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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: 8 september 2021 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@outlook.com 

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 afwezigheidsmelding van Ria opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Door SDK is een melding gedaan van het (te) hoog gras van de wandelpaden van de knooppuntenroute 

langs de Aa en enkele andere paden met (te) hoog gras. 

De zitbank langs het fietspad/parallelweg N279 tussen Keldonk en Veghel zal vanwege veiligheid een 

stukje naar achter worden geplaatst. Dit zal de komende weken plaats vinden. 

Er is een persbericht gekomen van de lancering van de Sociale wegwijzer Meierijstad. 

3. Ingekomen stukken 
➢ Verslag bijeenkomst verbindingsweg Doornhoek – Keldonk 

➢ Dienstregeling openbaar vervoer 2022. 

➢ Kennissessie Vitaliteit en wonen kleine kernen op 12 oktober 2021. 

➢ Nieuwsbrief N279 

4. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Er is nog steeds onduidelijkheid over het voortbestaan van de website Keldonk.nl in de huidige structuur. 

De jarenlang door de gemeente gesubsidieerde kosten komen te vervallen en de organisatie Bewonersplein, 

waar de structuur onder behoort gaat de kosten nu verhalen op de gebruikers van de structuur. Er zijn al 

geruime tijd gesprekken gaande over mogelijk oplossingen, maar vooralsnog blijft die uit. 

Daarnaast valt er ook een positief bericht te melden. Op 12 september 2021 is de website Keldonk.nl 10 

jaar in het beheer van de dorpsraad en sinds die tijd is de structuur met meerdere web-masters, ieder voor 

zijn deel, actief. Daarmee heeft Keldonk, als een van de weinigen (4 van de 22 dorps- en wijkraden) een 

brede en veel informatie bevattende website, waar alles over Keldonk op te vinden is en elke vereniging 

zelf zijn informatie op kan plaatsen. Het zou heel jammer zijn als dit verloren zou gaan. 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

De Keldonkse Ondernemers Vereniging (KOV) heeft 5 jaar lang de financiering verzorgt voor het project 

Keldonk in de Bloemen. Per eind 2020 is dit afgerond. De kosten worden in de komende jaren gedragen 

door de opbrengsten van het Groen onderhoud in het centrum van Keldonk, wat door de VCK 

(Vrijwilligers Centrale Keldonk) wordt uitgevoerd. De dorpsraad dankt de KOV voor hun bijdrage in de 

afgelopen 5 jaar. 

mailto:dorpsraadKeldonk@outlook.com


 

 

Notulen dorpsraad 210908 Pagina 3 van 4             14-09-21 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@outlook.com 

5.3 MFC – Eetpunt Keldonk 

Vanaf 10 september is het Eetpunt Keldonk op de vrijdagmiddag weer gestart. Blije gezichten,  grootste 

verhalen en weer ouderwetse gezelligheid. Onze gasten waren er aan toe en zijn heel blij dat het weer 

gestart is. Met dank aan de organisatie 

5.4 MFC - Kaarten 

Ook het MFC kaarten gaat weer van start. Vanaf 5 oktober zijn er weer de maandelijkse kaartavonden in ’t 

Span. Voor iedereen en naar wens zo vaak als je wilt. Geen verplichting en geheel vrijblijvend, maar wel 

met leuke prijzen voor degene die het best spel uit zijn of haar kaarten kan halen. 

5.5 MFC – WIK 

Ook de werkgroep Welkom in Keldonk is al weer enige tijd gestart. Vanaf kort voor de zomer worden de 

nieuwe inwoners in Keldonk weer welkom geheten met de alom bekende presentatie map en een gezellig 

en heel informatief praatje. 

 

 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

SDK is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van dorpsraden van Kleine Kernen in Meierijstad met als 

onderwerp: Bouwen in de kleine kernen. Alle dorpsraden van de kleine kernen zijn van mening, dat de 

aandacht van de gemeente van bouwprojecten te veel gericht is op de grotere locaties.  

