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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: 22-10-2020 

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 

 

  

mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:henatielemans@home.nl
mailto:josvandenheuvel7@hotmail.com
mailto:ria.kuijpers@hotmail.com
mailto:cindy.paauwe@gmail.com
mailto:paul.jacobs.keldonk@outlook.com
mailto:mikevdbiggelaar@ziggo.nl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Notulen dorpsraad 201021Notulen dorpsraad 201021 Pagina 2 van 4
 26-10-2023-10-20 
Stichting Dorpsraad Keldonk, secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk, dorpsraad@keldonk.nl 2 
 

1. Opening 
Na een periode van ‘live- vergaderen’ gaan we weer ‘on-line’, via een Teams sessie hebben we de 

lopende zaken besproken. 

2. Mededeling 
We kunnen terug kijken op een, ondanks alles, heel geslaagde openbare vergadering. Aanvullend op 

de ca. 25 bezoekers zijn een 80 a 100 tal inwoners aangehaakt via de Live-stream en konden op deze 

manier onze bijzondere jubileum vergadering bijwonen.  

De organisatie heeft veel tijd en inspanning gekost en toegevoegde livestream zorgde op het laatste 

moment nog voor de nodige stress om dit geregeld te krijgen. Maar met veel dank aan het team van 

het Keldonks Journaal is alles goed gelukt. 

Voor de pauze hebben we reguliere zaken behandeld en na de pauze zijn de afgelopen 25 jaar 

gepasseerd. Een verslag hiervan is eerder al gepubliceerd.  

De ideeën die ingebracht zijn zullen worden opgepakt en/of uitgezet worden bij andere commissies. 

Ook de inbreng van de basisschool kinderen wordt opgepakt en hier gaan we eerst zelf een 

inventarisatie van doen en vervolgens mee aan de slag. 

 

De aanleg van glasvezel in Keldonk gaat door, zowel in de kern als in de zogenaamde linten. Het 

benodigde aantal aanmeldingen is behaald. Dit is 16 oktober in een speciale bijeen komst en 

aansluitend persbericht door Deltafiber bekend gemaakt. 

3. Ingekomen stukken 
Mail: Stadsdichter Rick Terwindt  

Mail Deltafiber, persbericht inzake glasvezel   

Lancering campagne statiegeld blikje, concept wetgeving 

Mail over beeldvormende avond 25 november over windenergie Meierijstad   

4. Uitgegane stukken 
Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 
Zoals ook al bekend gemaakt in de openbare vergadering stopt Mike van den Biggelaar volgend jaar 

als webmaster van Keldonk.nl en zijn we op zoek naar één of enkele vervangers om deze taak op te 

pakken. 
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5.2 Kermis 
Door Mike (vz van SKV) is aangegeven, dat de kermissen van Veghel en Boerdonk door zijn gegaan en 

naar omstandigheden goed zijn verlopen. Doordat kermis Veghel door heeft kunnen gaan, kunnen 

ook komend jaar de kermissen in de dorpen (waaronder Keldonk) georganiseerd worden, mits niet 

vanwege corona verboden. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Platanen Morgenstraat – Antoniusstraat 
13 oktober is door de gemeente Meierijstad een informatie bijeenkomst gehouden over de plannen 

voor het oplossen van de problemen die ontstaan door de wortelopdruk van de platanen in de 

Morgenstraat en Antoniusstraat.  

Er was een flinke opkomst, waarin de gemeente een uiteenzetting heeft gedaan over de plannen. 

Vervolgens zijn meningen van voor- en tegenstanders van het verwijderen van een deel van de 

platanen over de tafel gegaan. Een ieder heeft zijn mening kunnen ventileren en voorstellen voor 

aanpassen kunnen afgeven. Besloten is, dat het plan nog bekeken zal worden om zoveel mogelijk van 

de platanen te behouden, voor zover mogelijk. Gemeente zal met Dorpsraad en Platform Natuur  en  

Landschap het gesprek aangaan en ook de Antoniusschool benaderen voor nader overleg. 

In de bijeenkomst zijn ook ideeën geopperd voor compensatie, wat verder gaat als de groenperken in 

het plan. Gemeente heeft aangegeven hier graag aan mee te werken en nodigt Keldonk uit om met 

ideeën over locaties hiervoor te komen. Inwoners, zowel de aanwezigen als degene die dit lezen 

worden uitgenodigd om deze ideeën bij dorpsraad, Platform Natuur en Landschap of gemeente in te 

dienen, waarbij de voorkeur uiteraard gelegen is in Keldonk. 

  

6.2. Afsluiting goorloopbrug sluisweg 

De afsluiting is intussen georganiseerd ivm het inspectierapport, dat direct afsluiting nodig was.  

De behandeling van een ingekomen bezwaarschrift moet nog plaatsvinden. Dat loopt via een 

voorgeschreven procedure, waarin alle inhoudelijke aspecten aan de orde komen, ook de suggestie 

om de brug te stutten. SDK zal dit blijven vervolgen. 

De gemeente zal ook gaan bekijken wat de gevolgen zijn van de genomen verkeersmaatregel voor de 

verkeerssituatie (vrachtverkeer) op de Sluisweg, parallelweg van de N279 en de 

Morgenstraat/Antoniusstraat. Zodra dit duidelijk is zal de gemeente de dorpsraad hierover 

informeren, hier is wel enige tijd voor benodigd.  

Deze vraag is parallel aan de situatie die zal ontstaan als de Aanpassingen van de N279 worden 

uitgevoerd. De aansluiting Sluisweg komt dan ook te vervallen. De vraag over de consequentie hier is 

gelijk aan de huidige situatie en al langer een vraag vanuit de dorpsraad aan de gemeente. 
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7. Rondvraag 
Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 
De teams sessie wordt rond 22.00 uur beëeindigd met de wens “blijf gezond” en de wens om in 

november weer ‘live’ te kunnen vergaderen. Indien de situatie niet of nauwelijks zal wijzigen 

gaan we weer ‘online’.  

9. Volgende vergadering 
 

Indien u gebruik wilt maken van het inloop kwartiertje, informeer dan vooraf even of de vergadering 

in ’t Span doorgaat bij het secretariaat of stuur uw vraag per mail. 

 

Volgende vergadering 11 november aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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