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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: 12 juli 2017 

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 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 

Met afmelding van Cindy en Ria opent de vz de vergadering  

2. Mededeling 

Vz doet verslag van de bijeenkomst van de Kerngroep met college van B&W. De kerngroep heeft de 

gewenste samenwerking van dorps-en wijkraden met de college van B&W gepresenteerd. Het college was 

erg lovend en positief gestemd over de inhoud van het samenwerkingsdocument. Het college heeft 

burgerparticipatie als een van de speerpunten en stelt de samenwerking enorm op prijs. Met wat kleine 

aanpassingen aan het document zal na de vakantie een officieel moment ter ondertekening worden gepland. 

De aanpassingen aan het plein in het kader van een betere bereikbaarheid, o.a. met de kermis zijn niet juist 

afgerond. Binnenkort zal nog een aanpassing aan de afzetpalen / afsluiting worden gedaan. 

BSO gaat definitief van start in het nieuwe seizoen. Aanmelden kan nog steeds. Hiervoor kunt u terecht bij 

’t Egeltje. https://keldonk.nl/7196  

3. Ingekomen stukken 

Aangepast samenwerkingsdocument dorps- en wijkraden met college van B&W Meierijstad. 

Beantwoording vragen aan Wethouder Witlox m.b.t. bouwen in Keldonk, zie ook 6.1. 

4. Uitgegane stukken 

Document tekortkomingen Openbare Ruimte Keldonk 

5. Commissies 

5.1 AED   

Er is een werkgroep geformeerd om plan uit te werken voor het behoud van de AED’s in Keldonk. Na 

vakantie volgt meer info. 

5.2 Kermis 

Keldonk kermis is een mooie kermis voor het dorp geweest. Met alle betrokken stichtingen is een evaluatie 

gedaan en achter de schermen zijn de voorbereidingen voor 2018 weer in gang gezet. Blij met de inzet van 

de jeugd binnen de organisatie. 
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5.3. Computercursussen 

De commissie MFC computercursussen heeft een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van Hanneke 

van den Berg. We wensen Hanneke veel succes met de organisatie van nieuwe cursussen. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

SDK heeft in april een gesprek gehad met de wethouder Witlox over bouwmogelijkheden in Keldonk. De 

door de dorpsraad gestelde vragen hierover zijn onlangs beantwoordt, helaas met teleurstellende 

antwoorden. Kort samengevat: Plannen voor lopende en nieuwe bouwlocaties worden met 

terughoudendheid en afwachtende houding gevolgd; Gemeente Meierijstad heeft een faciliterend 

grondbeleid en gaat niet actief hiermee aan de slag; Specifieke vragen worden doorverwezen naar een nog 

op te stellen Woonvisie;  

Al met al vinden we de beloften vanuit het verkiezingsprogramma en besprekingen met de wethouder niet 

terug in de formele beantwoording van vragen hieromtrent. 

6.2. N279 
Gedeputeerde Staten heeft voorstel van de Stuurgroep (gemeente en provincie) vastgesteld, incl. variatie 

aparte fietsbrug als alternatief voor aparte fietsstrook. Deze variant, ook wel Keldonk Noord genoemd, 

betekent een aansluiting en oversteek op korte afstand ten noorden van de huidige brug over het kanaal. 

Met daarbij een aparte fietsstrook of mogelijk een aparte fietsbrug. Dit laatste gaat onderzocht worden of 

dit binnen het beschikbare budget haalbaar is.  

Meer info treft u via de volgende link: https://keldonk.nl/10140  

7. Rondvraag 

Binnenkort is het wederom Burendag. Er zijn ideeën welke activiteit we hiervoor kunnen aanmelden. 

Heeft u zelf een idee? Meld het evt. aan de dorpsraad, die kunnen u hierbij ondersteunen. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 13 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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