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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 vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum:  9 juni 2021 

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 Gem. Meierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 
Voor het eerst weer fysiek (op 1,5m) bij elkaar, fijn om op deze manier weer te kunnen vergaderen. 

2. Mededeling 
Geen bijzonderheden 

3. Ingekomen stukken 
Diverse info nav presentatie over Wind- en Zonne energie, incl Q&A (vragen) van deze avond. 

Beantwoording van vragen van SDK over Windenergie 

Actieplan woningbouw gemeente Meierijstad 

4. Uitgegane stukken 
Mail met vraag over windenergie in relatie tot radar/vliegverkeer vliegbasis Volkel 

Mail m.b.t. actieplan woningbouw. 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 
Er is een bespreking geweest met de gemeente Meierijstad in relatie tot Stichting Bewonersplein en 

de website structuur, die door Bewonersplein beschikbaar wordt gesteld voor dorps- en wijkraden. 

Conclusie uit deze bespreking 

1. I.v.m. harmonisatie stopt gemeente Meierijstad met de financiële bijdrage aan 
Bewonersplein 

2. Er zijn maar 4 van de 12 dorps- en wijkraden van voormalige gemeente Veghel nog actief met 
de interactieve dorpswebsites 

3. Enkele dr/wr hebben intussen zelf een eigen (platte) website gebouwd. 
Eind juli komt Bewonersplein met een voorstel naar Gemeente om de 4 resterende sites in stand te 

kunnen houden. Het is wel duidelijk dat de betreffende dorpsraden de kosten voor deze interactieve 

websites niet zelf kunnen dragen. 

Gemeente beaamt de bijdrage van de sites aan de Leefbaarheid en contacten met gemeente en 

bewoners, maar de gemeente wil hier geen bijdrage meer aan te leveren. 

Gevolg: geen gemeenschappelijke website voor het dorp, SDK zal dan een eigen website moeten 

gaan bouwen. Gevolg hiervan is dat de connectie met de gemeenschap verloren gaat. Een eigen 

website van alleen de dorpsraad zal verloren tijd zijn. De huidige beheerders hebben aangegeven dan 

te gaan stoppen en ook alle decentraal beheerders kunnen dan niet meer ondersteunen. Hierdoor 

zal elk dorp volledig opnieuw aan de slag moeten gaan, met zoeken naar nieuwe beheerder en 

bouwen van nieuwe website. 
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Juist de geboden structuur door Bewonersplein is van wezenlijk belang voor de saamhorigheid van 

verenigingen middels een website structuur. Keldonk.nl kent 12 afzonderlijke beheerders, die elk hun 

eigen autorisatie hebben voor de betreffende vereniging of menu waar zij/hij bij betrokken is. Dat 

gaat dan verloren en een interactieve, multifunctionele website is dan niet meer beschikbaar. 

 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 
 De VCK heeft intussen een uitbreiding van hun Groenbeheer opgenomen. De nieuwe plantvakken in 

de Morgenstraat en Antoniusstraat worden vanaf het begin van dit jaar, sinds de aanleg, door de VCK 

onderhouden.  

5.3 Kermis 
Door de nog geldende coronamaatregelen (evenementen pas vanaf 30 juni) hebben de eerste drie 

kermissen van Stichting Kermissen Veghel niet door mogen gaan. Daaronder ook die van Keldonk. Als 

alternatief is er wel op de zondag nog een oliebollenkraam en snoepkraam geregeld. Stichting 

AttrActief Keldonk heeft daarbij nog iets extra’s geregeld om toch, op gepaste afstand, een leuke 

kermisdag in Keldonk te hebben voor jong en oud. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
Het nieuwe plan van Gemeente Meierijstad heeft in onze ogen onvoldoende aandacht voor de kleine 

kernen. Juist de leefbaarheid in deze kleine kernen komt hierdoor in het gedrang. SDK zal hierover in 

gesprek gaan met wethouder Compagne en bij voorkeur met enkele andere kleine kernen. 

Met betrekking tot het actuele bouwplan aan de Antoniusstraat 15 is de procedureplanning 

ontvangen. Er zit vooruitgang in dit plan en de planning is gepubliceerd op www.keldonk.nl  

6.2. Speerpunten SDK 
Vanuit enkele politieke partijen is de vraag gesteld wat voor ons van belang is. Binnenkort zal SDK 

een document genaamd Speerpunten zenden aan alle partijen, zodat een ieder op gelijke wijze 

wordt geïnformeerd over wat voor Keldonk van belang is voor het behoud van Leefbaarheid. 

6.3. Verkeersintensiteit Keldonk  
Door afsluitingen van de N279 zijn er meerdere dagen (avond en nachten) geweest met een grote 

verkeersintensiteit in Keldonk. Hierdoor zijn de nieuwe plantvakken snel beschadigd door 

aanrijdingen van de afzetpalen. Fijn om te constateren, dat gemeente Meierijstad snel heeft 

gehandeld op de ingediende klacht en het herstel heeft geregeld. Dank hiervoor. 

6.4.  Natuurspeelplek 
De locatie van de Natuurspeelplek wil nog niet echt lukken. SDK blijft proberen een locatie te zoeken 

en hier een natuurspeelplek in te richten. 

6.5 Schooltuin 
In samenwerking met de basisschool is er een tuin aangelegd, waar de kinderen van de basisschool 

groente en bloemen kunnen kweken. De tuin moet nog in het lesprogramma worden opgenomen. 
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7. Rondvraag 
Geen bijzonderheden. 

8. Sluiting 
Kort na elf uur sluit de vz de vergadering, 

9. Volgende vergadering 
 

Volgende vergadering 14 juli 2021 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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