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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: 13 december 2017 

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 afwezigheidsmelding van Cindy opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Convenant tussen Gemeente Meierijstad en de dorps- en wijkraden is 29 november officieel ondertekend.  

Tijdens deze platformbijeenkomst was er ook een workshop over Groenbeheer door de burger en over 

subsidie werving. 

Ingekomen stukken 

Uitnodiging procesvorming Integrale visie Openbare ruimte, SDK zal zich hier voor aan melden 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2 jan. Gemeente Meierijstad 

Concept overeenkomst Evenementen borden. 

3. Uitgegane stukken 

Voorstel concept overeenkomsten naar andere dorpsraden 

4. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 18 december wordt een avond georganiseerd ism de gemeente over Groen in Eigen beheer en dan 

afgestemd op enkele vastgestelde locaties. 

5. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Plan Wagemans: splitsing van de boerderij is rond. Bestemmingsplan voor achterliggend gebied kan 

opgestart worden. 

Op 21 december is er een beeldvormende avond: “bouwen in Meierijstad”, waarin we hopen meer 

duidelijkheid te krijgen in toekomstige (korte termijn) bouwmogelijkheden in Keldonk. Aansluitend is er 

voor de eerste week van januari een afspraak gepland met de wethouder om dit m.b.t. Keldonk nader te 

bespreken. 

6.2. N279 

Er is weer klankbord groep bijeenkomst geweest. Hierin heeft SDK wederom het belang van een fietsbrug  

over de N279 en kanaal aangegeven.  Ook zijn details over de aansluiting, ligging van wegen, Goorloop en 

omgeving besproken. Hierbij zijn zeker geluid beperkende maatregelen aan de orde geweest. Medio januari 

is een volgende bijeenkomst. Aan de provincie is gevraagd om samen in gesprek te gaan over de details 

van deze punten. 
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6.3. Glasvezel in buitengebied 

Er is een particulier initiatief (zie https://mabib.nl/gemeente/sint-michielsgestel/) die op zoek is naar 

ambassadeurs voor glasvezel aanleg in het buitengebied. SDK zal bij de eerste bijeenkomst aanwezig zijn 

en zich nader laten informeren over de planvorming hiervan.   

6.4. Platanen in Morgenstraat en Antoniusstraat 

Gemeente Meierijstad is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de problemen van de (wortelgroei van 

de) platanen  in de Morgenstaat en Antoniusstraat. Nadat de resultaten hiervan bekend zijn  zal de 

gemeente in overleg met de dorpsraad een plan gaan uitwerken en aan de bewoners gaan voorleggen.  

6.5 Evenementenborden 

De dorpsraad is in contact met de gemeente om het beheer van de evenementenborden over te nemen. Er is 

een voorstel voor een Overeenkomst in behandeling. De dorpsraden van Zijtaart, Eerde, Boerdonk en Erp 

sluiten hierbij aan en SDK heeft de toestemming om namens deze dorpsraden de overeenkomst met de 

gemeente af te stemmen.  

6.6. Kenmerkende gebouwen Keldonk 

De dorpsraad zal een profielschets opstellen voor de werkgroep / personen van de werkgroep en hier 

mensen bij zoeken om dit project te gaan opstarten. Doel hiervan is een plan op te stellen hoe Keldonk de 

komende jaren / decennia om kan gaan  met enkele kenmerkende gebouwen  (o.a. voormalig Klooster en 

Kerkgebouw). Meer info hierover op https://keldonk.nl/dorpsraad-presenteert-visie-kern-keldonk  

6. Rondvraag 

Wat is de stand van zaken van de brug over de Goorloop? Het voorstel van de gemeente is door ZLTO 

en dorpsraad beslist afgewezen, Hierop is geen verdere reactie gekomen. Gaan we navragen. 

7. Sluiting 

Met het uitspreken van prettige feestdagen, fijne jaarwisseling en bovenal gezond 2018 gewenst sluit de vz 

de vergadering. 

8. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 10 januari 2018 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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