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Notulen van de Openbare vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 18 oktober 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 mikevdbiggelaar@ziggo.nl  

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 
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1. Opening 

Vz Wouter van Boggelen opent de vergadering in heet de ruim 60 aanwezigen van harte welkom. In het 

bijzonder de aanwezig Keldonkenaren, die door hun aanwezig het belang van de Leefbaarheid in Keldonk 

ondersteunen. De grote op komst is voor de dorpsraad een waardering voor hun werkzaamheden. Met naam 

worden welkom geheten: Klaas Haan en Wil de Bruin van Veghel Hartsave en Nadina Hamzic en Reny 

Nijssen, onze buurtadviseurs van de gemeente Meierijstad en de aanwezige personen van de enkele 

politieke partijen van gemeente Meierijstad en  Jan-Hein Ophey,  kermismeester namens Stichting 

Kermissen gemeente Veghel. 

2. Leefbaarheid en vrijwilligers 

De heer van Boggelen vestigt nog eens de aandacht  op een van de speerpunten van de dorpsraad Keldonk: 

Leefbaarheid in het dorp. Een speerpunt waar vele activiteiten en bijeenkomsten voor zijn opgezet en op 

zijn gebaseerd. Aan deze leefbaarheid wordt door vele, vele vrijwilligers gewerkt. De dorpsraad heeft meer 

dan 125 vrijwilligers actief, in een of andere commissie of werkgroep. De voorzitter bedankt deze 

vrijwilligers voor hun bijdrage aan de leefbaarheid in Keldonk. 

In een vogelvlucht worden diverse activiteiten van de vrijwilligers commissies en werkgroepen getoond en 

benoemd. Van al deze activiteiten en ook de niet genoemde is op de website Keldonk.nl alle gewenste 

informatie te vinden.  

Ook de website Keldonk.nl wordt nog even geprezen. Met een bezoek van 400 unieke bezoekers per dag is 

onze site een van de drukst bezochte sites van dorps- en wijkraden van Gemeente Meierijstad. Hier zijn we 

dan ook bijzonder trots op. De site is door en voor Keldonk. Maak daar gebruik van. 

De landelijke acties NL Doet en Burendag zijn ook dit jaar in Keldonk door enkele commissies 

georganiseerd en ism de Stichting Korenmolen De Hoop en Antoniusschool zijn hiermee alle inwoners van 

Keldonk min of meer betrokken. Beide heel succesvol, zie Keldonk.nl. 

Door Keldonkse commissies en stichtingen zijn afgelopen jaar diverse aanvragen gedaan bij de gemeente 

Meierijstad voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget. Positieve reacties en toekenning van  financiële 

middelen zijn er geweest voor de Renovatie locatie Kanaalgraver, inmiddels gestart, Kermis activiteiten, 

inmiddels geweest en sinds kort toegekend een subsidie voor Keldonks Journaal.  

3. Openbare ruimte 

In Keldonk zijn diverse “onvolkomenheden” in de Openbare ruimte. Ondanks het verzoek van zowel 

gemeente Meierijstad als ook de dorpsraad aan de burger om deze te melden, via de bekende 

mogelijkheden, komt hier helaas weinig van binnen bij de gemeente Meierijstad.  

De dorpsraad heeft intussen zelf een inventarisatie gemaakt en een 50-tal gevallen verzameld en in een 

document aan de gemeente gemeld. De gemeente Meierijstad heeft dit opgepakt en terugkoppeling gegeven 

op een deel van de meldingen en enkele zelfs al opgepakt om op te lossen. Binnenkort zal de dorpsraad een 

afspraak maken met de gemeente om diverse punten inhoudelijk verder met elkaar af te stemmen.  
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4. Samenwerking dorps- en wijkraden 

De vz van de dorpsraad Keldonk is lid  van de Kerngroep dorps en wijkraden, die met elkaar (een delegatie 

van enkele raden) een notitie hebben opgesteld over de gewenste samenwerking tussen dorps- en wijkraden 

en het college van B&W van gemeente Meierijstad. De notitie is door het college bijzonder positief 

ontvangen en intussen vastgesteld. Binnenkort zal er nog een officiële bekendmaking en ondertekening 

plaatsvinden. Aansluitend hieraan zullen vanuit deze kerngroep aansluitende thema bijeenkomsten worden 

georganiseerd en een halfjaarlijks voorzitters overleg. 

5. N279 

Jos van den Heuvel geeft een uiteenzetting van het proces over de keuzes die gemaakt zijn m.b.t. het traject 

van de aanpassingen van de N279 door de provincie en wat de stand van zaken is hiervan. De mogelijke 

varianten van een viaduct bij Keldonk en de beslissing waar deze (ongeveer) zal komen. Keuze is gevallen 

op Noord, dit betekent ca. 200-400m ten noorden van de huidige aansluiting met de Morgenstraat. 

