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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: 11 december 2019 

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 
Met afmelding van Cindy en Ria opent de vz de vergadering. 

2. Mededeling 
SDK is aanwezig geweest bij de informatie avond van recreatie en toerisme. Leuke avond, maar niet 

van belang voor Keldonk/dorpsraad. 

SDK is aanwezig geweest bij het Plattelands Parlement in Venhorst. Een landelijk, 2-jarig 

terugkerende evenement van de landelijke vereniging van kleine kernen. Een interessante dag met 

informatie over dorpsondersteuners, kringlooplandbouw, herbestemming, organisatie van belangen 

organisaties en de omgevingswet. Veel informatie kunnen delen en ophalen, in het belang van de 

leefbaarheid in kleine kernen. Er waren sprekers uit de landelijke organisaties en ook vanuit de 2e 

kamer. Vanuit de sprekers van de 2e kamer kwam vooral naar voren, dat er minder regels moeten 

komen en dat er vooral voor gewaakt dient te worden, dat regels niet verkeerd uitgelegd worden. 

De afgelopen jaren is er veel, heel veel informatie gekomen vanuit de gemeente, met de vraag hier 

aandacht voor te geven op onze website. Na evenveel, heel veel terugkoppelingen, dat hiervoor een 

ruimte is op alle dorps- en wijkwebsites van het Bewonersplein voor gemeentebreed nieuws, kunnen 

we met grote vreugde mededelen, dat de aanhouder wint en het eerste gemeentebreed nieuws is 

gepubliceerd afgelopen maand. 

Op de kerstmiddag van Zorg en Welzijn is op 13 december afscheid genomen van Jo Relou als actief 

lid van de commissies waarin Jo actief was. De laatste jaren waren dit Commissie MFC, met als 

onderliggende workshops Eetpunt en voorheen Service punt bibliotheek en vooral Zorg en Welzijn. 

Beide commissies heeft Jo vanaf het begin mee opgestart en veel tijd in gestoken. Jo werd namens 

de vz van de SDK heel hartelijk bedankt voor haar bewezen diensten. Vooral bedankt namens 

Keldonk. 

In de week van 1 december is Keldonk onderwerp geweest bij het programma “alle 13 één” van 

omroep Meierij. Eventueel kunt u dit nog terugzien via de link op Keldonk.nl of de website van 

Omroep Meierij. 

Op het pleintje van de Kanaalgraver is door Antoine van de Rakt en John van Zutphen een kerststal 

opgebouwd, die mede tot stand is gekomen middels een Leefbaarheidsbudget. 

3. Ingekomen stukken 
Eindrapport Verstandig verder met Participatie van Berenschot. 

Uitnodiging Mobiliteitsvisie, 12-12, gaat Wouter naar toe. 

Subsidieregeling dorpsraden 2020   

Samenwerkingsafspraken dorpsraden en gemeente  

Uitnodiging honden uitlaat beleid voor 28-11, ontvangen 25-11.  

Uitnodiging Training brandveilig leven, gaan Paul en Henri naar toe 
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Uitnodiging voor NL Vitaal, 5 febr. 

Mail van 26-11, aanmelden meer dan handen vrijwilligers 

4. Uitgegane stukken 
Mail met vraag (13-11) naar inventarisatie van bermen/wegen Hackerom, Antoniusstraat en De 

Roost, nadat de doorgaande weg Erp geopend wordt. Dit i.v.m. de ontstane schade door de 

omleiding i.v.m. de afsluiting van de doorgaande weg in Erp. (9-12, herhaald) 

5. Commissie 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 
 Er is een evaluatie gesprek geweest met KOV, m.b.t. plan Keldonk in de bloemen. Geen 

bijzonderheden, project loopt naar wens en kan waarschijnlijk met toegezegde middelen nog enkele 

jaren worden voortgezet. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
Na het gesprek met de Gebieds- en woningbouw regisseur is het enige tijd stil gebleven. Intussen 

hebben we een bericht ontvangen, dat er gesprekken zijn opgestart met initiatiefnemers voor een 

mogelijke voortzetting van de uitwerking van de plannen.  

6.2. De honderd mooiste 
Er is een verzoek gekomen om 10 mooie plekken in Keldonk op te geven voor de lijst met 100 

mooiste plekken in Meierijstad. SDK heeft hiervoor een opgave gedaan.  

6.3. Omgevingwet (Jos) 
 

Op 24 oktober 2019 nam u deel aan het OpenLab Omgevingswet. Het onderwerp van die 

bijeenkomst was de notitie reikwijdte en detailniveau voor het milieueffectrapport bij de 

omgevingsvisie. 

Een verslag van de bijeenkomst is beschikbaar op dit digitale platform: 

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d234657663c34b5fbb59e1b1be343

c25 

6.4. SDK 25 jaar 
De dorpsraad bestaat in 2020 vijfentwintig jaar. We willen hier aandacht aan geven en gaan een plan 
opstellen. Tot die tijd zullen enkele aankondigingen of andere vormen van berichtgeving worden 
uitgebracht. Een eerste uiting is intussen gedaan in de vorm van een column. Hieraan kan door 
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iedereen aan worden meegedaan en naar wens een column worden geschreven voor Keldonk.nl of 
Erpse krant. 
  

7. Rondvraag 
Geen  

8. Sluiting 
Met het einde van het jaar in zicht, wordt iedereen fijne kerstdagen en een goed oud en nieuw 

toegewenst. 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 15 januari 2020 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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