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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: 18 juni 2014 

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, (R&M / B&W) 213988           josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Bouw / P&S) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (groenbeheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (B&E/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website)  210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

 

 

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 

 Aansluitend op het bezoek van de bewonersraad Area, zie punt 4, opent de vz de vergadering. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Op 17 juni is een gesprek geweest met de vz van overige Dorps- en wijkraden in Boerdonk, zie 

verderop voor inhoud.  

Het contract met SHV mbt de AED is getekend en loopt tot februari 2018. 

4. Bezoek 

De bewonersraad van Area heeft met een delegatie van SDK een informatief gesprek gehad over 

huurwoningen in Veghel en Uden en met name m.b.t. Keldonk. De bewonersraad wil graag op de 

hoogte zijn en gehouden worden van wat er speelt mbt huurwoningen in Keldonk. SDK heeft als vraag 

meegegeven of het mogelijk is om op de hoogte gesteld te worden van het beschikbaar komen van 

huurwoningen, zodat op onze site hier vroegtijdig melding van gemaakt kan worden tbv bewoners van 

Keldonk.  SDK zal dit ook zelf (nogmaals) aan Area gaan vragen. 

5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor overleg over de fusie van Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel. SDK zal hier naar 

toe gaan. 

Uitnodiging voor afscheid Elly van Dooren, directeur Antoniusschool. SDK zal met een delegatie 

gaan. 

Klacht van een bewoner over de kermis en de reactie van betreffend ambtenaar. 

6. Uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden 
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7. Commissie 

7.1. Kanaalgraver locaties 

 Het tekstplaatje is in de maak en zal binnen kort worden geplaatst 

7.2. Keldonk.nl 

De gesprekken met SWV, Vivaan en Gemeente zijn in een PAT stelling gekomen. Vanuit de gemeente is 

de vraag gekomen om een kort verslag te maken vanuit de beheerders van de organisatorische 

onduidelijkheden. SDK zal hier samen met enkele andere actieve beheerders het voortouw in nemen. 

7.3. Kermis 

De kermis van twee weken geleden is intern geëvalueerd. Met name het (te) vroege tijdstip van afbreken op 

maandag dient teruggekoppeld te worden aan de gemeente en Duursma. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Leefbaarheidsbudget 

Vanuit buurtschap ’t Haagje zal bekeken worden om een plan in te dienen voor een aanvraag van het 

leefbaarheidsbudget tbv het opknappen van het speeltuintje 

8.2. N279 

Project gaat voortvarend verder en binnen kort zal een nieuwe bijeenkomst worden gepland over de stand 

van zaken. 

8.3. ZOE 

Het nieuwe college heeft aangegeven te zoeken naar alternatieve oplossingen. Het Ontwerp 

bestemmingsplan wordt voorlopig gewoon doorgezet.  

SDK heeft de gemeente gevraagd naar het standpunt van het nieuwe college. We wachten even op het 

antwoordt en gaan dan in gesprek voor nadere afstemming. 

8.4. Zerfafval 

In 2014 is de actie Zwerfafval goed verlopen en er is veel opgehaald. Ook in Keldonk.  

8.5. Overleg met vz Dorps-en Wijkraden 

Dinsdag 17 juni was er een overleg met alle voorzitters van dorps- en wijkraden. De verwachte evaluatie 

van de bestuurskosten irt de subsidie bezuiniging van 2013bleef uit, door de afwezigheid van de 

wethouder. 

De vz hebben hun ongenoegen geuit hierover en “wensen” op korte termijn een overleg met de wethouder. 
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Alle overige besprekingspunten zijn “onder voorbehoud van” dit punt besproken. 

Concreet zijn der derhalve geen afspraken gemaakt over de betreffende agenda punten. 

Wel is afgesproken, dat het halfjaarlijkse overleg, wat voorheen ook was, weer wordt opgepakt. 

9. Rondvraag 

We blijven nog in afwachting op de uitslag van de enquête van woonwensen/leefbaarheid welke door Area 

en de gemeenten Veghel en Uden is uitgegaan. 

Commissie Zorg en Welzijn is haar eerste project opgestart. Eén van die projecten is meteen al een 

complex geval waarbij ook al de eerste overleggen met de gemeente en enkele bewoners van Keldonk 

worden gevoerd. 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 9 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


