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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: 7 september 2016 

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 

Met melding van latere aansluiting van Jos en eerder vertrek van Henri heet de vz allen welkom 

2. Mededeling 

Receptie afscheid Ina Adema is  ”morgen”, allen die geen verplichtingen hebben  m.b.t. zijn/haar werk 

gaan er naar toe. 

Vanuit Erp is een vraag gekomen om deel te nemen aan een bijeenkomst m.b.t. de leefbaarheid van 55+-

ers. SDK en Z&W zullen aansluiten bij het 1
e
 gesprek en nadien evalueren of hier een vervolg aan gegeven 

zal worden. 

3. Ingekomen stukken 

Kern met Pit 

OPPI,  van uit VKK(vereniging kleine kernen). Zie onder.   

4. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

Geen bijzonderheden 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Geen bijzonderheden, plan Wagemans loopt nog steeds. 

6.2. N279 

Volgende week (15 september) is er een inloop middag in Zijtaart. Belangstellenden kunnen vrijblijvend 

inlopen en informatie ophalen m.b.t. de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Op de volgende 

Openbare vergadering (21 september) zullen we hiervan melding doen en vragen aan onze dorpsbewoners 

wat hun reactie/mening hierover is. 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
https://www.brabant.nl/Loket/Ter-inzages/Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-MER-N279-Veghel-Asten.aspx
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6.3. Openbare vergadering 

Groot deel van de vergadering wordt gewijd aan de voorbereiding van de openbare vergadering van 21 

september a.s.  We hebben een vol programma, met vele korte, maar desalniettemin interessante 

onderwerpen. De uitnodiging is intussen verspreid en is terug te vinden op www.keldonk.nl    

6.4. OPPI 

 OPPI,  van uit VKK(vereniging kleine kernen). Dit is een App voor het raadplegen van de bevolking 

middels stellingen. SDK vindt hiervoor de tijd nog niet rijp om dit te gaan toepassen, daarnaast ontbreekt 

het aan de juiste en voldoende materie om hier invulling aan te geven. 

6.5. Politiek debat  

I.s.m. de overige dorpsraden van toekomstig Meijerijstad wordt er op 15 november een verkiezingsdebat, 

speciaal voor de dorpen georganiseerd, op initiatief van Dorpsraad Eerde. SDK is samen de andere 

dorpsraden betrokken bij de voorbereiding en inhoudelijke stellingname in dit debat.  

6.6. Bijeenkomst verenigingen. 

SDK is voornemens om een bijeenkomst voor vereniging te organiseren, met als doel, meer samenwerking, 

meer afstemming onderling en m.b.t. overheden. Op dit moment zijn er nog onvoldoende aanmeldingen en 

onderwerpen (mogelijk door vakantieperiode) om de voorbereiding verder vorm te geven. We gaan de 

oproep herhalen.  

7. Rondvraag 

Paul meldde, dat de glasvezel in het buitengebied (zogenaamde witte gebieden) waarschijnlijk al in het 

najaar van 2017 aangelegd zal gaan worden. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

Openbare vergadering 21 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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