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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 Openbare jubileumvergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 30 september 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 gemeente Meierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 
De voorzitter opent deze speciale vergadering met een welkom aan alle 30 personen in de zaal en de 

mensen die thuis de vergadering online volgen. Een speciaal welkom aan de oud-bestuurders van de 

dorpsraad bij deze openbare vergadering waarin we ook stil staan bij het 25 jarig jubileum. 

 

2. Mededeling 
Tijdens de mededeling zijn de huisregels voor deze bijzondere bijeenkomst genoemd, evenals dat het 

team van Keldonks Journaal hard heeft gewerkt aan de mogelijkheid om de vergadering te streamen 

via hun website en de facebookpagina van Keldonk.nl. 

Het programma van de avond is doorgenomen met voor de pauze de actuele zaken en na de pauze 

een terugblik op 25 jaar dorpsraad Keldonk. 

Er staat een ideeënbus in de zaal en er wordt een oproep gedaan om vooral uw ideeën die bijdragen 

aan de verbetering van de leefbaarheid in Keldonk, aan ons kenbaar te maken. Dat kan uiteraard ook 

via dorpsraad@keldonk.nl . 

Naast ideeën zoekt de dorpsraad ook nog mensen voor diverse functies binnen de dorpsraad en haar 

commissies. Wil jij een steentje bijdragen? Neem dan contact op met één van onze leden. 

Specifiek is de dorpsraad nog op zoek naar jongeren die mee willen denken. En aan een nieuwe 

beheerder voor Keldonk.nl. Mike vd Biggelaar heeft aangegeven het op 12 sept 2021 na 10 jaar te 

willen overdragen. 

De dorpsraad heeft onderzetters en ansichtkaarten van Keldonk te koop. Vooral ook leuk om weg te 

geven of op te sturen in deze tijd van social distancing. 

 

3. Covid-19 in Keldonk 
Er zijn sinds maart dit jaar veel activiteiten niet door gegaan. Toch zijn er ook veel zaken (achter de 

schermen) juist wel door gegaan. Zoals oa dat mensen door leden van de commissie Zorg & Welzijn 

gebeld zijn om te informeren hoe het met ze gaat. Door de werkgroep Eetpunt Keldonk zijn ook de 

gasten van het vrijdag Eetpunt met regelmaat gebeld. Ook de VCK blijft het groen in Keldonk 

onderhouden, onderling op 1,5m afstand en individueel, verspreid over de week. Een bijzonder dank 

aan deze mensen, die achter de schermen en/of juist in het dorp ons dorp leefbaar houden. 

SDK heeft, vanuit meerdere dorpsraden van kleine kernen, met het Diagnostisch Centrum Bernhoven 

contact opgenomen over de door corona weggevallen prikposten. De dorpsraad stelt zich op het 

standpunt dat deze op den duur weer terug moeten keren naar de kleine kernen. 
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4.  Infra / verkeer 

4.1 N279 
In het kort is de (ongewijzigde) stand van zaken betreffende de N279 nog een keer toegelicht. De 

dorpsraad volgt de trajecten voor inrichting van de aansluiting rondom de Morgenstraat en de 

ontwikkeling van de verbindingsweg naar de Doornhoek. 

4.2 Brug Goorloop 
Tot verbazing van de dorpsraad ontvingen wij een bericht dat vanwege zijn onveilige staat de brug 

over de goorloop naar de Sluisweg afgesloten zou worden. Momenteel is deze echter nog gewoon 

open en bruikbaar.  

 

5. Platanen Antoniusstraat Morgenstraat 
Al jaren is er overleg tussen dorpsraad en gemeente over de overlast (wortelopdruk en schade aan 

huizen) die de platanen in de Antoniusstraat en Morgenstraat veroorzaken. Afgelopen maanden is 

hiervoor een plan opgesteld en gepresenteerd. Dit plan wordt nogmaals toegelicht. Naar aanleiding 

van binnengekomen zienswijzen wil de gemeente nog een keer infoavond organiseren. 