Door de gemeente Meierijstad zal nog een onderzoek gedaan worden naar de varianten van de aansluiting 

Keldonk-Doornhoek aan de Zijtaart zijde van het kanaal. Hierbij zal gekeken worden naar geschiktheid van 

bestaande wegen of aanleg van nieuwe, financiële aspecten en procedures hieromtrent. Uiteindelijk komt 

hier een haalbaarheid uit. 

Bij Keldonk komt dus een viaduct, met gescheiden fietspaden. De provincie heeft toegezegd om, samen 

met gemeente Meierijstad, te onderzoeken of het mogelijk is en binnen het budget past, om een aparte 

fietsbrug, dus niet in combinatie met het viaduct aan te leggen nabij Keldonk. De dorpsraad heeft daar de 

voorkeur voor. De vergadering kan hiermee instemmen. 

Jos schets nog kort de vervolgstappen: Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een PIP (Provinciaal 

Inpassings Plan), dit wordt dan in 2018 door de GS (Gedeputeerde staten) aan de PS (Provinciale staten) ter 

vaststelling voorgelegd. De uitvoering staat gepland voor 2020, maar zal wel 2021 worden, aldus Jos. 

6. Kermissen 

Door Mike van  den Biggelaar is een toelichting gegeven over de huidige organisatie van kermissen in 

voormalige gemeente Veghel. Sinds 2 jaar is er een stichting (Stichting Kermissen Veghel) actief, geheel 

gescheiden van de gemeente, volledig zelfstandig, die de attracties van de kermissen organiseren voor de 6 

kerkdorpen en Veghel. Centrum management Veghel en alle dorpsraden zijn vertegenwoordigt in het 

bestuur van de stichting. Mike namens Keldonk. De stichting werkt zonder winst oogmerk en positieve 

resultaten uit de kermissen Veghel en evt. Erp worden ingezet om de kermissen van de overige dorpen te 

kunnen organiseren of worden gebruikt voor de kermissen van het volgende jaar. 

Er zijn de eerste contacten gelegd om  het kermisbeleid van de gehele gemeente  Meierijstad te 

harmoniseren. En liefst volgens het goede concept van de stichting.  Deze uitgebreidere samenwerking zal 

de positie en mogelijkheden van de stichting alleen maar versterken, wat weer ten goede zal komen aan de 

kermissen in alle kernen van Meierijstad. 
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Naast de organisatie van de kermissen is met alle dorpsraden afgesproken, dat in ieder 

dorp extra activiteiten worden georganiseerd om de kermis aantrekkelijker te maken. In Keldonk is dat al 2 

jaar een groot succes. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit leden van diverse verenigingen, de 

ondernemersvereniging, de dorpsraad en enkele dorpsgenoten, die dit organiseren. Dit wordt gedaan onder 

de vlag van Stichting AttrActief Keldonk, die naast de nevenactiviteiten kermis Keldonk voornemens is om 

elders in het jaar nog andere activiteiten te gaan opstarten. In goede samenwerking met diverse 

ondernemers en in het bijzonder De Oude School (cafe, snackbar en zaal, gelegen naast ’t Plein), diverse 

verenigingen en vele vrijwilligers kunnen we al terug zien op 2 geslaagde evenementen. 

Mike vraagt aandacht om medewerking te verlenen aan de kermis, zodat we dit nog in lengte van jaren met 

succes kunnen blijven organiseren: Denk mee en kom met ideeën en nog belangrijker als er iets wordt 

georganiseerd, laat je zien en/of doe mee. Alleen op die manier kunnen we succes blijven houden. 

7. BSO 

De dorpsraad heeft zich enige tijd ingezet om een BSO van de grond te krijgen en kan met succes melden, 

dat sinds aanvang van dit schooljaar de BSO gestart is. De professionele kinderopvang ’t Egeltje is bereid 

gevonden en heeft het risico genomen om dit te gaan starten. Hier zijn wij, in het bijzonder Keldonk, maar 

ook als dorpsraad erg blij mee. 

Tezamen met ’t Egeltje en de gemeente Meierijstad is er gezocht naar de mogelijkheden. In een leeg lokaal 

van de Antoniusschool, direct aan de speelplaats, is de BSO gehuisvest. ’t Egeltje kan gekwalificeerde 

begeleiding bieden en er is controle van de gemeente en GGD, volgens het vastgestelde protocol. 

Momenteel zijn er 2 dagen BSO, met 7 kinderen per dag. Er is ruimte voor meer en andere dagen van de 

week. Mocht u dit jaar of volgend jaar hier (mogelijk) gebruik van maken, neem dan contact op met ’t 

Egeltje, zie Keldonk.nl voor meer info. 

