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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: 21 oktober 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/kermis) 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 

Met afmelding van Cindy en Ria (workshop vrijwilligers) wordt de vergadering geopend 

2. Mededeling 

Vanuit het voorzittersoverleg is te melden, dat er in de begroting een post is opgenomen voor 

Service/onderhoud en eventuele vervanging van AED’s die in/nabij gemeenschapshuizen zijn geplaatst. 

Voor Keldonk, die deze AED niet bij het gemeenschapshuis heeft geplaatst, maar op een meer centrale 

plaats is dit ook van toepassing. AED bij Sportpark, of in het algemeen op andere plaatsen vallen hier niet 

onder. Ook aanschaf van nieuwe AED’s niet. 

3. Bezoek 

Geen 

4. Ingekomen stukken 

 

 Concept Statuten SKV (Stichting Kermissen gemeente Veghel), ter ondertekening 

 Concept samenwerkingsovereenkomst Gemeente Veghel betreffende SKV 

 Actueel overzicht aangevraagde leefbaarheidsbudgetten 2015 

5. Uitgegane stukken 

 Projectplan Keldonk in de Bloemen, voorstel door ondertekening wethouder (7 oktober getekend) 

6. Commissies 

6.1 Keldonk.nl 

Naast (wijk- en) dorpsraden in Veghel, zijn er ook al enkele in Uden actief met de website-programmatuur. 

Streven van Stichting Bewonersplein is te komen tot het gebruik van die programmatuur door de ca. 12 

gemeenten van Oost-Brabant. Het eerste overleg voor het opzetten van een Raad van Advies 

(vertegenwoordiging van alle beheerders) heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan nieuwe functionaliteiten voor de websites waar ook  

www.keldonk.nl onder valt. Eén daarvan is een (interactieve) agendafunctie, maar het duurt nog een hele 

tijd voor die werkzaam kan zijn. 
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6.2 Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 Het is mogelijk om te stemmen op het projectplan Keldonk in de Bloemen op de site van Kern met Pit. 

Hierdoor is het mogelijk dat dit project nog een aanvullende prijs mag ontvangen. We zullen via onze 

website hier ruchtbaarheid aan geven. 

http://www.kernmetpit.nl/Editie+2015/Deelnemende+projecten+2015/default.aspx?filter=Noord-Brabant 

6.3 Kermis 

Zoals onlangs openbaar bekend gemaakt, gaat Stichting Kermissen gemeente Veghel (SKV) vrijdag 23 

oktober officieel van start door het ondertekenen van de statuten. Binnenkort zal ook de 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente getekend gaan worden, waarin de renteloze lening van de 

gemeente aan SKV is vastgelegd. 

De eerste bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en er is op veel plekken informatie en 

kennis ingewonnen. De komende tijd zal besteed worden aan het definitief maken van de structuur en het 

aanstellen van een kermismeester die samen met, en namens SKV de kermissen in de kernen Veghel, Erp, 

Zijtaart, Eerde, Mariaheide, Boerdonk en Keldonk gaat organiseren. 

De SKV gaat uitsluitende de attracties t.b.v. de kermis organiseren. Nevenactiviteiten zijn geen onderdeel 

van de SKV en zullen door het betreffende dorp zelf georganiseerd dienen te worden. 

6.4        Festiviteiten Keldonk 

Op uitnodiging van de dorpsraad is er 19 oktober een brain-storm sessie geweest over de toekomstige 

festiviteiten, die gedurende het gehele jaar in Keldonk georganiseerd zouden kunnen worden. Uit deze 

sessie is een voorlopige commissie gevormd, die onafhankelijk van de dorpsraad verder gaat nadenken 

over verdere organisatie. 

De in de voorgaande paragraaf genoemde nevenactiviteiten rondom de kermis zouden een onderdeel 

kunnen zijn die de genoemde commissie zou kunnen gaan organiseren. 

Namens de dorpsraad heeft Richard van Berkel zitting in deze commissie. Meer info zal later volgen via 

andere informatie bronnen. 

6.5 Leefbaarheidsbudget, ‘t Trefpunt 

De dorpsraad heeft een aanvraag ingediend in het kader van het leefbaarheidsbudget en intussen is hiervoor 

al een positieve toekenning ontvangen. Het plan betreft het verfraaien / aankleden van zaal 1 en zaal 2 van 

het gemeenschapshuis, t.b.v. ‘t Trefpunt. Met het bestuur zijn de plannen doorgesproken en goedgekeurd.  

Voor het tweede deel van de benodigde middelen is een aanvraag gedaan bij de provincie voor een subsidie 

uit het Doe Budget. 

Met de toekenning van het eerste deel van uit de gemeente gaan we al aan de slag. Commissie Zorg & 

Welzijn gaan het plan verder uitwerken en de Vrijwilligers Centrale gaat het uitvoeren. 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
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7.  Ingebrachte punten 

7.1. Infra in Keldonk 

Met betrekking rondom de (mis)communicatie over de Infra werkzaamheden in de Morgenstraat en 

Kuilven zijn vragen gesteld aan de gemeente. Eveneens zijn vragen gesteld over de doorloop periode van 

de werkzaamheden aan het Kuilven. We wachten dit even af en zullen de antwoorden via onze website 

communiceren. 

7.2. Sluipverkeer Hool / N 279 

Na overleg met dorpsraad Zijtaart is er vanuit gemeente Veghel een verzoek gekomen voor een gesprek 

over sluipverkeer via Hool/Sweenslag/Hoolstraat/Zondveld i.r.t. de aanpassingen rondom de N279 

De dorpsraad zal hierbij aansluiten. 

8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

9. Sluiting 

Na een korte vergadering wordt deze nog voor 21.00 uur gesloten. 

10. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 18 november aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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