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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: 19 mei 2020 

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       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 
Vz opent vergadering. Hopelijk voor laatste keer via Teams 

2. Mededeling 
Geen bijzonderheden 

3. Ingekomen stukken 
Informatie over Wind en Zonne energie, bijeenkomst 28 april 

Terugkoppeling gebiedskaders, afwegingskader wind 

4. Uitgegane stukken 
Mail met verzamelde vragen m.b.t. Wind energie nav bijeenkomst 28 april 

Aanvullende vragen m.b.t. Wind energie m.b.t. straal Radar Vliegbasis Volkel 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 
Gemeente is bezig met harmoniseren van vele beleidszaken, waaronder ook de websites. Dit 

betekent, dat de subsidie voor bewonersplein, waaronder onze website valt, komt te vervallen. 

Concreet zou dat het einde van Keldonk.nl betekenen in de vorm zoals deze nu is, aangezien de 

kosten voor het kunnen onderhouden in zijn geheel niet passen in het budget van de dorpsraad. 

Binnenkort is hierover een overleg met de gemeente. 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 
De hanging baskets hangen weer en de plantjes groeien weer.  

2e pinksterdag was er een Stapas in Keldonk, stappen met een hapje. Vanuit de opbrengsten van het 

groenonderhoud in Keldonk door de VCK is een van de hapjes gesponseerd. Dit past uitstekend in het 

kader van de Leefbaarheid in ons dorp. Note: Het Stapas evenement was een succes, gezien het 

gegeven, dat de organisatie al snel ‘helaas, VOL geboekt’ moest verkondiging. Het maximale aantal 

van 300 deelnemers was snel bereikt. Een mooi evenement georganiseerd door enkele jonge dames 

uit ons dorp. Namens dorpsraad en VCK, via deze weg, nogmaals bedankt Dames.  

  

5.3 Kermis 
De eerste 2 kermissen van Stichting Kermissen Veghel hebben helaas al geen doorgang kunnen 

vinden. Ook voor Keldonk Kermis is er nog vol op onzekerheid. Zolang de overheid de kermissen niet 

openstelt als doorstroomlocatie, is de kans groot dat ook dit jaar de kermis niet door mag gaan. Als 

afgevaardigde van SDK zal Mike terugkoppeling geven uit de overleggen die SKV voert. Ook Stichting 

Attractief Keldonk was bezig met de voorbereidingen voor nevenactiviteiten naast de kermis. Ook 
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daarin zijn nog veel onduidelijkheden over wat wel en niet door mag gaan. Mogelijk wordt er in het 

kermisweekend (12 en 13 juni 2021) nog een alternatief aangeboden.   

 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
 Vanuit gemeente en Project ontwikkelaar zijn reactie gekomen op het bouwplan. De overeenkomst 

is in afronding en de bestemmingsplan procedure kan binnenkort gestart worden. Zonder 

vertragingen en zonder bezwaarmakers kan, als het goed gaat, de schop eind 2022 de grond in. 

 

6.2. Wind- en zonne energie 
Onlangs is een on-line presentatie gehouden over de voortgang van Wind energie. Hieraan is door 

vele inwoners uit Keldonk deelgenomen. De verstrekte informatie roept vele vragen op en die zijn via 

chat of mail gesteld en zullen binnen kort online komen. 

SDK vraagt zich af of gelijke vragen ook bij andere dorpsraden en groeperingen leven. SDK zal 

onderzoeken of er een gemeenschappelijke informatie verstrekking opgezet kan worden, die door 

dorpsraden en groeperingen wordt verzameld. Aanvullende informatie over vragen die bij bewoners, 

zowel aanwonenden als andere dorpsbewoners, aanwezig zijn en in de informatie verstrekking 

vanuit gemeente /  advies buro niet of onvoldoende wordt ingevuld. Denk hierbij aan bv : waarom in 

Gemert-Bakel geen wind energie en in Meierijstad wel? 

7. Rondvraag 
Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 
 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 9 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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