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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: 20 april  2016 

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 

2. Mededeling 

31 mei is een bijeenkomst voor alle Dorps- en wijkraden van de toekomstige gemeente Meierijstad, waarbij 

de voltallige dorpsraad is uitgenodigd. Inhoud over de avond volgt nog. 

Speerpunten document is gereed en kan naar de politieke partijen gezonden worden. De speerpunten zijn 

ondertussen ook op www.keldonk.nl terug te vinden (zoeken op “speerpunten”). 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging van dorpsraad Eerde om gezamenlijk een bijeenkomst te beleggen voor een presentatie aan de 

politieke partijen, geplande datum 15 november. 

Uitnodiging van vliegbasis Volkel voor een informatiebijeenkomst over de JSF, 10-11-12 mei. Info volgt 

nog. 

Opheffing klankbord groep integratie 

Informatie over training voor Dorpsraden. Gaan we nader bekijken of dit interessant is. 

4. Uitgegane stukken 

5. Commissies 

5.1 Kermis 

Planning van Kermis loopt volgens plan. Eveneens de nevenactiviteiten, welke vrijdag 10 t/m maandag 13 

juni worden georganiseerd 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Binnenkort is meer bekend over de lopende plannen en de status / mogelijkheden hiervan. Afhankelijk van 

deze status zullen we opnieuw met gemeente in gesprek gaan voor vervolg plannen. 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
http://www.keldonk.nl/
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6.2. N279 

De bijeenkomst van  4 april is door SDK bijgewoond. Vooraf heeft SDK een brief met haar standpunten 

m.b.t. de N279 ingediend. Dit is meegenomen in de notulen van deze avond. Medio juni 2016 zal er een 

bestuurlijke keuze worden gemaakt. Vervolgens zullen de varianten worden onderzocht via de notitie 

reikwijdte in detail niveau of zal bekeken worden of deze varianten wel wenselijk zijn. Dit onderzoek zal  

in 3
e, 

kwartaal van 2016 plaatsvinden. Medio 2017 zal dan de bestemmingsplan procedure worden opgestart 

van de gekozen trace’s 

 

 

6.3. AED 

SDK is in gesprek met HartSaveVeghel en enkele buurtverenigingen over de aanschaf van AED’s in het 

door HSV gepresenteerde project waarbij een cofinanciering door de gemeente van toepassing is. Dit 

project is uitsluitend bestemd voor gebieden waarbij het nu niet mogelijk is om binnen 6 minuten over een 

AED te beschikken. 

 

7. Rondvraag 

Geen 

8. Sluiting 

 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 18 mei aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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