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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 maart 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/festiviteiten K.) 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 de afwezigheidsmelding van Wouter wordt de vergadering in ’t Span geopend.  

2. Mededeling 

De openbare vergadering van 6 april gaat niet door i.v.m. gebrek aan (nieuwe) informatie. Uiteraard is een 

ieder altijd welkom om binnen te lopen tijdens het inloopkwartiertje aan het begin van elke 

dorpsraadvergadering. 

3. Bezoek 

Geen. 

4. Ingekomen stukken 

Mail van gemeente met overzicht projecten / beleid voor 2016 met namen van contactpersonen. 

Uitnodiging themabijeenkomst N279 op 4 april. De dorpsraad zal de standpunten herhalen. 

5. Uitgegane stukken 

Geen 

6. Commissies 

6.1. Festiviteiten Keldonk 

De nevenactiviteiten Kermis zijn vol op in ontwikkeling. De dorpsraad zal ondersteuning bieden bij de 

aanvraag van het Leefbaarheidsbudget. 

6.2. Zorg en Welzijn 

De mede door Zorg en Welzijn georganiseerde high tea met NL Doet was een groot succes waarbij 80 

personen (vrijwilligers en bezoekers) een bijzondere middag hebben beleefd. 

6.3. MFC Workshops 

Femke en Astrid hebben aangegeven met de organisatie van de workshops te stoppen. Met blijdschap 

kunnen we de eerste vervangster bekend maken: Henny Verhoeven. We zijn nog op zoek naar een tweede 

persoon die er nog hoort te komen. Aanmelden kan bij de dorpsraad. 
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6.4. Zwerfafval 

Vrijdag 18 maart wordt de door de gemeente, de school en de dorpsraad georganiseerde zwerfafvalactie 

gehouden. Vreemd is het dat, net als afgelopen jaar, in dezelfde week IBN al een ronde zwerfafval ophalen 

heeft gedaan in dezelfde straten. De dorpsraad heeft contact opgenomen om dit voortaan beter af te 

stemmen. 

7. Ingebrachte punten 

7.1. Speerpunten 

Naar aanleiding van verzoeken vanuit politieke partijen om aandachtspunten aan te leveren waarmee zij 

hun verkiezingsprogramma’s kunnen samenstellen, heeft de dorpsraad de speerpunten voor de Keldonkse 

samenleving in een overzicht gezet. Dit overzicht zal ook via www.keldonk.nl openbaar gemaakt worden. 

 

7.2. Buitenschoolse opvang 

Bij de dorpsraad is opgevallen dat mensen hun kinderen elders naar school laten gaan omdat in Keldonk 

een buitenschoolsopvang ontbreekt. Daarom is er een enquête gehouden onder de ouders van alle 

schoolgaande en alle nog niet-schoolgaande kinderen, met als doel te onderzoeken of er behoefte is aan een 

soort van buitenschoolse opvang. Er zijn 20 van de 80 enquêteformulieren terugontvangen. Uit de reacties 

blijkt dat er die behoefte is. 

De dorpsraad zal in overleg met de gemeente en de school, verder uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om 

die opvang op te zetten. 

7.3.  ZOE/ N616 

De dorpsraad heeft overleg gehad met de gemeente over de geplande overdracht van de N616 (weg 

Gemert-Erp-Veghel) van provincie naar gemeente en de hiermee nog komende verkeersmaatregelen. De 

dorpsraad blijft die ontwikkelingen volgen zodat die eventuele maatregelen geen nadelige gevolgen voor 

Keldonk zullen opleveren.   

  

7.4. AED 
De dorpsraad is in gesprek gegaan met Hart Save Veghel en buurtschappen m.b.t. handhaving van huidige 

en eventueel nieuwe AED’s in het buitengebied. Uit een overleg met Hart Save Veghel bij de gemeente is 

nog geen duidelijkheid gekomen over de bekostiging van de vervanging van de huidige AED’s. De 

dorpsraad heeft daarover binnenkort een vervolgoverleg met Hart Save Veghel. Ook neemt zij deel aan de 

ontwikkelingen omtrent de uitbreiding van het bereik middels nieuwe AED’s. 
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8.   Rondvraag 

Op initiatief van een inwoonster wordt er een luiercontainer bij ’t Span geplaatst, waar men gratis de 

luiers kan inleveren. Een goed initiatief waarvoor onze dank.  

Samenwerken werkt!! Voor een betere leefbaarheid in Keldonk 

9. Sluiting 

Om 22:30 sluiten we de vergadering. 

10.  Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 20 april aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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