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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: 12 juni 2019 

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  

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 

De vz opent de vergadering 

2. Mededeling 

Gesprek gehad met Verantwoordelijke Openbare Ruimte van Gemeente Meierijstad, mevr. M. 

Schrijnemakers. Onderwerp was: Rapport dorpsschouw 2017 door SDK en stand van zaken en (uitblijven 

van) vervolgacties hierop; meerjaren onderhoud infrastructuur; slechte en onveilige situaties op enkele 

wegen; platanen Morgenstraat; gazon speeltuin D’n Dries; wandelknooppuntenroute project en algehele 

communicatie over Openbare Ruimte en meldingen systeem. Gemeente zal aan de slag gaan met de 

aangegeven punten en over enkele weken terugkoppeling geven. 

Op 21 mei 2019 is een afvaardiging van de Dorpsraad in overleg geweest inzake de nieuwe 

verbindingsweg Keldonk-Industrieterrein Doornhoek. Wij hebben hier aangegeven wat de voor- en nadelen 

van de verschillende varianten zijn voor Keldonk. De MER (onderzoeksrapport over haalbaarheid) wordt 

nu opgesteld en in de herfst/winter 2019 vernemen we de vervolg stappen. 

We zijn actief op zoek naar nieuwe leden voor SDK. Er zijn wat verkenningsgesprekken geweest. Concreet 

is er nog geen kandidaat, maar er wordt aan gewerkt. Meerdere kandidaten zijn welkom. Ook voor andere 

taken binnen de dorpsraad of commissies. Meld u aan als u interesse heeft. 

Een afgevaardigde van de dorpsraad Keldonk heeft op 11 juni 2019 de klankbordgroep Vrijkomende 

agrarische bedrijven bijgewoond en namens Keldonk zijn visie en inbreng voor Keldonk ingebracht. 

 

3. Ingekomen stukken 

Mail van wethouder Van den Bogaard over Bouwen in Keldonk, m.b.t. mislukte pilot en vervolg. 

Uitnodiging van Gemeente voor Bijeenkomst nieuwe inwoners. Cindy en Ria gaan hier naar toe. 

Geluidsmeetnet Volkel. 

Clubkas actie Rabobank, doorgezonden naar Z&W en VCK 

4. Uitgegane stukken 

Mail aan wethouder Van den Bogaard en wethouder Goijaarts m.b.t. Bouwen in Keldonk 

5. Bezoek 

Jos Biemans van Rabobank Uden Veghel (RB) was op bezoek. Rabobank wil connectie houden met de 

achterban en wil ook graag een bijdrage leveren aan Leefbaarheid. Er is een nieuw initiatief: een 

Marktteam, bestaande uit medewerkers van Rabobank, die in de omgeving wonen en dus de omgeving 
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kennen.  

Diverse onderwerpen waarmee RB de inwoners van Keldonk en de dorpsraad kan ondersteunen zijn 

besproken. Veel hiervan hebben betrekking op Zorg en Welzijn en bouwen. RB zal over enkele weken een 

terugkoppeling geven over de mogelijkheden die RB kan bieden. Afgesproken is, dat we ook daarna in 

contact blijven over de onderwerpen. 

 

6. Commissies 

6.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 De VCK zal minimaal 2x per jaar informatie gaan plaatsen op Keldonk.nl over de activiteiten van 

afgelopen (half) jaar, naast de gebruikelijk activiteiten. Daarnaast zal Facebook doorlopend worden 

gebruikt voor korte berichten over de activiteiten. 

6.2 Kloosterplan 

Werkgroep Kloosterplan is bezig met de mogelijke vervolgstappen en zal op korte termijn daarover ook 

afstemming zoeken met Area. Daarna zal een haalbaarheidsonderzoek worden opgestart. Kosten van de 

werkgroep zullen inzichtelijk gemaakt worden in het financieel overzicht. Op een later tijdstip wordt 

bekeken waar deze kosten mee gedekt kunnen worden. 

7.  Ingebrachte punten 

7.1 Bouwen 

Ondanks herhaalde verzoeken weten we als dorpsraad nog steeds niet waar we staan in het Bouwproces en 

er worden ons geen concrete plannen medegedeeld. Op dit moment is de status dat we pas in september 

worden geïnformeerd over waar de gemeente dan staat. We blijven hopen dat er dan concrete plannen 

gepresenteerd worden. 

7.2. Bomenbeleid  

Er is vanuit de gemeente een werkgroep aan de slag met het opstellen van een groene kaart. Deze groene 

kaart wordt geraadpleegd bij vergunningsaanvragen voor de kap van bomen. De groene kaart geeft aan of 

in het beleid is vastgesteld of dit toegestaan wordt of niet, bv bij een monumentale boom. 

7.3. SDK 25 jaar 

Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat de dorpsraad Keldonk is opgericht. De huidige leden gaan nadenken 

hoe we hier bij stil kunnen staan. Ideeën van buitenaf zijn van harte welkom. Als u dit leest en u heeft een 

tip of idee hoe dit gedenkmoment te laten plaatsvinden, geef dit dan even kort per mail aan het secretariaat 

door. 
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8. Rondvraag 

Geen 

9. Sluiting 

 

10. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 10 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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