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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: 19 september 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 afmelding van Ria (vakantie), Paul (aanwezig bij vergadering IBOR bij gemeente) en verlaat 

aanschuiven van Mike opent de vz de vergadering. 

2. Mededeling 

De eerder aangekondigde aanpak van de Platanen in de Morgenstraat en Antoniusstraat is voorlopig op 

hold gezet. De schade en herstel-kosten zijn dermate hoog, dat een begroting is in gediend en op de 

najaarsbegroting van de gemeente is geplaatst. In het najaar zal hierover besluitvorming worden 

genomen. 

 

2.1.Werkgroep Kloosterplan 

De Werkgroep Kloosterplan komt maandelijks bij elkaar. Afgelopen maanden is de doelstelling van de 

groep vastgesteld en heeft de eerste brainstorm sessie plaats gevonden. Ook is een nieuwe jeugdige 

deelneemster aangesloten waarmee de groep een mooie afspiegeling is van de Keldonkse bewoners. 

Meer jeugd is echter altijd welkom. SDK zal de verrichtingen van de werkgroep volgen en waar nodig 

ondersteunen. 

3. Ingekomen stukken 

Er is een uitnodiging gekomen voor een inspirerende platformbijeenkomst voor dorps- en wijkraden. 

Helaas is dit overdag en kan de SDK geen afgevaardigde sturen. 

Kern met Pit, jaarlijkse uitnodiging voor deelname 

4. Uitgegane stukken 

Brief Inspraak N279, met o.a. voorstel voor separate fietsbrug en verbeteringen van de fietspaden en 

aansluitingen/oversteken  

Mail aan ONS Welzijn, ism VCK en Z&W, m.b.t. vrijwilligerswaardering 2019. 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

De agenda functie voor de website is beschikbaar. De komende tijd zal deze ook aan de site van Keldonk 

worden toegevoegd. 
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5.3 Kermis, Stichting 

Komend weekend vindt de laatste kermis van Stichting Kermissen Veghel weer plaats (Boerdonk). Kermis 

Veghel (afgelopen weekend) moet nog geëvalueerd worden. De overige kermissen hebben over het 

algemeen goed gedraaid en Keldonk in het bijzonder. Binnen het bestuur gaat een wisseling plaatsvinden 

en ook de kermismeester gaat op een andere manier ingevuld worden voor komend “overgangsjaar”.  In 

december beslist de raad over de toekomst van de kermissen in Meierijstad. SKV blijft zich er voor 

inzetten dat hun concept wordt overgenomen voor heel Meierijstad omdat niet-commerciële lokale 

partijen het beste de kermissen naar de lokale behoefte kunnen invullen. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Op 22 augustus is met succes een bijeenkomst Woonbehoefte Peiling Keldonk, pilot, georganiseerd. In de 

media is dit uitgebreid verwoord. Momenteel worden deze bijeenkomsten ook in andere dorpen 

gehouden en in oktober zullen de resultaten hiervan bekend worden en zal een vervolg komen. 

De resultaten van Keldonk zijn al wel in grote lijnen in beeld en deze zullen door SDK met de gemeente 

worden besproken voor vervolg van de bouwprojecten. Wanneer de resultaten uitgewerkt zijn, zal dat 

uiteraard ook met het dorp gedeeld worden op de openbare vergadering van 31 oktober a.s. 

6.2. N279 

Er zijn geen ontwikkelingen de afgelopen maanden. De inspraak is geweest en door SDK gebruikt van 

gemaakt. Het is nu even wachten op de reactie. De provincie is momenteel bezig met de Nota van 

beantwoording. De gemeente volgt dit op de voet. Wanneer de provincie dit heeft afgerond, zal de 

gemeentelijke besluitvorming over de impact van de N279 op het grondgebied van Meierijstad worden 

voorbereid. De planning is dat er in november a.s. (dus voorafgaand aan de geplande vaststelling van het 

PIP in december a.s.) voorstellen aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. 

 

6.3.  Grondbeleid 

De gemeenteraad stelt over enkele weken een nieuwe nota grondbeleid vast. Hierin staat dat de 

gemeente van een passief grondbeleid, iets opschuift naar soort van maatwerk!! Dit is misschien toch een 

kans om een bouwplan sneller met hulp van de gemeente van de grond te krijgen, mits dit hun doelen 

dient…..staat erin omschreven. 

 

6.4. Werkatelier Goorloop Keldonk 

Er is een klankbord groep, waarin SDK deel neemt, voor het bespreken van de mogelijkheden voor de 

herinrichting van de Goorloop icm de viaducten van de N279. Hierin worden zaken als waterberging en de 

loop van de tussen liggende fietspaden besproken. 
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6.5 AVG 

Er wordt vanuit de gemeente ondersteuning geboden bij de invoering van de regelgeving m.b.t. 

AVG (nieuwe privacy wetgeving) door het inzetten van een adviesburo, die de dorpsraden met raad en 

daad hiermee gaat helpen. 

 

7. Rondvraag 

 Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

 

9. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering: 

- Besloten 17 oktober 2018 aanvang 20.00 uur. 

- Openbaar 31 oktober 2018 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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