8. Kernmerkende gebouwen kern Keldonk 

Mike van den Biggelaar geeft een presentatie waarin kenmerkende gebouwen in kern Keldonk worden 

genoemd. Deze gebouwen zullen de komende jaren wijzigende behoefte gaan hebben. Verandering van 

gebruik, onderhoud, verkleinen, functie veranderingen, enz.. Gebouweigenaren en –gebruikers zullen hier 

nu al over moeten gaan nadenken. Als dorpsraad zouden we dit voor deze kenmerkende gebouwen graag 

samen gaan doen. 

Op korte termijn zien we hier al invulling voor enkele gebouwen. BSO in de school en café Frans Kerkhof 

is verkocht. Hier zal een renovatie gaan plaats vinden, verwachten we.  

Voor twee andere gebouwen vragen we in deze vergadering de aandacht. Het kerkgebouw en meer 

specifiek het oude Klooster.  

Het kerkgebouw zal door teruglopend bezoek op enige termijn niet meer gebruikt gaan worden voor 

Eucharistievieringen en evangeliediensten. De dorpsraad vraagt uw aandacht om na te gaan denken wat er 

in de toekomst mogelijk gedaan kan worden met dit gebouw. 

Het Klooster vraagt momenteel al om meer aandacht. Zowel de dorpsraad Keldonk als de (meerderheid 

van) inwoners van Keldonk zijn niet tevreden over de huidige invulling van het klooster. Dit draagt niet bij 
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aan de Leefbaarheid en Sociale geborgenheid in Keldonk. Hierover heeft de dorpsraad al 

enkele gesprekken gehad met verhuurder Area en die staan positief in een mogelijke wijziging van deze 

invulling. 

Mike laat in zijn presentatie zien wat de het huidige Klooster inhoud, qua status en inrichting en geeft 

vervolgens een schets van een mogelijke invulling in de toekomst. Daarnaast ook welke uitdagingen er dan 

staat te wachten: zoeken naar geïnteresseerden, zoeken naar investeerder(s) en mogelijke beheerders. 

Centrale vraag is eerst te beantwoorden: Wil Keldonk dit ? Vanuit de zaal komen in ieder geval positieve 

reacties en gelijktijdig suggesties voor mogelijkheden en beperkingen. 

Om deze vraag verder in te vullen zal een studiegroep geformeerd dienen te worden. De dorpsraad zal dit 

niet zelf gaan doen, uiteraard zullen we onze medewerking verlenen en een (of 2) afgevaardigden in de 

studiegroep laten deelnemen. Maar de totale groep zal zeker geformeerd dienen te worden uit verschillende 

geledingen vanuit Keldonk of in Keldonk geïnteresseerden. Mike doet een oproep aan de aanwezigen om 

na te denken over de geschetste mogelijkheden en tevens om zitting te nemen in deze studiegroep. Ideeën 

en/of aanmeldingen kunnen gedaan worden (voorlopig) via de dorpsraad. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd of de gemeente of Area hier aan mee willen werken. Met Area is hierover al 

contact en positieve medewerking toegezegd. Met de gemeente is hierover nog geen contact geweest.  

9. Dorpsraad Keldonk, nieuwe stijl 

Wouter van Boggelen presenteert na de pauze een nieuwe stijl zoals de dorpsraad zich zal gaan 

presenteren. De opmaak van documenten zal met een nieuwe, eenvoudige lay-out wat meer herkenbaarheid 

gaan krijgen. 

Gelijktijdig presenteert Wouter een bewaarboekje van en over de dorpsraad, waarin van alle activiteiten, 

commissies en werkgroepen de kenmerken en contacten zijn vermeld. Hiermee kan heel Keldonk te allen 

tijden direct de juiste personen benaderen voor een activiteit en heeft iedere inwoner een mooi overzicht 

van de activiteiten. Inhoudelijkheid, datums, onderwerpen etc. van een activiteit zal, via de nieuwe stijl,  

worden gepresenteerd volgens de bekende werkwijze: op Keldonk.nl, middels een flyer in de Erpse Krant 

en evt. in de Erpse Krant, aangevuld met informatie in lokale/regionale kranten.  

Het boekje, getiteld: Bouwen doen we samen, zal deze week persoonlijk huis-aan-huis bezorgt worden in 

heel Keldonk. Voor geïnteresseerden zijn boekjes verkrijgbaar in ’t Span op de informatie tafel of 

informatierek aan de wand. Voor het college en raadsleden zijn boekjes verstrekt via de buurtadviseur. 

