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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: 10 februari  2021 

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 met afmelding van Cindy 

2. Mededeling 
Brief namens dorpsraden kleine kernen aan Skoso en Skipov is verzonden. De kleine kernen streven 

naar behoud van basisscholen in deze kleine kernen en vragen de beide basisschool organisaties 

hierin mee te denken. 

Brief namens dorpsraad Boerdonk en Keldonk en beide voetbalclubs m.b.t. het Omnipark Erp naar 

college van B&W en Raadsleden van gemeente Meierijstad is verzonden. Beide dorpen vragen om 

aandacht voor de Leefbaarheid in beide dorpen. 

Paul Jacobs heeft kascontrole gedaan over de boekhouding van 2020. Geconstateerd is, dat de 

boekhouding keurig is verzorgt en dat er goed op de centjes is gelet. De financiële boekhouding 2020 

wordt hiermee gesloten en goedgekeurd, met dank aan de penningmeester. 

3. Ingekomen stukken 
Berichtgeving over omgevingsvisie 

Berichtgeving voor landelijke opschoon dag 20 maart  

4. Uitgegane stukken 
Brief aan Skoso en Skipov 

Brief aan college en Raad inzake Omnipark 

Voorstel herplanting bomen Keldonk 

5. Bezoek 
Via Teams heeft SDK een gesprek gevoerd met Rick Terwindt (stadsdichter) voor het opstellen van 

een gedicht over Keldonk 

6. Commissies 

6.1 VCK 
Communicatie m.b.t. landelijke opschoon dag doorgezet naar VCK, die gaan bekijken hoe dit in deze 

tijd ingevuld kan worden. 
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7. Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 
 Bouwen blijft ons bezighouden en dan met name het niet bouwen in de kleine kernen. Het aantal 

inwoners is in 2020 opnieuw gedaald, terwijl wij als dorpsraad er juist naar streven om te groeien. 

Veghel en Erp groeien wel, dus potentie is er zeker in deze omgeving. Het baart de SDK ernstig 

zorgen. Voor het behoudt van de Leefbaarheid, basisschool en verenigingen is een lichte groei niet 

alleen wenselijk, maar pure noodzaak. Via deze weg vragen we het college van B&W en de 

Raadsleden nogmaals aandacht hiervoor.  Vitale dorpen is voor geheel de gemeente Meierijstad een 

speer punt, hier hoort dan voldoende woningbouw bij! 

SDK zal op korte termijn gesprekken aangaan met politieke partijen in samenspraak met andere 

dorpsraden van kleine kernen om de problematiek wederom te bespreken. Daarnaast blijven we de 

gemeente vragen naar de voortgang van het nieuwe plan in Keldonk. 

 

7.2. Herplanting bomen 
Door het verwijderen van enkele bomen in de Morgenstraat en Antoniusstraat is dorpsraad Keldonk 

i.s.m. Platform Natuur en Landschap op zoek na potentiële locaties voor herplanting van bomen, 

zoals dat is afgesproken in het bomen beleid. Een eerste inventarisatie en uitwerking in een plan is 

gezonden aan de betreffende projectleider en een eerste reactie is ontvangen. Binnenkort wordt een 

gesprek georganiseerd om te komen tot een invulling hiervan. 

7.3. Omgevingsvisie 
SDK is gestart met de analyse van het concept van de omgevingsvisie en zal onderwerpen m.b.t. het 

algemeen belang hieruit halen en een zienswijze hiervoor gaan opstellen.   

8. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag wordt het strooibeleid en gladheidsbestrijdig van de gemeente Meierijstad 

voorgelegd. Gelet op vele, deels omliggende gemeenten, is het niveau in Meierijstad behoorlijk 

laag. Met name bij overgang van Meierijstad naar een buurgemeente valt dit erg op. 

Binnen Keldonk is vooral en in grote aantallen geklaagd over wandel- en fietspad Den Baars. 

Deze route wordt intensief gebruikt en is zeer geliefd en helemaal in deze coronatijd om even 

een ommetje te maken. Door opgehoopte sneeuw en elders glad gelopen en glad wegdek was (en 

is dit nu nog 12-02-2021) een deels onbegaanbare route. Vele klachten zijn gemeld en nog meer 

via buurtapps en andere social media gedeeld. Terugkoppeling van gemeente hierover is zwaar 

teleurstellend: “dorpsraad is op de hoogte’. PUNT, daar kan men het mee doen.  

Als dorpsraad hebben we hier bij de bekendmaking van de strooiroutes al melding van gemaakt, 

welke destijds ook met onbegrijpbare beantwoording is afgedaan. SDK blijft aandringen om deze 

route opnieuw opgenomen te krijgen in de strooiroute. 
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9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 
Volgende vergadering 10 maart aanvang 20.00 uur. 

Hopelijk in : Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 
Keldonk , waarschijnlijk toch weer via Teams. 
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