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

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraad@keldonk.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum:  10 juli 2019 

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  

Vacant (jeugdzaken/kermis)   

 

 

 

 

 

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 afmelding van Paul en Ria opent de vz de vergadering. 

2. Mededeling 

De vz heeft een overleg gehad met Boerdonk en Olland over mogelijk samenwerking en gezamenlijk 

oppakken van vraagstukken, die voor deze dorpen op gelijke tred van toepassing zijn. Met als hoofdthema: 

Bouwen in de kleine kernen van Meierijstad. Conclusie uit het gesprek is: de beloftes die de coalitie 

partijen tijdens de verkiezingsperiode in 2016 gedaan hebben worden vooralsnog niet waargemaakt.  

3. Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden 

4. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden. 

5. Commissies 

5.1 Kermis 

De kermis 2019 was succesvol. Exploitanten waren erg tevreden en ook de organisatie van de 

nevenactiviteiten was tevreden. Alle dagen hadden een  mooie opkomst en het Matinee op maandagmiddag 

was druk bezocht. 

 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 M.b.t. Bouwen in Keldonk is de afgelopen 2 maanden niets gebeurt. Er valt dan ook niets te melden. 

6.2. N279 

SDK heeft met de provincie een gesprek gehad over de Entree van Keldonk en de mogelijkheden die er 

tijdens de aanbestedingsfase en concretiseringsfase daarna mogelijk zijn. Dit wordt een agenda punt voor 

de openbare vergadering in het najaar. Vooralsnog loopt alles op schema. Begin 2020 zal de aanbesteding 

op de markt komen en zal eind 2023 de aanpassingen van de N279 klaar zijn. 

6.3.  Workshops 

Voor het nieuwe seizoen is een programma opgezet wat binnenkort verspreid zal worden. 
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6.4. Voorzittersoverleg dorpsraad  

In het najaar zal er een overleg zijn met alle voorzitters van de dorpsraden. Hierin wordt gekeken welke 

gemeenschappelijke onderwerpen er zijn en hoe deze gezamenlijk, i.o.m. en i.s.m. de gemeente 

(buurtadviseurs) opgepakt kunnen worden. De doelstelling is om dan gezamenlijk met de betrokkenen en 

portefeuillehouders van het betreffende onderwerp  aan de slag te gaan. 

Iedere dorpsraad heeft zijn belangrijkste punten kunnen indienen. Voor Keldonk is dat met stip Bouwen 

met direct daarachter Leefbaarheid, wat ons los makend verbonden is aan Bouwen. 

  

6.5 Dorpsraad 25 jaar  

In 2020 is het 25 jaar geleden dat de dorpsraad is opgericht. In het najaar van 2020 zullen we hier bij stil 

staan. Hoe we dit gaan doen is nog onbekend. We staan open voor ideeën, zowel vanuit het dorp alsook van 

buiten af. Je hoeft niet direct of indirect betrokken te zijn. Ideeën zijn altijd welkom.  

  

7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 21 augustus aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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