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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:  11 februari 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) 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 

Geen opmerkingen 

2. Mededeling 

Na de kascontrole is het financiële jaarverslag van 2014 is vastgesteld. Ondanks dat er geen openbare 

vergaderingen door de dorpsraad georganiseerd zijn geweest in 2014 is er toch een tekort van € 280,65. 

De algemene reserves zijn hierop aangesproken. 

3. Ingekomen stukken 

 Convenant dorps en wijkraden met gemeente Veghel 

4. Commissie 

4.1. Keldonk.nl 

De nieuwe structuur voor de website is gereed. Het is nu een kwestie van formaliteiten om over te gaan.  

De websites van de andere dorpen gaan vrijwel gelijk of aansluitend aan Keldonk ook over 

Voor de lokale beheerders wordt momenteel een instructie geschreven en wordt een instructie avond 

gepland. 

4.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

De dorpsraad Keldonk heeft een presentatie gegeven in het kader van Kern met Pit en dit is positief 

beoordeeld en we kunnen een subsidie tegemoet zien voor een nog verder uit te werken project. In 

samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Keldonk zal het plan worden uitgewerkt. En hierover zal met 

de Keldonkse Ondernemers Vereniging worden gesproken voor verdere uitwerken en uitbreiding tot een 

totaal plan. 

 4.3 Kermis 

Er is een tweede overleg geweest over de kermissen van 2016 e.v. . Voorstellen voor samenwerking met 

alle dorpen en centrummanagement tot één organisatie is toegezegd. Verdere uitwerking wordt opgestart. 

Kermis 2015 verdient nog extra aandacht. De dorpsraad zal een plan gaan opzetten om dit jaar de 

ommekeer in te gaan zetten, als voorbereiding voor het nieuwe format. 

4.4. MFC 

De werkgroep MFC is weer bij elkaar geweest. Evaluatie en nieuwe plannen zijn besproken. Ook zal 

gekeken worden om samen met ’t Span te gaan werken aan verbeteringen aan het gebouw zelf. 

Verenigingen zullen worden gevraagd naar hun ideeën. 
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5. Ingebrachte punten 

5.1. Bouwen 

De bijeenkomst van 28 januari is bijzonder goed bezocht, ca. 85 geïnteresseerden hoorden de presentatie 

aan van de gemeente en de Rabobank over de mogelijkheden van bouwen en wonen in Keldonk en de 

financiële mogelijkheden en struikel blokken. Na de pauze werd het CPO project in Keldonk door Perry 

van den Elsen, een van de initiatiefnemers, vrij gedetailleerd uitgelegd en was er een speeddating. 

Voor verdere inhoudelijk verslaglegging zie onze website.  

http://keldonk.nl/3091/02-02--druk-bezochte-woonwensen-bijeenkomst 

http://keldonk.nl/3094/notulen-dorpsraads-vergadering 

 

Tevens was er een gelegenheid om een enquête in te vullen, bedoeld op de Woonbehoefte in Keldonk te 

peilen. De uitslagen zijn nog niet bekend, vanwege het grootte aantal is hier wat meer tijd voor nodig. 

Geïnteresseerden kunnen via de bovenstaande website de enquête alsnog tot 1 maart  invullen en indienen 

bij de dorpsraad 

 

 

6.  Sluiting 

 

7. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 11 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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