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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: 9 januari 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 

Met een hartelijk welkom aan Richard van Berkel opent de vz de vergadering. Richard heeft onlangs zijn 

activiteiten bij de dorpsraad beëindigd. De dorpsraad heeft Richard hartelijk bedankt voor zijn werk bij de 

dorpsraad en zijn behaalde resultaten (o.a. de BSO is in Keldonk gestart op initiatief van Richard). Richard 

was onze link naar de jeugd en was hier succesvol mee. Deze functie is nu vacant en voor de toekomst van 

Keldonk is een snelle invulling wenselijk. Weet u iemand hiervoor, meld dit dan ook de dorpsraad svp. 

2. Mededeling 

De subsidie voor SDK en Z&W voor 2019 is toegezegd, middels een brief van gemeente Meierijstad. 

3. Ingekomen stukken 

Brief gemeente Meierijstad: toezegging subsidie Z&W 2019 

Brief gemeente Meierijstad: toezegging subsidie SDK 2019 

Uitnodiging Beleidsplan Openbare Verlichting 

Uitnodiging Receptie CV Paplippels 

Nieuwsbrief Bewonersplein 

Uitnodiging Bewonersplein voor deelname aan werkgroep Vernieuwing Websites 

4. Uitgegane stukken 

Mail m.b.t. (on)veiligheid parallelweg N279 (verblinding fietsers, door auto’s op N279) 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

De agenda2 die door Keldonk.nl is in gebruik genomen, is een voorbeeld voor alle websites. Keldonk.nl 

heeft complimenten ontvangen hiervoor. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Momenteel zijn de initiatiefnemers voor bouwmogelijkheden in Keldonk voorzien van de eisen en 

randvoorwaarden voor het indienen van een bouwplan. Hiervoor krijgen de initiatiefnemers ongeveer 2 

maanden de tijd. Daarna zal gemeente Meierijstad met een van de initiatiefnemers, die de beste beoordeling 

krijgt voor het ingediende plan verder gaan voor de uitwerking van het plan. De dorpsraad tracht om zo 

goed mogelijk aangehaakt te blijven en om voor Keldonk de beste oplossing te verkrijgen, waarbij het zo 

snel mogelijk kunnen bouwen een van de punten is met een hoge prioriteit. Maar ook de mix in 

bouwvormen en kavels en toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zijn aandachtspunten. 
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6.2. N279 

Op dit moment ligt het plan ter inzage bij de provincie en kan er nog een beroep worden ingesteld  SDK zal 

hiervan geen gebruik gaan maken.  

Details m.b.t. de uitwerking worden momenteel opgepakt en SDK is hier nauw bij betrokken. 

6.3. Verzekeringen 

Naar aanleiding van een presentatie van Raetsheren verzekeringen, op initiatief van de gemeente 

Meierijstad, die gegeven is aan alle dorps- en wijkraden in april 2018 is gebleken, dat nagenoeg alle dorps- 

en wijkraden onvoldoende verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid. De vrijwilligers verzekering, incl. 

bestuursaansprakelijkheid is op orde, via Raetsheren, die dit op aangeven van de VNG (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten) voor vele gemeentes hebben geregeld, waaronder Meierijstad. 

Het verzoek van alle dorps- en wijkraden om de aansprakelijkheid voor de dr/wr ook centraal en/of 

collectief te regelen, is na ca. half jaar door gemeente Meierijstad afgewezen. Dit is volgens gemeente M. 

een eigen verantwoordelijkheid voor alle dr/wr zelf. De gemeente is hierin geen partij. Dit is in het kort het 

antwoordt van de gemeente. 

Intussen is een werkgroep van enkele dorpsraden gevormd  (o.a. ook SDK), die dit voor alle gezamenlijke 

dorpsraden zal gaan uitwerken en met een voorstel zal komen, hoe per dr/wr te gaan organiseren.  

6.4. Beheersplan Openbaar groen 

Het beheersplan Openbaar groen is door SDK gelezen. M.b.t. de uitvoering zullen er nog concrete 

afspraken gemaakt worden middels een IGBP (Integraal Gebied Beheer Plan) SDK zal dit volgen en naar 

behoefte de VKC erbij betrekken. 

7. Rondvraag 

In deze periode zijn er enkele werkzaamheden gepland aan de infrastructuur, o.a. in Keldonk. Morgenstraat 

en Hool zijn/worden aangepast. De communicatie is niet van het gewenste niveau, zowel de aankondiging 

als de communicatie op bekende websites (van gemeente, van A naar Beter ). SDK zal navraag doen. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 13 februari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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