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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: 23 september 2015 

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 

2. Mededeling 

2.1 Bezoek DDB 

Met DDB hebben we even kort wat actuele zaken besproken: kermis, (huur)woningen,  Rembrandtlaan, 

Glasvezel. DDB weet waar wij mee bezig zijn en om gekeerd, zo kunnen we samen werken aan de 

leefbaarheid van Keldonk. 

2.2 Bezoek Directeur Antoniusschool 

Leon van Boxtel was op bezoek, als kennismaking en ter informatie over de activiteiten van de dorpsraad 

m.b.t. de Leefbaarheid in Keldonk, mede in relatie tot de basisschool. Projecten, waaronder Paasbest, 

worden gewaardeerd, maar er is beperkte ruimte binnen het schoolprogramma. Per project zullen we dit 

met Ilse bespreken. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging Jubileumcongres VKKNbr. 21 oktober 

Uitnodiging Overleg oprichting SKV (Stichting Kermissen Veghel) 

4. Uitgegane stukken 

Reactie op voorstel kermis, oprichting SKV 

5. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 Op 7 oktober zal het volgende project van de VCK worden gepresenteerd. Vooraf zal er al een persbericht 

worden verzonden. 

5.2 Kermis 

Er is een intentieovereenkomst om een stichting op te richten. Het concept voor de statuten is al 

opgemaakt. Er is een overleg geweest met de wethouder en begin oktober zal de stichting aanvangen met 

hun klus: het organiseren van kermissen in de kerkdorpen en Veghel. 

De stichting heeft bestuursleden vanuit alle dorpen, namens de dorpsraden en vanuit het Centrum 

Management. Namens Keldonk zal Mike van den Biggelaar in het bestuur zitting nemen. 
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Vanuit de dorpsraad zullen nevenactiviteiten bij de kermis worden geïnitieerd. 

5.2. Zorg en Welzijn 

Op 25 september wordt de burendag gehouden in ’t Trefpunt (in het ontmoetingscentrum ’t Span) en wordt 

er gewerkt aan de verbetering van de sfeer in zaal 1 en 2 tijdens het Trefpunt. Hiervoor is ook een aanvraag 

gedaan in het kader van het Leefbaarheidsbudget en gaan we ook een aanvraag doen bij het DOE budget 

(van de provincie). Als hier meer over bekend is, zullen we hierover communiceren. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. N279 

Het plan de Ruit is van tafel. De rijksoverheid en provincie en betrokken gemeente gaan overnieuw kijken 

hoe Zuid-Oost Nederland beter ontsloten kan worden.  O.a. wordt gekeken naar de doorstroming op de 

N279 ten zuiden van Veghel tot aan de A 67 en de doorstroming op de A67 en A 58 en A50. 

In november 2015 is er meer informatie te verwachten. We blijven dit volgen. 

6.2. Infra in Keldonk 

In de week van 5 oktober wordt de riolering op de kruising Morgenstraat –Oude straat hersteld. De gehele 

week is de Morgenstraat afgesloten.  

De week erna wordt de hemelwaterafvoer in het Kuilven aangepast en wordt de straat her bestraat. 

6.3 Keldonkse evenementen 

Frans Kuijpers is op bezoek om van gedachten te wisselen over de toekomst van de jaarmarkt. Op initiatief 

van de dorpsraad zal er een bijeenkomst georganiseerd gaan worden, waarin diverse Keldonkse 

verenigingen/instanties worden uitgenodigd om te praten over de verschillende Keldonkse evenementen die 

er zijn en waren. Met als doel om zoveel mogelijk evenementen voor Keldonk te behouden. We houden 

ons aanbevolen voor suggesties en ideeën.  

7.  Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

Door het bezoek weer een lange vergadering en rond half twaalf sluit de vz de vergadering. 

9. Volgende vergadering 
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Openbare vergadering op  7 oktober, aanvang 20.00 

uur 

Volgende besloten vergadering 21 oktober aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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