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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 mei 2020 

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 
Via een online sessie hebben we sinds enkele maanden weer een overleg. Na wat bijpraten over de 

situatie en als iedereen is aangesloten heet de vz allen welkom in de vergadering. Tot op heden 

kunnen we stellen dat corona Keldonk wel in enige mate geraakt heeft, maar dat er, voor zover we 

weten, nog niemand direct aan corona is gestorven. We kunnen ons hiermee gelukkig prijzen en 

hopen dat dit niet zal veranderen. Mogelijk heeft de snelle beslissing van “alles dicht in Keldonk” hier 

een bijdrage aan geleverd.  

2. Mededeling 
Er is iemand (mogelijk enkele gezamenlijk) personen bereid gevonden om de situatie van de 

Openbare Ruimte in Keldonk voor de dorpsraad te behartigen. Gezien de huidige situatie wachten 

we nog even af, voordat we de afgesproken dorpsschouw, gebaseerd op ons document uit 2018, 

zullen gaan plannen. 

Nagekomen bericht: ’t Span is weer voornemens, mits door RIVM/Regering toegestaan om per 1 juni 

weer beperkt open te gaan voor kleinschalige vergaderingen, strikt onder de regelgeving van RIVM. 

 

In deze tijd zijn positieve mededelingen meer welkom dan ooit en we zijn blij om hiervan 2 

mededeling te doen: 

Koningsdag in Keldonk is bestempeld als: Leukste koningsdag ooit. Kijk voor meer info op 

https://keldonk.nl/koningsdag-keldonk-leukste-ooit  of de voorpagina van het BD van de regio van 28 

april https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/keldonk-spant-de-kroon-op-koningsdag~abd80fda/  

Sinds 11 mei zijn de scholen weer opgestart en de Antoniusschool heeft te kennen gegeven, dat dit 

niet mogelijk was geweest zonder de BSO. Dank aan BSO Keldonk. Fijn dat er een BSO is, laten we er 

met zijn allen voor zorgen, dat deze in stand gehouden kan worden. 

 

3. Ingekomen stukken 
Nieuwsbrief mobiliteitsvisie.  

College besluit en verkavelingsplan Antoniusstraat 15 

Diverse algemene nieuwsbrieven 

4. Uitgegane stukken 
Enkele mails m.b.t. de bouwplannen 

mailto:dorpsraad@keldonk.nl
https://keldonk.nl/koningsdag-keldonk-leukste-ooit
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/keldonk-spant-de-kroon-op-koningsdag~abd80fda/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Notulen dorpsraad 200514 Pagina 3 van 4 24-05-20 
Stichting Dorpsraad Keldonk, secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk, dorpsraad@keldonk.nl 3 
 

5. Commissies 

5.1. Zorg & Welzijn 
In de tijden van Corona is Zorg en Welzijn heel actief, maar op een geheel eigen wijze. Ca. 10% van de 

Keldonkse inwoners, die op enige wijze iets met corona te maken hebben en hier ook hinder van 

onder vinden worden met wisselende regelmaat gebeld. Even voor een praatje. Mensen die het 

Trefpunt bezoeken, Gasten van het Eetpunt en andere ouderen, hulp behoevenden, etc. worden 

door een groepje vrijwilligers gebeld. 

Tevens is er een hulp groep opgezet. Vrijwilligers die hulp willen bieden aan mensen die hulp nodig 

hebben in deze tijd. Gelukkig hoeft hier niet veel gebruik van worden gemaakt, dat tekent de 

saamhorigheid in Keldonk van familie en naasten, die hulp, die wel degelijk nodig is en wordt 

gegeven, bieden. 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 
De VCK werkt weer aan het Openbaar groen en Keldonk in de Bloemen, geheel volgens de richtlijnen 

van het RIVM. Chapeau voor deze mensen. 

  

5.3 Kermis 
Gaat definitief niet door, volgens richtlijnen van RIVM / Overheid niet toegestaan. 

SKV maakt zich zorgen over de 2 nog resterende kermissen, Veghel en Boerdonk. 

5.4 Kloosterplan 
Op dit moment is er weinig activiteit van de werkgroep. SDK vraagt even na wat de status is. 

5.5 MFC Kaarten 
Het kaartseizoen is helaas ook vroegtijdig gestopt en er is geen ranglijst opgemaakt. Al het ingelegde 

geld is omgezet in een voor iedereen gelijke seizoen prijs. Met dank aan de werkgroep voor deze 

nette afsluiting. Laten we hopen, dat het seizoen in 2020-2021 weer geheel volgens de planning kan 

verlopen.  

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
 Keldonk heeft eindelijk een bouwplan. De dorpsraad is blij en verrast, dat er een plan is goedgekeurd 

door het college, dat een invulling kan geven aan de bouwwensen in Keldonk.  

Het plan voorziet in 9 senioren woningen en 14 rijwoningen (2 rijtjes van 7) in de sociale sector. 

Binnen het plan is nog enige ruimte voor aanpassing hiervan. 

De dorpsraad zal gesprekken aangaan met initiatiefnemer (er is al contact, waaruit een hele positieve 

houding van de initiatiefnemer is geconstateerd),  met Area (over de mogelijkheden van huur) en de 

gemeente om het plan zo snel als mogelijk, zoals door de wethouder toegezegd, tot uitvoer te 
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krijgen. In het 3e kwartaal, uiterlijk 4e kwartaal 2020 zal een bestemmingsplan procedure in gang 

gezet kunnen worden.  

SDK zal in de gesprekken aansturen op een variant van het plan, binnen de mogelijkheden, die het 

meest gunstige is voor een breed publiek en met voorkeur uit Keldonk.  

6.2. N279 
Sinds lange tijd is er geen berichtgeving ontvangen over de vorderingen van de aanpassingen N279. 

SDK zal navraag doen over status en planning zoals deze nu bekend is. 

6.3. Platanen Morgenstraat - Antoniusstraat  
In december is een schets gepresenteerd over de mogelijke wijzigingen m.b.t. de overlast van de 

platanen in de Morgenstraat en Antoniusstraat. SDK heeft dit plan inhoudelijk besproken en de 

bevindingen uit dit gesprek zouden uitgewerkt worden en in januari 2020 besproken worden met de 

SDK en Antoniusschool. Ondanks meerdere navragen hierover en toezeggingen dat er snel op terug 

gekomen zou worden is er medio mei 2020 nog geen afspraak gemaakt en is er nog geen nieuw plan 

met de besproken wijzigingen voorgelegd.  

Volgens eerdere opgave is de uitvoering  van het plan in najaar van 2020 gepland. 

6.4 Verbindingsweg Doornhoek - Keldonk 
Er is een voorbereidingsbesluit m.b.t. de ontsluiting Keldonk-Doornhoek genomen om op alle 

mogelijke trace’s geen bouwvergunningen te verlenen. We gaan nog navraag doen over het vervolg 

traject. 

7. Rondvraag 
Er is een vraag gekomen om partner te worden van de statiegeldalliantie. Het doel is het 

invoeren van statiegeld voor plastic, wat al ingevoerd zal gaan worden, uit te breiden met 

statiegeld voor blikjes. SDK zal zich hierbij aansluiten. 

8. Sluiting 
Na iedereen veel goede gezondheid te wensen sluit de vz de vergadering. 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 10 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
 
van 20.00 tot 20.15 uur is ook het inloopkwartiertje weer geopend, maar houdt u zich 
ook daarbij aan de geldende richtlijnen. 
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