De gebiedsregisseur en wethouder hebben (nogmaals) in details het actie plan woningbouw Meierijstad 

toegelicht, waarin is aangegeven dat de intentie is om op te schakelen en ook snel op te schakelen, maar 

daarmee is gelijk het eerste strubbeling al benoemd. Er is een structureel te kort aan capaciteit om dit uit te 

voeren.  

Voor de kleine kernen is het achterblijven van de woningbouw funest, wat de Leefbaarheid in  gevaar 

brengt. Desgevraagd naar de mening van de wethouder over de stelling, die de dorpsraden inbrengen: “bent 

u ook van mening dat de tijd nu rijp is om de kleine kernen te laten groeien door extra bouwplannen” en dat 

in het kader van de Leefbaarheid, wordt hierop geen inhoudelijk antwoordt gegeven. Dit wordt 

doorgeschoven naar een nieuwe bijeenkomst over Leefbaarheid genaamd: vitaliteit en wonen in de kleine 

kernen en gepland op 12 oktober a.s. 

Ondanks het gegeven, dat op deze avond geen concrete plannen en geen concrete acties zijn toegezegd, 

kunnen we toch spreken van een constructieve bijeenkomst. De presentatie is veel belovend en er worden 

zeker stappen gemaakt, maar het kan voor sommige dorpen wel te laat zijn. Dat blijft als rode draad in deze 

materie wel aan de orde. We kijken uit naar de bijeenkomst op 12 oktober en in het bijzonder over de 

toegezegde antwoorden in bijeenkomst zoals in dit artikel benoemd. 

Hoofd doel moet voor de kleine kernen van circa 1000 inwoners zijn, om meer dan gemiddeld te groeien 

om in de toekomst leefbaar te blijven ivm behoudt school en verenigingsleven. 
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De urgentie is bij dorpen van circa 1.500 inwoners  wezenlijk anders als bij ca. 1.000 

inwoners. 

We hopen voor de toekomst als dorpsraad, dat hier oplossingen worden gevonden voor het te laat is!! 

 

6.2. N279 

Er is een nieuwsbrief ontvangen van de vorderingen van de N279 aanpassingen. In het kort komt het erop 

neer, dat de Raad van State om aanvullende informatie heeft gevraagd en intussen gekregen heeft. Daarna 

gaat deze verder met de verwerking van de bezwaren. Dit heeft wel een vertraging van een half of 

driekwart jaar tot gevolg. Ondertussen gaan de voorbereidingen, met name die veel tijd vergen, wel 

gewoon door. Uitspraak van Raad van State kan verwacht worden eind 2021. 

6.3. Natuurspeelplaats 

SDK heeft intensief contact met de gemeente om een plaats te vinden waar we samen met de jeugd van 

Keldonk en/of Jong Nederland een natuurspeelplaats kunnen gaan inrichten. Locatie en uitvoering zijn nog 

te onduidelijk om verdere details te kunnen melden.  

6.4. Verbindingsweg Keldonk – Doornhoek 

In het vervolg op bijeenkomsten van de klankbordgroep m.b.t. deze verbindingsweg is vorige maand een 

nieuwe bijeenkomst geweest waarin de stand van zaken is gepresenteerd. Hierin is naar voren gekomen, dat 

er 5 varianten zijn die in de MER aan bod komen. Aanvullend is er nog een variant aan toegevoegd en wel 

de mogelijkheid om te onderzoeken naar opwaardering van bestaande infrastructuur. Dit wordt het 

Alternatief 0+ genoemd en betreft dan de route via o.a. de Rembrandtlaan / Taylorbrug. Zonder deze 

toevoeging zou de MER onvolledig zijn en niet gehouden kunnen worden.  

7. Rondvraag 

Bij de dorpsraad zijn klachten binnen gekomen over het voetpad langs / achter de bergingsvijver aan 

de Klaverweide tot aan het voetpad Kuilven naar Bosscheweg. SKD zal dit melden bij de gemeente. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 13 oktober 2021 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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