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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 18 oktober 2018 

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 

 

 

 

 

 

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 beperkte bezetting en melding van verlate komst van enkele leden wordt de vergadering geopend. 

2. Mededeling 

Geen 

3. Ingekomen stukken 

Mail van AVG (Privacy wetgeving), hulp van extern bedrijf m.b.t. Privacy 

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Kleine Kernen 

Uitnodiging voor de (jaarlijkse) deelname aan Kern met Pit 

4. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden. 

5. Commissies 

5.1. Kermis 

Er zijn door Stichting Kermissen Veghel gesprekken geweest met betrekking tot invulling van de functie 

van kermismeester en de voorbereidingen voor de kermissen 2019 zijn alweer opgestart. Tevens blijft SKV 

in gesprek met de gemeente over welke keuzes door de raad genomen gaan worden m.b.t. harmonisatie 

kermisbeleid. 

5.2. Werkgroep Kloosterplan 

Tijdens de openbare vergadering zal de werkgroep een korte toelichting geven over de stand van zaken van 

de werkgroep m.b.t. mogelijkheden voor het Klooster 

5.3. AED 

De commissie AED is intussen bij elkaar geweest en heeft de actiepunten voor de donateursactie voor 2018 

op de rit gezet en zal binnenkort bij betreffende bewoners langsgaan (nieuwe inwoners, nog niet 

deelnemende inwoners en contante betalingen) 
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6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

De enquête voor de Woonbehoefte peiling is door de dorpsraad uitgewerkt in een Rapport met conclusies 

en deze zal aan de gemeente worden aangeboden. Op 31 oktober zal deze als eerste aan Keldonk worden 

gepresenteerd tijdens de openbare vergadering, waarvoor intussen een uitnodiging is uitgegaan. 

Het contact met de gemeente is na de Woonbehoefte peiling uiteraard doorgezet en binnen kort zal een 

gesprek plaatsvinden over de invulling van de Woonbehoefte, vanuit de peiling, in Keldonk. 

 

6.2. Openbare vergadering 

Op de openbare vergadering staan we naast het Rapport van de enquête Woonbehoefte Peiling Keldonk stil 

bij diverse activiteiten van de dorpsraad m.b.t. de Leefbaarheid in Keldonk, lopende activiteiten en 

onderwerpen, maar ook nieuwe dingen. De uitnodiging is te vinden op Keldonk.nl, https://keldonk.nl/veel-

nieuws-in-openbare-vergadering-dorpsraad 

 

6.3. AVG 

Door de gemeente is een extern bureau aangesteld, die de dorpsraden zal helpen met de aanscherping van 

de Privacy wetgeving. SDK is hier intussen mee gestart en al een aantal zaken op de rit gezet. Verdere 

uitwerking zal in de loop van 2018 zijn beslag krijgen. 

Ook vanuit Stichting Bewonersplein is men bezig met de AVG betreffende de dorps- en wijkwebsites, 

waaronder Keldonk.nl. 

  

6.4. N279 

“Als Keldonk is de wens nog steeds een aparte fietsbrug voor de veiligheid en bereikbaarheid van Keldonk 

van de ene naar de andere zijde en daarnaast is dit ook van belang voor het woon-werk fietsverkeer. Graag 

vernemen wij de stand van zaken hoe de gemeente Meierijstad hierin staat en voor gevolg aan gaat geven.” 

Een mail met deze strekking is onlangs naar de gemeente Meierijstad gezonden. Het is nog wachten op 

reactie, ondanks dat deze vraag intussen enkele keren is voorgelegd. We hebben intussen wel begrepen, dat 

er nog geen enkele actie is m.b.t. een onderzoek en/of voorbereiding hiervoor.  

SDK zal een brief opstellen aan college van B&W en Raadsleden, zodat dit onderwerp niet in de 

vergetelheid komt. 

Op 17 oktober is een klankbord bijeenkomst geweest over de Goorloop in relatie tot de verbreding van de 

N279, waarin ook de aansluiting en fietspaden hierbij in beeld zijn.  

SDK heeft hierin aangegeven, wat voor Keldonk van belang is: Veiligheid voor fietsers, veilig oversteek 

bij kruising Morgenstraat – Ventweg N279 en een fietspad naar Veghel op maaiveld niveau (dus niet eerst 

omhoog en dan omlaag). Over de Ventweg van Morgenstraat naar Sluisweg is nog weinig duidelijkheid. 
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Verder is ook de route van de afsluiting (aan de westkant) naar de Doornhoek wederom 

gevraagd. 

Herbestemming van de oude brug is nog een onderwerp waar de SDK een reactie op moet geven. Mogelijk 

kunnen we dit in de openbare vergadering aan de bevolking voorleggen. 

De inrichting van de locatie van de huidige boerderij is nog onduidelijk. Een stukje openbaar groen met 

bankje of iets dergelijks lijkt voor de hand te liggen. Hierbij is behoud van de Lei-bomen en de oude 

fruitboomgaard gewenst. 

 

6.5. IBOR/IVOR (Groenbeheer Openbare Ruimte) 

Tijdens de inloop avond m.b.t. Openbare ruimte op 17 oktober is door de gemeente het kwaliteitsplan 

Groenbeheer en het beheersplan, wat na een eerst visie (IVOR) nu concreet is uitgewerkt (IBOR). 

SDK heeft haar gewenste niveau voor Keldonk kunnen invullen en deze wens kan ingevuld worden binnen 

het beschikbare budget voor Keldonk. In november komt dit in de raad. En daarna wordt dit samen met de 

dorpsraad verder uitgewerkt.. 

7. Rondvraag 

Geen 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering:  

• Openbare vergadering 31 Oktober, aanvang 20.00 uur. 

• Besloten vergadering 21 November, aanvang 20.00 uur 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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