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

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

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 15 november 2017 

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  

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

 

 

 

 

 

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 afmelding van Jos (sluit later aan) en Richard. 

2. Mededeling 

De onlangs gehouden openbare dorpsraadsvergadering was heel succesvol. Met de opkomst en 

positieve reactie van de aanwezigen kunnen we terugzien op geslaagde avond en kunnen we 

concluderen, dat het dorp het werk van de dorpsraad waardeert. Iets wat voor ons een voldoening geeft 

en vertrouwen om hiermee verder te gaan en te blijven werken aan de Leefbaarheid in Keldonk. 

De dorpsraad heeft op deze vergadering een “bewaarboekje dorpsraad Keldonk” gepresenteerd, 

genaamd Bouwen doen we samen. Deze is ook te downloaden via keldonk.nl/dorpsraad. Door de 

gemeente Meierijstad is dit heel positief ontvangen en middels een Leefbaarheidsbudget aanvraag zijn 

de kosten aan de dorpsraad vergoed, waarvoor bij deze nogmaals dank. 

Voorstel vergaderdata 2018 is, na een verzoek van 2 wijzigingen van Mike voor akkoord gegeven en 

zal worden gepubliceerd en vastgelegd. 

 

3. Bezoek 

SDK heeft afgelopen tijd met enkele politieke partijen gesproken, zowel buiten de vergadering om 

(Team, op hun regulier overleg) alsook in deze vergadering (Gemeente Belang).  In deze gesprekken is 

de nood en noodzaak m.b.t. Bouwen in Keldonk nadrukkelijk besproken en heeft de SDK de 

betreffende partijleden gewezen op de verkiezingsbelofte: Bouwen moet mogelijk zijn in alle kernen. 

Niet voor niets heeft het college het volgende in het coalitiebeleidsplan opgenomen. In het plan 

Mijlpalen voor Meierijstad staat onder meer bouwen, bouwen en bouwen. Zeker in kleine kernen in 

woningbouw nodig om de leefbaarheid in de dertien kernen op peil te houden. (bron bd.nl) 

Met de partijen zijn een aantal mogelijke varianten besproken om mogelijk sneller aan de slag te 

kunnen. 

4. Ingekomen stukken 

Vragenlijst m.b.t. woonvisie 

Toekenning leefbaarheidsbudget 

5. Uitgegane stukken 

Mail met noodoproep over Bouwen naar college van B&W en alle raadsleden. 

https://keldonk.nl/dorpsraad
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6. Commissies 

6.1. Keldonk.nl 

Na vele verzoeken aan het bestuur van de Websites Veghel staat eindelijk de interactieve agenda ter 

bespreking op het volgende overleg. 

6.2. Zorg en Welzijn 

Zorg en Welzijn wil aan de slag met een dorpsauto in Keldonk. Eerst op kleine schaal in een 

testperiode, zodat de kosten laag gehouden worden. Voor de organisatie van de dagelijkse ritjes in de 

commissie op zoek naar mensen die dit wel willen doen. Heeft u interesse neem dan contact op met de 

Dorpsraad of Zorg en Welzijn, zie uw Bewaarboekje Bouwen doen we samen voor de contact info. 

Het nieuwste initiatief van Zorg en Welzijn was een opfriscursus rijbewijs. De vele deelnemers waren 

zeer positief over deze avond.  

6.3. Kermis 

In de afsluitende vergadering van de Stichting Kermissen Veghel is wederom de werkwijze van 

Keldonk rondom de kermis geprezen. Verder is het contract met de kermismeester verlengt. 

Vanuit Olland is de vraag gekomen om aan te sluiten. Dit is om financiële redenen nu niet haalbaar. 

SKV ziet wel kansen bij een harmonisatie in heel Meierijstad en aansluiting van alle kermissen in 

geheel Meierijstad. 

6.4. AED 

Het donateur plan van de commissie AED is bijzonder succesvol. Ruim 90% deelname in Keldonk 

garandeert het behoud van alle (en aanschaf van nieuwe) AED’s en biedt mogelijk nog nieuwe kansen 

in een betere verdeling van de AED’s in Keldonk. Voor meer informatie zie 

https://keldonk.nl/keldonk-heeft-hart-voor-een-ander  

7. Ingebrachte punten 

7.1. Platanen Morgenstraat / Antoniusstraat 

Na vele jaren van herstel van het wegdek/voetpad en vele klachten hieromtrent vanuit Keldonk gaat de 

gemeente Meierijstad aan de slag met de platanen in de Morgenstraat en Antoniusstraat, ten einde de 

overlast de komende jaren structureel aan te pakken en op te lossen. 

Een voorstel voor het plan is met een delegatie van de SDK besproken en aan de gehele dorpsraad in 

de vergadering voorgelegd. In de basis kan de SDK zich goed vinden in de plannen tot de structurele 

aanpak, wat in het kort neerkomt op Kandaleren van de kruin en ondergronds de veroorzaking van de 

wortelgroei aanpassen en beter inperken. De aanvullende plannen voor het aanplanten van de 

boomspiegel zijn onvoldoende uitgewerkt en dienen nader uitgewerkt en besproken te worden. Het 

voorstel is te generiek en niet toepasbaar op de meeste plaatsen. Hierop is dan ook negatief gereageerd 

door de dorpsraad aan de beleidsmedewerkers.  

https://keldonk.nl/keldonk-heeft-hart-voor-een-ander
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Waarschijnlijk zal nog dit jaar worden begonnen met het ondergrondse onderzoek naar de verkeerde 

wortel beperkingsmethodes bij de aanplant ca. 12 jaar geleden bij de herinrichting van de kom 

Keldonk. SDK heeft aangegeven heel nauw betrokken te willen blijven bij de uitwerking en gevraagd 

om tijdige en volledig informatie verstrekking aan de omwonenden. 

M.b.t. het aanplanten valt het volgende op te merken: Veiligheid en bereikbaarheid van en op het 

voetpad blijven is een noodzaak en hebben prioriteit boven een aanplanting van de boomspiegel. 

Beperking van parkeerruimte is minder urgent, dit zal minimaal zijn. Bovendien is op een groot deel 

van de locaties geen ruimte aanwezig voor deze aanplanting. Bomen staan soms al tegen de heg van 

betreffende woning. 

  7.2. N279 

Donderdag 16 november is er een informatie avond in Veghel. SDK zal aanwezig zijn hierbij. 

Verder wordt een klankbord groep geformeerd voor nader overleg over o.a. het traject Keldonk – 

Veghel/Doornhoek en het viaduct. SDK zal met 2 personen hierin deelnemen. 

8. Rondvraag 

Vanuit Hoveniersbedrijf Verbakel is de mededeling gekomen dat het bedrijf stopt met zijn 

activiteiten. Gemeente Meierijstad heeft deze mededeling bevestigd en de vraag is gekomen om 

het onderhoud van deze elders onder te brengen. Deze vraag ligt nu bij de Vrijwilligers Centrale. 

9. Sluiting 

De vz sluit de vergadering 

10. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 13 december aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 

 


