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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: 26 augustus 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 afmelding van Cindy en Ria wordt de vergadering geopend. 

2. Mededeling 

Commissie Zorg & Welzijn heeft (via Dorpsraad) een toezegging gekregen voor een subsidie voor de 

Burendag op 25 september. Dit zal worden aangewend voor “sfeerverbetering” van de activiteit ’t Trefpunt. 

3. Ingekomen stukken 

4. Uitgegane stukken 

Bij de gemeente aanvraag gedaan om een structurele oplossing voor het probleem van de snelle groei van 

de Platanen in de Morgenstraat / Antoniusstraat. Hierop is al een telefonisch antwoordt gekomen 

(schriftelijk volgt nog), dat hiervoor een plan opgesteld zal worden door de betreffende afdeling en 

ingediend zal worden bij het bestuur / management van de gemeente. Dit plan zal eind 2015 gereed zijn 

voor indienen. Uitvoering is afhankelijk van beschikbare gelden en zal pas over enkele jaren aan de orde 

zijn, mits goedgekeurd. Wel is vast gesteld, dat de huidige bomen momenteel structureel meer 

onderhoudskosten met zich meebrengt, dan begroot. 

5. Commissies 

5.1. Zorg & Welzijn  

Via de dorpsraad is een leefbaarheidsbudget aanvraag gedaan voor “sfeerverbetering” van de 

accommodatie in ’t Span voor de activiteit ’t Trefpunt. Er is een eerste gesprek geweest met de dorps- en 

wijkraad coordinatoren, waarin het plan als positief wordt gekenmerkt, maar waarvoor nog wel een meer 

gedetailleerde begroting ingediend moet worden, voordat er een definitieve toezegging gedaan kan worden. 

Hier gaan we komende maand aan werken. 

Verder is er een suggestie gedaan om ook een beroep te doen op het DOE budget van de provincie. Ook dit 

is intussen in gang gezet door de commissie Z&W met ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale en de 

dorpsraad. Ook ander vrijwilligers zijn intussen al benaderd voor een bijdrage aan het plan voor de 

aanvraag. 

Op 7 oktober zal een gezamenlijke openbare vergadering van dorpsraad en Zorg en Welzijn worden 

georganiseerd. 

5.2. Kermis 

Er is een voorstel ontvangen voor de opzet van een Stichting Kermissen Veghel en een voorstel voor de 

invulling van een kermismeester. SDK zal actief hierop reageren en inhoudelijk meepraten en meedenken  
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om dit van de grond te krijgen. Daarvoor zal vanuit SDK een vertegenwoordiger namens 

Keldonk in de stichting plaatsnemen. De tijd tot 2016 dringt, dus snelheid is geboden, hiervoor zullen we 

de vinger aan de pols houden.  

5.3. BIN 

Het project BIN is opgezet. Diverse buurten zijn aangesloten. Binnenkort  zal de wijkagent die aangesteld 

is voor Keldonk een toelichting geven op de openbare vergadering van 7 oktober 

6.  Ingebrachte punten 

Er zijn geen ingebrachte punten of reguliere zaken, die inhoudelijk besproken zijn of aan de orde zijn. 

6.1. Openbare vergadering 

Op 7 oktober zal een openbare vergadering worden georganiseerd, samen met Zorg en Welzijn. Op deze 

avond zullen we kort de stand van zaken van de diverse reguliere zaken aangeven en verder het BIN project 

inhoudelijk presenteren ism de wijkagent. En een groot deel van de openbare vergadering is beschikbaar 

voor de commissie Zorg en Welzijn. 

7. Rondvraag 

Geen 

8. Sluiting 

Op een bijzonder vroeg tijdstip, kwart over negen, sluit de vz de vergadering.  

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 23 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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