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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 21 februari 2018 

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 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 mikevdbiggelaar@ziggo.nl  

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

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 afmelding van Richard en Paul opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Overeenkomst m.b.t. de evenementenborden is akkoord en kan getekend worden. De VCK zal de 

evenementen borden gaan beheren. 

3. Ingekomen stukken 
Vraag vanuit Omroep Meierijstad voor correspondent vanuit Keldonk  

Aanmeldingen en idee voor Kenmerkende Gebouwen Keldonk 

Brief Area, met beëindiging pilot huurwoningen voor lokale inwoners 

Plan van Aanpak, harmonisatie evenementenbeleid Meierijstad 

Uitnodiging Vrijwilligers dag (films) 

Sleutels voor evenementenborden (2 stuks) ontvangen. 

Jaarbericht KNHM 

Uitnodiging 5 maart, info avond Verbindingsweg tussen viaduct Keldonk en ind.ter. Doornhoek 

4. Uitgegane stukken 

Reactie op brief Aria en brief hierover aan gemeente 

Reactie op verslag bijeenkomst met Wethouder Witlox m.b.t. Bouwen/Wonen in Keldonk 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

In 2019 zal een nieuwe agenda functie worden geïmplementeerd in de website structuur. 

Met grote regelmaat wordt de dorpsraad vanuit Veghel en/of Meierijstad en ook vaak vanuit de 

gemeentelijke organisatie benaderd om een aankondiging van een bepaald evenement te doen op de 

website van Keldonk. Terwijl juist voor dit soort berichten de website structuur is ingericht om “gemeente 

breed nieuws” zelf te plaatsen op een apart stuk op de voorpagina van de websites van Bewonersplein. Een 

gemiste kans en hierdoor worden de lokale mogelijkheden beperkt, terwijl hier juist behoefte aan is. 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 De VCK zal de evenementen borden gaan beheren, hiervoor zal een huisreglement worden opgesteld en 

zullen de verenigingen worden geïnformeerd. 
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5.3 Kermis 

Stichting Kermissen Veghel (SKV) doet een beroep op de dorpsraden van Veghel om bij de “nieuwe dorps- 

en wijkraden” de samenwerking van de kermis organisatie in Veghel te promoten met als doel uiteindelijk 

te komen tot een samenwerking bij de organisatie van kermissen in geheel Meierijstad. Dit in het kader van 

de op handen zijnde harmonisatie evenementbeleid waar ook de kermissen onder vallen. Dorpsraad 

Keldonk ondersteund SKV daarin omdat het gelooft in het succesvolle model van SKV en de meerwaarde 

ervan voor alle kernen, wanneer alle kermissen in Meierijstad aansluiten in dit model. 

. 

5.4   AED 

De commissie AED heeft de organisatie van reanimatie en herhalingscursussen reanimatie overgenomen 

van Zorg en Welzijn. Intussen zijn alweer diverse cursusavonden, zowel nieuw als herhaling georganiseerd. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 SDK heeft een positief gesprek gehad met de familie Wagemans m.b.t. de bouwplannen.  

De ingekomen brief van Area gaf aan, dat de pilot om lokale inwoners van de dorpen voorrang te geven om 

in te schrijven op een huurwoning te gaan stoppen. Volgens de wetgeving is dit niet toegestaan en volgens 

Area heeft de pilot niet het gewenst resultaat bereikt. 

6.2. Woonvisie 

Er is een klankbord bijeenkomst geweest over de Woonvisie Meierijstad. De dorpsraden hebben in deze 

bijeenkomst de nadruk gelegd op de leefbaarheid in de dorpen en dat deze leefbaarheid alleen te 

waarborgen is als er voldoende gebouwd kan worden, zodat de school en verenigingsleven levensvatbaar 

blijven. Dit geeft ook een versterking van de dorpsstructuur als voldoende gebouwd kan worden. 

De wens om te groeien naar bv 1500 inwoners, zodat daarmee de leefbaarheid gegarandeerd kan worden is 

hierbij geuit. Hierbij is de voorkeur voor “bouwen voor eigen volk” zeker niet meer alleen van toepassing 

en is juist “strategisch bouwen voor leefbaarheid” hiervoor in de plaats gekomen. 

6.3. N279 

SDK volgt de ontwikkelingen rondom de opwaardering van de N297 nauwgezet en heeft (bijna) wekelijks 

contact met provincie, gemeente en/of klankbord groep over allerlei details. Momenteel is de inrichting 

rondom het viaduct en de aansluiting bij Keldonk in uitwerking en SDK zal in gesprek gaan om haar ideeën 

hierover, m.b.t. detail invulling kenbaar te maken. Hierin is de separate fietsbrug een belangrijk item voor 

de dorpsraad en gaan we vol inzetten hierop.  

Er zal mogelijk op korte termijn een informatie avond worden georganiseerd. Op 5 maart wordt er vanuit 

de gemeente al een informatie avond georganiseerd m.b.t. de Verbindingsweg tussen Keldonk en 

ind.terrein Doornhoek. Iedere belangstellende is hiervoor uitgenodigd. (vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur, 

gemeentehuis Veghel, men kan doorlopend binnen lopen) 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl


 

 

Notulen dorpsraad 180221 Pagina 4 van 4             01-03-18 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

6.3. Kenmerkende gebouwen Keldonk 

Er zijn intussen een aantal aanmeldingen en we hebben nog een paar personen gevraagd. Als de werkgroep 

voldoende bezetting heeft (tussen 8 en 12 personen) gaan we eind maart / begin april een eerste overleg 

organiseren. 

  

6.4. Platanen Morgenstraat / Antoniusstraat  

Het onderzoek naar de problemen en het oplossen ervan, van de platanen in de Morgenstraat en 

Antoniusstraat is nog in gang. Tijdens de inventarisatie in december zijn “flinke problemen” geconstateerd, 

waar 1-2-3 nog geen oplossing voor is. Er is een deskundig adviesbureau ingeschakeld om een oplossing 

uit te werken. 

  

7. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag is besproken of de vrijwilligers die onder de dorpsraad vallen, ook een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) zouden moeten hebben. Besloten is om daar voorlopig nog niet om te vragen. 

8. Sluiting 

 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 14 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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