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

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 11 april 2018 

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  

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Meierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 

 

  

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:henatielemans@home.nl
mailto:josvandenheuvel7@hotmail.com
mailto:ria.kuijpers@hotmail.com
mailto:cindy.paauwe@gmail.com
mailto:paul.jacobs.keldonk@outlook.com
mailto:mikevdbiggelaar@ziggo.nl
mailto:richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com


 

 

Notulen dorpsraad 180411 Pagina 2 van 4             16-04-18 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

1. Opening 

Met een hartelijk welkom aan burgemeester van Rooij, Wethouder Witlox, Mevr. Nijssen en Mevr. Jacobs 

van gemeente Meierijstad wordt de vergadering om half acht geopend. 

2. Mededeling 

Geen bijzonderheden 

3. Bezoek 

Burgemeester van Rooij komt kennis maken met de dorpsraad Keldonk. Door de dorpsraad wordt in het 

kort verteld wat er in Keldonk de afgelopen 10 jaar is gedaan om de Leefbaarheid in Keldonk te verbeteren. 

Middels het intussen bekende boekje Bouwen doen we Samen komen de diverse commissies en 

werkgroepen aan bod. De burgemeester is onder de indruk van wat er in Keldonk wordt gedaan. 

Verder zijn de prioriteiten van onze maandelijkse agenda (bouwen en N279/fietsbrug) besproken en zijn 

nog enkele onderwerpen m.b.t. fusie en harmonisatie de revue gepasseerd. 

4. Ingekomen stukken 

Platformbijeenkomst verslag en presentatie 

Uitnodiging van Provincie over: “Groen en Gezond over de schoolpleinen van de toekomst” (helaas 

volgeboekt) 

Mail van IVN 

Mail van M. Rooijakkers m.b.t. N279 

Uitnodiging opening Keldonkse molen 

5. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

6. Commissies 

6.1. Kermis  

Onlangs is er weer een platformbijeenkomst geweest waarvoor alle wijk- en dorpsraden waren uitgenodigd 

om met elkaar en de gemeente in gesprek te gaan. De hoofdthema’s tijdens deze avond waren de 

harmonisatie evenementenbeleid, met als separaat onderdeel de harmonisatie kermisbeleid. Dit is een 

goede en nuttige bijeenkomst geweest, waaraan ook dorpsraad Keldonk heeft deelgenomen. Belangrijk(st)e 

doelstelling die ter tafel is gekomen was dat er “geopperd wordt om een samenwerking op te richten tussen 

alle dorpen en waarbij grote en kleine kermissen aan elkaar gekoppeld worden (Stichting Kermissen 

Veghel (SKV) als voorbeeld)”. Deze samenwerking slaagt alleen wanneer de 3 grote kermissen in St 
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Oedenrode, Schijndel en Veghel, meedoen om de ondersteuning te bieden om de 10 

dorpskermissen attractief te houden. De kermis in Keldonk valt al onder het collectief van SKV, maar 

vooral voor Nijnsel, Olland en Boskant is die nood nu al hoog. 

Ondertussen is er ook een werkgroep opgericht die een conceptbeleidsplan hiervoor gaat opstellen. Daarin 

is ook SKV vertegenwoordigd. 

De kermiscommissie van AttrActief is wederom bezig met de organisatie van de nevenactiviteiten van de 

kermis. Nieuws daarover is te volgen via https://keldonk.nl 

7. Ingebrachte punten 

7.1. N279 

Provincie N.Br. heeft een berekening afgegeven van de extra kosten van een separate fietsbrug. SDK vindt 

dat de voorgestelde alternatieve locatie anders kan waardoor de extra kosten lager zijn en de keuze eerder 

voor een aparte fietsbrug kan worden gemaakt door de Raad. Daarom hebben wij een variant voorgelegd, 

die aanzienlijk goedkoper zou kunnen zijn, met daarbij het verzoek om dit serieus te bekijken en deze 

variant door te rekenen. Intussen wachten we al circa 5 weken op reactie, ondanks meerdere verzoeken. In 

het gesprek met de burgemeester is dit kort aangehaald. De burgemeester is het met ons eens, dat we recht 

hebben op serieuze afhandeling hiervan. Er is notitie van gemaakt en dit zal nagevraagd worden bij 

gemeente en provincie. 

 

7.2. Kenmerkende Gebouwen Keldonk 

Op 15 mei zal de eerste, oriënterende bijeenkomst worden gehouden. Alle potentiele leden van de 

werkgroep zijnop de hoogte gebracht en de uitnodiging volgt snel. Wanneer er nog iemand (oa jeugd) is die 

alsnog graag deelneemt, dan kan dat. Meldt u dan bij de dorpsraad.  

7.3. Glasvezel in de kernen 

Door lijst Blanco is een motie voorgesteld voor glasvezel in de kernen van de dorpen. Ook voor Keldonk is 

dit van toepassing. Voorstanders kunnen deze motie ondersteunen, dit kan o.a. via Keldonk.nl 

7.4. Platformbijeenkomst 

De platformbijeenkomst (zie ook 6.1) en de gepresenteerde onderwerpen zijn besproken. O.a. 

verzekeringen. Met name een aansprakelijkheidsverzekering en een 

bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering zijn nog nader uit te werken. SDK heeft, met ondersteuning van 

diverse dorps- en wijkraden, het verzoek bij de gemeente neergelegd om hierin te faciliteren. Zowel in het 

onderzoek naar de mogelijkheden en keuze, alsook naar de financiële middelen hiervoor voor de dorps en 

wijkraden, te kijken. Intussen hebben we een terugkoppeling, dat het opgepakt zal worden binnen de 

mogelijkheden. 

Note voor de aandachtige lezer: dit geldt niet uitsluitend voor de dorpsraad, maar voor alle verenigingen en 

stichtingen of gelijke organisaties. SDK zal hierover nadere informatie aan de verenigingen verstrekken als 

dit voor de SDK duidelijk is. 
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Op deze bijeenkomst zijn ook thema’s als harmonisatie Kermisbeleid (zie hierboven), 

Evenementenbeleid en Beheer Openbare Ruimte gepresenteerd. 

8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

9. Sluiting 

Rond 11 uur sluit de vz de vergadering 

10. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 23 mei 2018 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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