 

6. Behoefte van de jeugd 
De dorpsraad heeft Lizza van de Rakt, Lieke van Zutphen en Bram Ketelaars benaderd om als 

dorpsraad aansluiting te krijgen bij de jeugd van Keldonk en zo de behoefte van de jeugd (van ca. 16 

tot 36 jaar) in beeld te brengen. Lizza en Lieke (Bram was afwezig) hebben aangegeven bereid te zijn 

om hun ogen de kost te geven en hun oren te luister te leggen. De dorpsraad wil ook met de jeugd 

aan de slag om invulling te geven aan deze behoefte en wil dit dan ook samen doen met de jeugd. 

Aanvullend aan de vraag naar de behoefte is de vraag gesteld om samen te kijken naar jeugdigen, die 

aan projecten mee willen doen. Hieronder is al een eerste voorstel gedaan. 

 

7. Natuurspeelplek 
De dorpsraad heeft het plan opgepakt om een natuurspeelplek te gaan realiseren, samen met de 

jongeren. Lizza en Lieke zullen ook uitkijken naar jongeren, die hier aan mee zouden willen werken. 

De dorpsraad zal hen daarin begeleiden en de contacten met gemeente te onderhouden. Het plan is 

intussen al voorgelegd bij de gemeente (Natuurvisie Meierijstad) en ingediend bij Kern met Pit. 

 

8. Jubileum 25 jaar dorpsraad Keldonk 
De dorpsraad bestaat dit jaar 25 jaar en daar willen we bij stil staan. Keldonks Journaal heeft een 

fraaie compilatiefilm samengesteld met beelden van dorpsraad-projecten in afgelopen 25 jaar. De 

kinderen van de Antoniusschool hebben werkstukken gemaakt over hoe zij Keldonk over 25 jaar 

willen zien. 
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Er wordt kort een stukje historie verteld over de dorpsraad en de oprichters en andere (totaal 14) 

oud-leden worden benoemd. Een aantal van hen zit in de zaal. 

Contactwethouder voor Keldonk is Rik Compagne en ook hij heeft een woordje voor de actieve en 

soms positief-kritische dorpsraad en spreekt zijn lof uit over de wijze waarop dorpsraad Keldonk zich 

manifesteert in het belang van het dorp. “Keldonk is zeker bekend bij het college” 

Tot verrassing van de voorzitter, neemt ook burgemeester Kees van Rooij het woord. Hij feliciteert de 

dorpsraad met het jubileum en complimenteert deze met hun inzet. Dan vraagt hij Wouter van 

Boggelen naar voren om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor alle inzet 

die Wouter heeft voor de dorpsraad en Keldonk. 

Tot slot presenteren de huidige 7 dorpsraadsleden 25 projecten die in de afgelopen 25 jaar door 

dorpsraad zijn uitgevoerd en/of zijn begeleid. Tussendoor draagt Ria Kuijpers haar sprookje voor, 

over een dorpje dat wil bouwen. Alle projecten en onderwerpen van met name de afgelopen 15 jaar, 

zijn terug te vinden op onze website: keldonk.nl  

9. Rondvraag en sluiting 
Ondanks de strakke planning vooraf is de steef-eindtijd van 22.00 uur, door de onderbreking van de 

heer van Rooij       niet gehaald en werd de vergadering, met toestemming van onze burgemeester 

een kwartiertje later afgesloten. 

Te vermelden valt nog dat naar schatting tussen de 80 en100 mensen de vergadering via de live-

stream hebben bijgewoond. Eveneens bijzonder te noemen en als blijk van waardering voor de 

dorpsraad fijn om te constateren, waarvoor onze dank. 

10. Volgende vergadering 
 

Volgende vergadering 14 oktober aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum ’t Span, Kampweg  2 Keldonk  
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