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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: 15 juni  2016 

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 

3. Ingekomen stukken 
Uitnodiging CDA, openbare vergadering, bekend making programma 

Uitnodiging Picknick Langs de Aa – dinsdag 21 juni 2016 

Uitnodiging bijeenkomst VKK, kennismaking 

Uitnodiging Gemeente, over Pastoor Bogeartstraat, renovatie 

4. Uitgegane stukken 

Mail over besluitvorming aanschaf informatieborden met bijbehorende vragen. 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Rondom de kermis zijn er veel (nieuwe) bezoekers op Keldonk.nl geweest. De website wordt veel bekeken. 

Denk daar aan wanneer u of uw vereniging iets te melden heeft. Uw artikelen kunt u mailen naar 

info@keldonk.nl .  

Het beheerdersoverleg met Bewonersplein had een slechte opkomst. Er is uitgesproken dat de websites het 

belangrijkste onderdeel blijven, naast andere modules zoals o.a. Samsam. De structuur van Raad van 

Advies is besproken en voor de agenda-functie voor de websites wordt een projectvoorstel geschreven en 

ter goedkeuring aan de beheerders voorgelegd 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 De laatste weken is het lekker druk voor de VCK, schoonmaken van het centrum, als voorbereiding voor 

de Antonius Processie, hangen van Hanging Baskets en wekelijks water geven en eerder in Mei nog een 

zwerfafval actie in het Buiten gebied. En niet te vergeten de doorlopende werkzaamheden, zoals de 

Duofiets.  De vrijwilligers houden Keldonk mooi en schoon en daardoor meer leefbaar, op Keldonk.nl 

worden regelmatig en uitgebreide verslagen en vooral ook mooie foto’s geplaatst. 

5.3 Kermis 

Stichting Kermissen gemeente Veghel heeft een mooie variatie van attracties neergezet op Keldonk kermis. 

Er is adequaat gereageerd toen de zweef niet op het terrein kon en werd vervangen door een 

schommelschip. De evaluatie moet nog volgen maar de algemene indruk is dat zowel de bezoekers als de 

exploitanten een goede kermis hebben gehad. 
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Minpuntje was dat in de week voor de kermis, het persbericht over de kermis door nog 

onbekende reden niet in de media is verschenen. 

5.4  Festiviteiten Keldonk 

Kermis 2016 was nieuw voor iedereen. Het is een geslaagde kermis geworden. Over het algemeen druk 

bezochte activiteiten, georganiseerd door Stichting AttrActief, samen met diverse Keldonkse verenigingen 

en vele vrijwilligers. Het verslag van de kermis is terug te lezen op www.keldonk.nl  

De laatste zaken moeten nog afgehandeld worden, de rekeningen opgemaakt en daarna nog een evaluatie 

doen. 

5.5  MFC – Workshops 

Astrid Vink is gestopt met haar activiteiten voor de Workshops van het MFC. Haar plaats wordt ingenomen 

door Hennie Verhoeven. Wij danken Astrid voor haar bijdrage en inzet voor het MFC-Workshops en 

wensen Hennie veel succes toe met het organiseren van nieuwe workshops. Mocht u ideeën / wensen 

hebben voor een bepaalde workshop, schroom dan niet om dit te vragen. We gaan dan ons best doen deze 

te organiseren. Mocht u zelf een workshop willen geven, ook dan bent u van harte welkom. 

 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Er zijn enkele vraagstukken m.b.t. bouwen in Keldonk, die behandeld zijn. Het gaat om individuele / 

particulieren zaken. 

6.2. N279 

SDK is aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten/klankbordbijeenkomsten over de N279. Hierin hebben 

we onze standpunten en voorkeuren met positief gevolg kunnen verdedigen.  

Onder andere is de SDK geen voorstander om midden door het Lijnt/Hool /Zondveldstraat een weg aan te 

leggen richting A50 bij Eerde. 

Als er een ongelijkvloerse kruising en viaduct komt bij Keldonk  zal de Dorpsraad in overleg gaan met de 

bevolking van Keldonk om hierover een algemeen stand punt in te nemen, wat het beste is voor Keldonk en 

dit terug koppelen met de provincie. 

 6.3. AED 

In goed overleg met de buurtschappen  in ’t Hool, Lijnt en Geregt is een AED aangeschaft, welke deels 

door de gemeente is gefinancierd in een speciaal project waarbij de gemeente subsidie heeft verstrekt aan 

Hart Save Veghel voor aanschaf van AED’s in dun(ner) bevolkte gebieden in Veghel. Daarnaast is er een 

sponsoring gedaan door  Rooijakkers Installatietechnieken. Het resterende deel is bijeengebracht door de 

buurtverenigingen en/of bewoners zelf. De AED is bevestigd aan de schuur van fa. van Rijbroek op ‘t Hool 
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Aan het eind van dit jaar zal een tweede AED, een gereviseerde, beschikbaar gesteld door 

Hart Save Veghel worden geplaatst bij Andre van der Heijden, aan het Lijnt. Zie meer info op 

https://keldonk.nl/7083/twee-aeds-erbij-in-keldonk  

6.4. Bijeenkomst dorps- en wijkraden Meierijstad 

Een ruime delegatie van de dorpsraad heeft de bijeenkomst voor de dorps- en wijkraden (DR/WR) van 

Meierijstad bijgewoond. Het was een avond met veel algemeenheden over burgerparticipatie. Hoofddoel 

van de avond was om samen vast te stellen hoe de 3 gemeentes en de DR/WR verder gaan communiceren 

op weg naar een eenduidig Meierijstad. Daarop komt nog een vervolg. 

Wel hebben we kunnen concluderen, dat de dorpsraden van Sint Oedenrode en Schijndel in grote lijnen 

gelijk lopen met “onze dorpsraden”.  Daarnaast kwam naar voren, dat er in de toekomst steeds meer 

verwacht zal gaan worden van dorps- en wijkraden cq vrijwilligers, alleen kon nog niet aangegeven worden 

welke middelen hiervoor zijn/komen om dit te realiseren. 

6.5.  BSO (Buitenschoolse opvang) 

Afgelopen tijd hebben de dorpsraad en ‘t Egeltje gesprekken gevoerd met de gemeente en met de 

schooldirecteur. Positief is te melden dat de buitenschoolse opvang (BSO) er gaat komen in Keldonk. 

Komende maand(en) gaan de details verder uitgewerkt worden en begin juli is er een afrondend gesprek. 

6.6. Digitale informatieborden. 

De gemeente heeft de dorps- en wijkraden geïnformeerd over de plaatsing van digitale informatie borden in 

Veghel en in de kerkdorpen, ter vervanging van de huidige publicatieborden. In Keldonk komt er 1. Er zijn 

nog vele vragen en onduidelijkheden over de mogelijkheden hiervan en over de huidige borden. SDK gaat 

in overleg met de verenigingen en de gemeente over het vervolg.  

7. Rondvraag 

Brug over de Aa. De brug over de Aa zal aanzienlijk meer gaan kosten dan begroot. Oorzaak is de 

aanpassing m.b.t. wijzigingen in het kader van het Masterplan Aa, door het Waterschap. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 20 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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