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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: 16 december 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 een bijzonder welkom aan Jan-Hein Opheij opent de vz de vergadering. Als eerste wordt stilgestaan bij 

de opbouw en ombouw van de website, waarin de dorpsraad Keldonk, in de persoon van Mike van den 

Biggelaar, een bijzondere voortrekkersrol heeft vervuld (kijkt u maar eens op alle andere websites van de 

dorps- en wijkraden). Een grote klus, met vele strubbelingen, is nagenoeg geklaard en we mogen als 

Keldonk bijzonder trots zijn op onze website en op wat Mike heeft gedaan. De vz dankt Mike hier dan ook 

persoonlijk voor met een lekkere cake. 

2. Mededeling 

Er is contact geweest met Hartsave Veghel over de beoogde post van middelen voor aanschaf en/of  

onderhoud van nieuwe / bestaande AED’s, omdat de informatie hierover niet gelijk luidend was. Hartsave 

Veghel heeft aangegeven hier in Januari op terug te komen, nadat er gesprekken zijn geweest met de 

gemeente en er meer duidelijkheid is. 

We zijn benaderd door de voorzitter van dorpsraad Nistelrode met de vraag naar onze ervaringen met de 

websites van het bewonersplein en over SamSam. Zoals in de opening is weergegeven is deze man bij ons 

aan het juiste adres en het contact met de webmaster van Keldonk.nl is gelegd voor uitwisseling van 

informatie. 

In Nistelrode is een soortgelijk traject doorlopen m.b.t. Zorg en Welzijn als wat wij in Keldonk doorlopen 

hebben en/of nog mee bezig zijn. Ook hier worden contacten en informatie de komende tijd uitgewisseld. 

Bij de gemeente is melding gemaakt van “oneigenlijk gebruik” van de Baars door auto’s en hiermee 

samenhangende vernielingen aan de haag van het processie pad, achter de kerk. Uitsluitsel over een 

oplossing is toegezegd. We wachten dit even af. 

3. Bezoek 

Jan-Hein Opheij, de kermismeester die sinds enkele weken, door de Stichting Kermissen Veghel hiervoor 

aangesteld is, is op bezoek voor uitwisseling van informatie, kennis maken en luisteren naar wensen en 

ideeën van de dorpsraad. Wij hebben Jan-Hein geïnformeerd over de vorming van een Adviesraad (zie 

verderop) voor Festiviteiten in Keldonk en in hoeverre dit betrekking heeft op de kermis. Deze 

ontwikkeling wordt als heel positief ervaren en Jan-Hein ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet. 

Dit is wederzijds. 

Aansluitend zijn er al goede ideeën en plannen uitgewisseld en mogelijkheden benoemd. 

4. Ingekomen stukken 

Uitnodiging “bondgenoten middag” Area 
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5. Uitgegane stukken 

Mail aan BD over onvrede m.b.t. berichtgevingen vanuit dorpsraad. 

6. Commissies 

6.1. Keldonk.nl  

Op dit moment draait de site naar tevredenheid, hoewel er nog steeds openstaande punten zijn. Wel moet 

gezocht worden naar ondersteuning van de webmaster. 

6.2. Zorg en Welzijn / Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 Momenteel zijn de voorbereidingen aan de gang voor de “opknapbeurt” van zaal 1 en 2 voor ’t Trefpunt. 

6.3. Kermis / Festiviteiten Keldonk 

Op initiatief van de dorpsraad is er een “adviesraad” samen gesteld die gaan brain stormen over de 

mogelijke festiviteiten die de komende jaren in Keldonk gehouden zouden kunnen worden. Na overleg is 

vastgesteld, dat deze adviesraad onder Stichting Attratief Keldonk zal gaan vallen en dat vanuit deze 

stichting ook de festiviteiten georganiseerd gaan worden. Meer hierover vindt u op Keldonk.nl, via link: 

https://keldonk.nl/5875 

De adviesraad is een groep van wijze dames en heren, aangevuld met jonge bestuurders, allen uit en 

namens Keldonk(se verenigingen), die beschikken over een enorme bagage aan ervaring en enthousiasme 

om gezamenlijk tot een goed en gedragen besluit te komen om iets leuks in Keldonk te gaan/blijven 

organiseren. 

7.  Ingebrachte punten 

7.1. Sluipverkeer  

Na het gesprek van de dorpsraad met dorpsraad Zijtaart en de gemeente is er besloten om telling te doen 

mbt het verkeer rondom Zijtaart. Op advies van dorpsraad Keldonk zijn hier de telling m.b.t. het 

sluipverkeer (Erp-Keldonk-Hool-Zijtaart-Ind.t.Veghel) aan toegevoegd, zowel via Roost als via Hackerom. 

We wachten de tellingen af en gaan begin februari in overleg met de wethouder over de oorzaken en 

gevolgen voor o.a. de plannen van de Rembrandtlaan in relatie tot deze problematiek. 

 

7.2.  Kerkgebouwen  

 De gesprekken over mogelijk hergebruik of  andere invulling van kerkgebouwen zal vanuit de dorpsraad 

worden gevolgd en bijgewoond. Daar waar van toepassing zullen we onze mening geven en invloed 

aanwenden om dit voor algemeen, gemeenschappelijk gebruik of mogelijk andere belang voor de 

gemeenschap te hergebruiken. 
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7.3. Bijeenkomst 8 dec. 

De bijeenkomst van  8 december ter kennismaking van de dorps- en wijkraden van de nieuwe gemeente 

Meierijstad, sloot wat ons betreft niet geheel aan bij de vraagstelling, die in het voorzitters overleg van 

Dorps- en wijkraden is gevraagd.  Crowd-funding en een kennisquiz zijn niet direct van toepassing bij de 

vraag: kennismaking en uitwisseling van informatie. 

 

7.4.  NL Doet 

Namens VrijwilligersCentrale en Zorg & Welzijn zullen we 2 aanvragen doen voor de actie NL Doet 

  

8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun bijdrage en verrichtingen in 2015 en wenst allen prettige 

feestdagen, fijne jaarwisseling en een gezond 2016 

10. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 13 januari  aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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