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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: 14 juli 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 
De vz opent de vergadering nadat we helaas weer de corona perikelen besproken hebben. 

2. Mededeling 
Geen bijzonderheden 

Tijdens de vergadering is de Stadsdichter Rick Terwindt aangesloten om de uitvoering van het gedicht 

te bespreken, zowel fysiek als qua tekst. 

3. Ingekomen stukken 
Uitnodiging verbindingsweg 

Enkele reacties op Speerpunten 

Uitnodiging voor 28 september, Platformbijeenkomst Gemeente. 

4. Uitgegane stukken 
Mail over Platform bijeenkomst, wat is de agenda 

Speerpunten SDK, naar alle raadsleden, tbv hun verkiezingsprogramma 

Uitnodiging naar alle dorps- en wijkraden voor een gemeenschappelijke werkgroep m.b.t. zon en 

windenergie 

Verzoek om een gemeenschappelijk overleg met de wethouder over bouwen in kleine kernen.  

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 
Na de bespreking over de website (structuur) van Bewonersplein waar Keldonk.nl onder valt zijn er 

vervolg afspraken gemaakt. Er is nog geen opvolging ontvangen m.b.t. deze afspraken. Hierdoor blijft 

de situatie over het behouden van de website Keldonk.nl in de huidige structuur onduidelijk 

 

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. Helaas is door de gemeente het onderhoudsniveau verlaagd van B naar C. Voor de 

locaties in de kern is dat niet van toepassing, de VCK onderhoud deze locatie alsof het een A niveau 

betreft, maar de vergoeding is gebaseerd op C niveau. De andere locaties die door gemeente 

onderhouden worden zijn daardoor aanzienlijk lager van niveau, dat is jammer. 
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5.3 Kermis 
Ondanks de beperkingen door de maatregelen omtrent Corona heeft de SKV en AttrActief een kermis 

naar mogelijkheden neergezet waar we als Keldonk bijzonder tevreden over zijn, waarvoor onze dank 

aan de beide Stichtingen en dank aan de inwoners van Keldonk. 

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 heeft hiervoor 

een gesprek aangevraagd, samen met andere kleine kernen. Dit gesprek is gepland voor 21 juli a.s.   

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

document genaamd Speerpunten 2022 en verder, verzonden 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. Verbindingsweg Keldonk - Doornhoek 
Op korte termijn (19 juli) worden de gesprekken over de Verbindingsweg weer hervat. 

6.4.  Natuurspeelplek 
De locatie van de Natuurspeelplek wil nog niet echt lukken. SDK blijft proberen om samen met de 

gemeente Meierijstand 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 wordt in september in het lesprogramma voor het 

volgend schooljaar opgenomen. 

6.6 Zon en Wind energie 
De energie transitie is volop in beweging. Dorpsraad Keldonk volgt deze informatie verstrekking en 

constateert voor- en tegenstanders binnen haar dorp en constateert ook veel overlap met andere 

dorpen. Kennis vergaren is van belang om inwoners te kunnen informeren. Op initiatief van 

dorpsraad Keldonk zijn alle dorps en wijkraden benaderd om een gezamenlijke werkgroep op te 

richten en gezamenlijk onderwerpen uit te zoeken, te toetsen en informatie te delen. De eerste 

bijeenkomst van voornamelijk dorpsraden is geweest en heel positief ontvangen. De werkgroep zal 

geformeerd gaan worden en zal aan de slag gaan met onderwerpen in het algemeen belang voor al 

onze inwoners. De werkgroep is nadrukkelijk gesteld: geen actie groep, maar een werkgroep die 

onafhankelijk onderzoek zal doen, informatie zal verzamelen, etc.  

6.7 Mobiliteitsvisie 
M.b.t. de Mobiliteitsvisie heeft SDK geconstateerd, dat de ingebracht punten m.b.t. de 

verkeerssituatie nauwelijks zijn opgenomen. Behoudens monitoring verkeer Keldonk en de 

Verbindingsweg Keldonk – Doornhoek is er geen aandacht voor sluipverkeer. Hierover is al 

contact geweest met de wethouder en betreffende verantwoordelijke ambtenaar. 
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7. Rondvraag 
Geen bijzonderhden 

8. Sluiting 
De vz sluit de vergadering kort voor half elf. 

9. Volgende vergadering 
 

Volgende vergadering 8 september 2021 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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