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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 januari 2017 

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 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 Mike en Cindy opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Rabobank is voornemens om een ontmoetingsplek in Keldonk te gaan opstarten als hier behoefte aan is. 

Hierbij is het dan mogelijk om allerlei financiële steun en advies te geven aan particulieren. Een 

ontmoetingsplek om de burger te ondersteunen bij vragen, die ook een andere aard kunnen hebben bv op 

het gebied van woningbouw, of alternatieve manier van bankieren (bv geld bestellen, enz.)  

SDK zal dit nader onderzoeken en bekijken hoe dit past in de agenda’s van evenementen om bv hierop aan 

te sluiten, zodat het voor beide partijen een win-win situatie oplevert. 

3. Ingekomen stukken 

Brief van belastingdienst over ANBI 

Uitnodiging van de Carnavals vereniging voor de receptie zondag 15 januari 

 

4. Uitgegane stukken 

Mail m.b.t. de onvrede en ongerustheid over het paaltje bij de brug over de Aa op fietspad De Baars. 

Meldingen via Mijn GemeenteApp over: Straatverlichting fietspad De Baars doet het ’s morgens niet, 

Kapot hekwerk speeltuin Klaverweide (gevaarlijke situatie bij de vijver), opgeblazen prullenbak in 

speeltuin Klaverweide. Er is gevraagd om terugkoppeling, maar nog niets van vernomen.  

5. Commissies 

5.1 Kermis 

Mededelíng: Kermis in Keldonk vindt plaats van vr. 9 t/m ma 12 juni 
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6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Alle huidige kavels in de Keldonkse Morgen zijn verkocht of er is een optie op gelegd. Dit betekent dat er 

in Keldonk geen grond beschikbaar is momenteel. SDK zal wederom  contact opnemen met de gemeente 

om nieuwe mogelijkheden op te starten. 

6.2. N279 

SDK heeft de afgelopen dagen en weken nauw contact gehad met gemeente en provincie over de 

aansluitingen en oversteek van Keldonk op en over de N279. Hiermee willen we bewerkstelligen, dat de 

voorkeur varianten, zoals in de (besloten) bijeenkomst van 8 december met aanwonenden en betrokken 

mee genomen worden in de MER (Milieu Effect Rapportage). 

6.3. BSO 

SDK is actief bezig om een BSO van de grond te krijgen in Keldonk. Momenteel zijn er nog net niet 

genoeg aanmeldingen en we zoeken samen naar mogelijkheden om toch van  start te kunnen. We zijn van 

mening, dat als het eenmaal van de grond is, dat het dan wel zal gaan lopen. De behoefte lijkt zeker 

aanwezig.  

7. Rondvraag 

De vraag wordt gesteld of er in Keldonk een behoefte is om een gezamenlijke of openbare 

nieuwjaarsreceptie te organiseren 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 15 februari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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