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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: 14 januari 2021 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

Vacant   Secretaris 0618123673 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 de beste wensen en goede gezondheid gewenst opent de vz de eerst vergadering van het 

nieuwe jaar. Helaas wederom via Teams.  

2. Mededeling 
Er zijn meldingen/klachten gedaan bij gemeente Meierijstad m.b.t. de (over)volle glasbak en hier 

rondom heen geplaatst glaswerk. De terugkoppeling van de afhandeling is tegenstrijdig. Eén melding 

is correct teruggekoppeld, de andere niet. 

Van deze klacht is tevens een bericht op Social Media gezet, waarop veel response is gekomen en 

afkeurend gedrag is geplaatst.  

SDK heeft in samenspraak met Platform Natuur en Landschap een plan ingediend voor herplanting 

van bomen binnen of zeer nabij de kern Keldonk, conform het Bomenbeleid zal gemeente een 

herplanting opstarten. Ondertussen is deze week begonnen met het straatwerk van de 

boomspiegels/plantvakken en het verwijderen van de stronken. 

3. Ingekomen stukken 
Brief: Meierij aardgasvrij 

Brief: vaststelling subsidie 2021 dorpsraad 

Brief: vaststelling subsidie 2021 Zorg en Welzijn. 

Mail: uitnodiging informatie verstrekking Zon, Wind en Aardgasvrij 

Mail: uitnodiging deelname klankbordgroep Aardgas vrij. 

Nieuwsbrief N279, o.a.  stand van zaken m.b.t. zienswijze en behandeling Raad van State 

4. Uitgegane stukken 
Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 
Er komt een nieuwe lay-out en achterliggende applicatie van de website, ivm de wens/eis van 

gemeente voor een meer toegankelijke website. Dit is onderdeel van Bewonersplein, die de 

applicatie beschikbaar stellen. Als er meer info bekend is melden we hier meer over. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
Vanuit gemeente en vanuit de projectontwikkelaar/initiatiefnemer voor het nieuwe bouwplan in 

Keldonk is al geruime tijd, ook bij navraag, geen nieuwe informatie gekomen. Men is in de laatste 

fase van onderhandeling. 
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6.2. Area 
SDK heeft een afspraak (via Teams) gehad met Area over de bouwzaken in Keldonk. Een bijzonder 

positief gesprek, waarin zaken m.b.t. huurwoningen in Keldonk, zowel in nieuwe plannen, alsook 

bestaande woningen en de planvorming m.b.t. het Klooster inhoudelijk goed zijn besproken en 

waarop een positieve insteek van Area blij is ontvangen. De dorpsraad gaat de bespreekpunten bij de 

werkgroep neerleggen en die kunnen ermee aan de slag. Zodra er meer info te melden is, komt dat 

via de werkgroep in de media. 

  

6.3. N279 
In de Nieuwsbrief over de aanpassingen van de N279 is vermeld, dat de ingediende zienswijze 

beroepen in maart 2021 behandeld gaan worden, zie nadere info in de Nieuwsbrief of Keldonk.nl. De 

Raad van State behandeld de beroepen inzake aanpassingen N 279  in de week van 8 maart en de 

uitspraak volgt binnen circa 2 maanden. Daarna kan de aanbesteding in gang worden gezet en kan 

medio 2022 begonnen worden aan de aanleg van onder andere het viaduct bij Keldonk. 

 

6.3. Zon, wind en aardgasvrij 
SKD heeft een digitale bijeenkomst bijgewoond, welke door gemeente is georganiseerd op verzoek 

van de gemeenschappelijke dorps- en wijkraden. Hierin is de stand van zaken toegelicht m.b.t. de 

Energietransitie over oplossing met  Zon, Wind energie en planvorming over aardgasvrij. 

Door de aangesloten dorps- en wijkraden is (nogmaals) met nadruk gewezen op de Zonneladder, 

waarin door de provincie duidelijk wordt aangegeven, dat prioriteit moet liggen op zonnepanelen op 

daken van industrie en woningen, maar ook op meer isolatie en andere besparende mogelijkheden 

alvorens over te gaan op planvorming met zonneparken in agrarisch gebied. Tevens is benadrukt, dat 

activiteiten omtrent o.a. zonnepanelen op daken, beter in de communicatie verwerkt dient te 

worden. De door de gemeente gedane uitspraken over de aantallen en genomen acties komen 

onvoldoende in de communicatie naar voren. 

M.b.t. Wind energie is nog weinig concreets te melden. Dit blijft beperkt tot zoekgebieden. Over 

aardgasvrij is voor Keldonk de komende tijd nog weinig aandacht. Eerst wordt gekeken om ‘laag 

hangend fruit’ te plukken in de nieuwere wijken in de grotere woonkernen van Meierijstad. 

 

6.4. Natuurspeelplek  
SDK is bezig met de ontwikkeling van een Natuurspeelplek. De eerste gesprekken met gemeente zijn 

geweest. Het plan is positief ontvangen en er is zeker bereidheid om hier medewerking aan te geven.  

Het is nu eerst zoeken naar een geschikte locatie, waar de SDK met voorstellen binnen kort het 2e 

gesprek zal aangaan.  
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6.5 Uitdaagrecht 
Gemeente Meierijstad is zich aan het oriënteren naar de mogelijkheden van het uitdaagrecht. Dit is 

een stap verder dan de bekende burgerparticipatie. Kort omschreven komt het erop neer, dat de 

gemeente toestaat dat activiteiten door de burgers kan worden gedaan als de burgers dit beter 

kunnen. Hierbij is het kostenaspect niet de voornaamste drijfveer. In principe mag het meer kosten, 

als de bijdrage voor bv Leefbaarheid dan ook maar beter is. Dit is een ontwikkeltraject, wat mogelijk 

in 2022 pas zijn beslag zal krijgen. 

 

7. Rondvraag 
Geen bijzonderheden 

 

8. Sluiting 
 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 10 februari aanvang 20.00 uur. 

Via Teams,  
 
Het ‘inloopkwartiertje’ kan en mag ook, maar dan ook via Teams en vooraf even 
mailen naar dorpsraad, dan krijg je uitnodiging. 
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