10. AED donatieplan 

Door Janneke Jansen, lid van het sinds kort opgerichte commissie  AED Keldonk, wordt het AED 

donatieplan gepresenteerd en uitgelegd. Janneke geeft het belang aan van een AED. Een AED kan 

levensreddend zijn en dit is in Keldonk al een keer bewezen. De AED’s in Keldonk zijn de afgelopen jaren 

al 6x uit de kast geweest, gelukkig niet altijd direct nodig, maar er was wel aanleiding voor. 

In Keldonk is door 109 mensen (let wel 10% van de totale bevolking) intussen een Reanimatie cursus en/of 

herhaling gevolg het afgelopen jaar. En vele hiervan hebben zich aangemeld bij HartslagNU. Deze 

aanmelding kan er voor zorgen, dat de betreffende persoon wordt opgeroepen naar een mogelijke patiënt 
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met hartfalen. Deels direct voor reanimatie, een ander deel om een AED op te gaan halen. Op 

basis van postcode wordt je opgeroepen, 30 personen per calamiteit. 

In Keldonk zijn 5 AED’s die verspreid over de komende jaren (1
e
 dit jaar nog en laatste in 2026) vervangen 

dienen te worden. Als Keldonk willen we deze graag behouden en voorkomen, dat een AED na einde 

levensduur niet vervangen wordt en we hiermee een “gat” krijgen in de 6-minuten bereikbaarheidszone. 

Middels een huis-aan-huis actie, verzorgt door de vrijwilligers van de Goede Doelen actie, willen we 

middels een incasso van € 4,50 per huishouden per jaar een donatie ophalen. Met dit bedrag kunnen we er 

voor zorgen dat heel Keldonk Hartsave blijft. De incasso actie zal in  de laatste week van oktober plaats 

vinden. 

Door Klaas Haan van Veghel Hartsave wordt een compliment gemaakt aan de samenwerking met de 

dorpsraad de afgelopen jaren bij de aanschaf van de huidige AED’s en een compliment voor het 

gepresenteerde plan. VHS ziet de samenwerking met de commissie met positieve belangstelling tegemoet 

en wenst ons veel succes met de actie. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom deze donatie niet is toegevoegd aan de Goede Doelen actie. 

Antwoordt: Goede Doelen actie is uitsluitend voor Landelijke goede doelen/landelijke instanties en deze 

toevoeging zou de opbrengst voor deze Goede Doelen beïnvloeden. Door te kiezen voor een aparte donatie 

met een incasso verwachten we een stabielere financiering en breder gedragen plan te krijgen. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar een AED in de Oudestraat. Dit wordt bevestigend beantwoordt, met de 

vermelding dat deze binnen hangt, bij buro Verhoeven. Klaas Haan geeft aan, dat er mogelijkheden 

geboden worden door VHS om een binnen geplaatste AED naar een buiten opstelling te verplaatsen, 

middels een beschikbaar gestelde verwarmde kast en vraagt de commissie om hierover met buro 

Verhoeven in contact te gaan. 

Verder meldt de heer Haan, dat een AED aanschaf valt onder de ANBI regeling en fiscaal voordeel kan 

opleveren.  

11. Rondvraag algemeen. 

Dhr. Verbakel meldt dat hij in het voorjaar een melding heeft gedaan over de plaquette bij ’t Lijnt, deze is 

verwijderd maar nooit teruggeplaatst. De dorpsraad vraagt om eerst even zelf navraag te doen en als hier 

geen bevredigend antwoordt op komt dit met de dorpsraad op te nemen. 

Mevr. Relou maakt de opmerking, dat zij haar melding aan de gemeente altijd via mail instuurt of 

bevestigd en hiervan een copie ter info aan de dorpsraad verstrekt, als tip voor het melden. 

Mevr. Manders geeft aan, dat de begroeiing rondom de nieuwe brug over de AA, o.a. langs de ijsbaan 

dermate hoog is, dat dit een onoverzichtelijke situatie oplevert. De dorpsraad vraagt ook hiervoor eerst zelf 

melding te doen en daarna pas via de dorpsraad. 

Mevr. Van Loon vraagt om een applaus van de vergadering voor het werk wat de dorpsraad in het 

afgelopen jaar heeft verricht. Dit wordt met dank door de dorpsraad aangenomen en geeft de dorpsraad 

weer inspiratie om door te gaan met het werken aan de Leefbaarheid in Keldonk.  
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12. Sluiting 

Vz. Wouter van Boggelen dankt, namens de dorpsraad, de vergadering voor hun aanwezigheid en 

inbreng en benadrukt nogmaals dat deze belangstelling aan de bijeenkomst het belang van de 

leefbaarheidsactiviteiten door de dorpsraad, commissies en werkgroepen ondersteunt. 
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