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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: 23 mei 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 
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1. Opening 

Met de afmelding van Richard opent de vz de vergadering met een welkom aan twee “inlopers van het 

inloopkwartiertje”.  

2. Bezoek  

Met het bezoek is gesproken over de stand van zaken en vorderingen van de N279. Tevens zijn vragen 

beantwoordt, voor zover deze kennis bij de SDK aanwezig is, over de voortgang, procedures en 

mogelijkheden voor zienswijze. Door de SDK is aangegeven, dat bij iedere gelegenheid aandacht is 

gevraagd en noodzaak is aangegeven voor een aparte fietsburg. Zie verder in hst. 6.3 

3. Mededeling 

Werkgroep Kernmerkende Gebouwen Keldonk is gestart. Vandaag zou dhr. P van Antwerpen (Area) 

aansluiten bij onze vergadering, met als doel dit onderwerp te bespreken. Hij heeft helaas vanwege ziekte 

afgemeld. We nemen nu contact op voor afstemming via mail. 

4. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor bijeenkomst Visie Openbare Ruimte. SDK zal hier naar toegaan, mogelijk aangevuld met 

een lid van de VCK. 

Uitnodiging voor organisatiedag Gemeente Meierijstad. SDK zal hier naar toegaan, aangevuld met 2 leden 

van Z&W. 

5. Uitgegane stukken 

Diverse mails over de onveilige situatie van het wegdek aan De Roost. Terugkoppeling is twee-ledig: 

schade is dermate groot dat herstel niet mogelijk is en een budget is aangevraagd voor 2019 e.v. (En 

verder) voor vervanging. Tijdelijk herstel ivm de veiligheid wordt opgepakt. We wachten nog op 

terugkoppeling of dit op korte termijn mogelijk is, ivm de genoemde gevaarlijke situaties. 

Subsidieaanvraag voor Dorpsraad en Commissie Zorg & Welzijn zijn ingediend. 

6. Commissies 

6.1. Kermis Keldonk 

AttrActief heeft wederom een gevarieerd kermisprogramma in elkaar gezet voor het weekend van 8 t/m 11 

juni. Vanuit de dorpsraad wordt hun inzet voor dit dorpsfeest zeer gewaardeerd. Samen met Stichting 

Kermissen Veghel (SKV) is gekozen voor een andere opzet van de kermis. 

De werkgroep voor harmonisatie kermisbeleid is een intensief traject door de verschillende belangen van 

de deelnemers. Daardoor is er veel overleg nodig om tot het uiteindelijke doel te komen: harmonisatie van 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl


 

 

Notulen dorpsraad 180523180523 Pagina 3 van 4             04-06-18 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

het beleid van gemeente Meierijstad hoe om te gaan met de organisatie van alle 14 

kermissen in haar kernen. De dorpsraad steunt SKV in haar standpunt dat niet de gemeente maar een niet-

commerciele stichting de kermissen moet organiseren, naar het model (en positieve ervaringen) van 

SKVKleine (!) kernen hebben dan de keuze om meteen of later aan te sluiten. 

7. Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

 Sinds enkele weken is er geen informatie gekomen over de voortgang van de beide mogelijke projecten. 

SDK zal wederom navraag doen, bij de projecten en gemeente. Daarnaast zullen de vorderingen met de 

Woonvisie nauwgezet worden gevolgd en zal inhoudelijk gereageerd worden op de stukken, ten einde de 

noodzaak van het Bouwen in Keldonk op korte termijn onder de aandacht te blijven houden. 

7.2. Woonvisie 

In de woonvisie is onvoldoende aandacht voor Leefbaarheid in de dorpen. De vraag om (concrete) plannen 

te stimuleren wordt niet actief opgepakt. Ook wordt vanuit gemeente geen Regie genomen. Behoefte dient 

door initiatief nemers aangetoond te worden, er is geen aandacht om extra inspanningen voor de dorpen te 

leveren. 

7.3. N279 

De ontwikkelingen inzake de N279 gaan verder en worden 28 mei ter inzage gelegd. In het PIP 

(provinciaal inpassing plan)  is dan te zien hoe het viaduct is uitgewerkt in de plannen. Alle betrokken 

hebben dan gedurende 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Via Keldonk.nl wordt 

steeds de actuele informatie gedeeld.  

Over een aparte fietsbrug voor Keldonk is nog geen besluit genomen. De provincie geeft de ruimte aan de 

gemeente om voor de vaststelling van het PIP nog met een ontwerp en middelen te komen voor een aparte 

brug. SDK zit al enige weken te wachten op ingediende alternatieven en kostenberekeningen. We blijven 

hier mee aan de slag. 

7.4. Platanen Morgenstraat / Antoniusstraat  

Het onderzoek wat in December 2017 is uitgevoerd naar de ondergrondse status van de Platanen in de 

Morgenstraat en Antoniusstraat heeft uitgewezen, dat er aanzienlijk meer schade is en onoverkomelijke 

fouten zijn gemaakt om tot een eenvoudig herstel over te gaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar een 

tijdelijke oplossing en tevens is er een opgave gedaan voor renovatie in de begroting voor 2019.  

7.5. AVG (privacywet)  

 Ook voor de dorpsraad is de nieuwe wetgeving m.b.t. privacy en gegevensbescherming van toepassing. 

SDK inventariseert bij gemeente en Bewonersplein (website) welke gevolgen dit heeft en welke oplossing 

al bij beide organisaties voor handen zijn. Daarna gaan we aan de slag met de ontbrekende zaken en 

terugkoppeling aan de betrokkenen in (en evt. buiten) Keldonk.  
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8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden  

9. Sluiting 

Na een enerverende vergadering sluit de vz de vergadering 

10. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 20 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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