezoek bij de dorpsraad. Gesproken is over de mogelijkheden 

van deelname van Area (huurwoningen) aan een projectplan van de initiatiefnemers van 

Bouwplannen. Afgesproken is ook, dat Area met een voorstel voor een plan komt om meer 

betrokkenheid vanuit inwoners van Keldonk te verkrijgen voor het huren van woningen in Keldonk. 

Verder is met de heer Van Vucht gesproken over de afstemming tussen Area en de werkgroep 

Kloosterplan.  

6. Commissies 

6.1. Keldonk.nl 
Mike is naar een bijeenkomst geweest van Bewonersplein, die de website structuur in beheer heeft. 

De website structuur wordt schaalbaar gemaakt, zodat deze op alle mogelijke toestellen (mobiel, 

tablet) beter leesbaar is.   
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Vanuit Bewonersplein zijn er voorstellen gedaan om de site aan te passen. Over de details daarvan 

zijn een aantal beheerders het nog niet eens, ivm de mogelijk daarvoor door hun dorpsraden te 

moeten maken kosten. 

6.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 
In samenwerking met Jong Nederland zijn 75 vogelhuisjes gemaakt en opgehangen. Deze 

vogelhuisjes zijn bestemd voor koolmees en pimpelmees. Deze beide vogels zijn dol op de 

eikenprocessierups. Hiermee proberen wij als VCK in samenwerking met de jeugd ons steentje bij te 

dragen aan deze overlast.  

6.3. Eetpunt 10 jaar 
Het Eetpunt Keldonk bestaat 10 jaar. Januari was de feestmaand en zijn de gasten extra verwend. 

Ook is gedacht aan de vrijwilligers, dit in samenspraak en medewerking van Ons Welzijn. Op 

keldonk.nl vindt u hier meer informatie over.  

7.  Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 
 Uit de vele contacten en informatie bronnen hebben we de indruk dat er schot begint te komen in 

de plannen om te komen tot een bouwplan in Keldonk. We zien het voorjaar zonnig tegemoet. 

7.2. Zon en Wind 
Als dorpsraad hebben we nog even stil gestaan bij de laatste ontwikkelingen, presentaties en 

bijeenkomsten omtrent het Rapport Zon en Wind in Meierijstad. We zijn blij gestemd, dat de Raad 

het advies heeft opgevolgd om de vinger aan de pols te houden.  

Geconcludeerd moet worden, dat het rapport is aangenomen en dat initiatiefnemers voor de aanleg 

van zonneparken wel aan de slag kunnen, waarbij de kwaliteit en voorwaarden door de Raad 

getoetst worden op de kaders die hiervoor zijn gesteld. Dit geldt overigens niet voor zonneparken 

kleiner dan 5 hectare, deze plannen kan de gemeente/college zelf toetsen en goedkeuren. Wel zijn er 

een aantal afspraken gemaakt over beperkte grootte van het totaal aantal ha zonnepanelen in de 

eerste jaren en evaluatie momenten. 

7.3. 25 jaar dorpsraad Keldonk 
De voorbereidingen zijn in gang voor een herdenking aan 25 jaar dorpsraad Keldonk. 30 september 

2020 zullen we hier aandacht aan geven tijdens de openbare vergadering. In de aanloop hier naar toe 

hebben we het initiatief genomen om een aantal columns te schrijven, waardoor mogelijk ook 

andere inwoners uit Keldonk of betrokkenen bij Keldonk inspiratie krijgen om ook een column te 

schrijven. Voel u vrij om dit te doen en in te sturen naar onze website en Erpse Krant. 

8. Rondvraag 
Stand van zaken rondom renovatieplan Platanen in Morgenstraat en Antoniusstraat. Ondanks 

meerdere toezeggingen om met een aangepast plan te komen is dit nog steeds niet ontvangen. 

Tevens weten we dat het contact vanuit de gemeente met de school nog niet heeft 

plaatsgevonden. We gaan nogmaals navraag doen. 
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De (riolering naar de) bergingsvijver in Keldonkse Morgen functioneert niet. Bij de hevige 

regenval van afgelopen dagen is er geen verhoging van het water te constateren. Ook is er geen 

zichtbare water invoer, die tijdens de regenperiode ‘loopt’, er komt dus geen regenwater in de 

hiervoor bedoelde bergingsvijver. Intussen zijn al enkele klachten ingediend, maar hier komt 

geen reactie of actie op. Als dorpsraad zullen we dit bij de gemeente aankaarten. 

9. Sluiting 
Ver na 23 uur sluit de vz de vergadering, wederom een latertje maar we  hebben een 

constructief goede vergadering gehad. 

10. Volgende vergadering 
 

Volgende vergadering 11 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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