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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:   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 
Vz Wouter van Boggelen opent de vergadering en heet de ruim 65 aanwezigen van harte welkom. In 

het bijzonder de vele Keldonkenaren, die door hun aanwezigheid het belang van de Leefbaarheid in 

Keldonk ondersteunen. De grote op komst is voor de dorpsraad een waardering voor hun 

werkzaamheden. Opvallend veel Raadsleden zijn aanwezig, waaruit het belang van Bouwen in 

Keldonk blijkt, wat later in de vergadering is besproken,  

Er zijn enkele afmeldingen: Ria Kuijpers, Wethouder Compagne en Buurtadviseur Reny Nijssen. 

 

2. Agenda 
Op de agenda staan vanavond o.a. de volgende onderwerpen: Diverse nieuwe projecten en 

activiteiten in Keldonk, Financiële toelichting dorpsraad en commissies, N279, Verbindingsweg 

Keldonk-Doornhoek en natuurlijk Bouwen in Keldonk.  

Na de pauze is er een presentatie van Heemkundekring Erthepe over het multimediale project 

‘Terugblik ter herinnering’ over de gebeurtenissen in Erp, Keldonk en Boerdonk tijdens de Tweede 

wereldoorlog. 

3. Successen vieren 
De vz laat een aantal nieuwe projecten in Keldonk zien, die het afgelopen jaar zijn gepasseerd, 

waarbij per onderwerp een kleine toelichting wordt gegeven. Opgemerkt wordt, dat dit slechts een 

selectie is van alle activiteiten, die met meer dan 100 vrijwilligers, die actief zijn onder de vlag van de 

dorpsraad, verdeeld over 4 commissies en 10 werkgroepen. 

De evenementen borden, die overgenomen zijn door de dorpsraad van de gemeente, hebben in het 

project Keldonk in de Bloemen, wat gesponsord wordt door de Keldonkse Ondernemers Vereniging, 

een nieuwe aanblik gekregen. Deze nieuwe uitstraling is ook doorgevoerd in de banner van 

Keldonk.nl. 

In dit zelfde project zijn de komborden voorzien van bloembakken, aan gelegd door de Vrijwilligers 

Centrale Keldonk. Deze VCK verzorgt ook op een aantal locaties het Groen Beheer, tot volle 

tevredenheid van de vrijwilligers zelf, van de VCK en van de bewoners. De dorpsraad is hier dan ook 

heel erg blij mee. Binnenkort zal dit te zien zijn op Omroep Meierij, in het programma “alle 13 één”.  

Het AED donateurplan zal binnenkort uitgebreid worden met de buitengebieden, die enkele jaren 

geleden zelf een bijdrage hebben gegeven en destijds niet zijn aangeschreven. Volgens afspraak zou 

dat in 2019 gaan plaatsvinden.  De AED commissie is verheugd met, voor het 3e jaar oprij,  de 

wederom ca. 100  deelnemers aan de Reanimatie/AED cursus. 

Onze website Keldonk.nl wordt in Meierijstad, ook door de gemeente, benoemd en geroemd om de 

actualiteit, inzet en voorbeeld voor een website van een dorps- of wijkraad. Een bijzondere woord 

van dank aan Mike van den Biggelaar is dan ook zeker op zijn plaats. Met gemiddeld 1000 pagina 

weergaven per dag, van 200 gebruikers is dit vrij uniek en bijzonder hoog te noemen voor een 

website van een dorp met de omvang van Keldonk. Zeker in de huidige tijd, waarin Facebook en 

Instagram meer gebruikelijk zijn geworden voor het delen van nieuws. 
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Binnen het MFC zijn de werkgroepen PC cursussen Workshops samen gevoegd, voor wat betreft de 

organisatie. De inhoud zal niet wijzigen en naar behoefte en wensen blijven we organiseren. De 

werkgroep ziet graag nieuwe ideeën voor deze activiteiten verschijnen, zodat we deze kunnen 

organiseren. 

De commissie Zorg & Welzijn Keldonk heeft ook weer enkele nieuwe activiteiten, naast de al langer 

lopende. Het MaandagMiddagMatinee tijdens de Kermis, was een enorm succes en de dansavonden 

met Ouwe Meuk worden goed bezocht. Het Trefpunt, opgezet 2 jaar geleden met 1x per maand, is 

intussen van 2x per maand (vorig jaar) naar 1x per week over gegaan. Eveneens een belangrijk 

moment voor de Leefbaarheid in Keldonk. Trefpunt en Eetpunt sluiten mooi aan elkaar aan en 

versterken elkaar hierdoor.  

 

4. Vacatures 
Ondanks de ruim 100 vrijwilligers hebben we een aantal vacatures. Misschien wel omdat we zoveel 

vrijwilligers hebben, zijn er altijd wel mutaties en vacatures. Woon je in Keldonk en/of voel je je 

betrokken bij het werk van de dorpsraad en een van de vacatures sluit aan bij je interesses, schroom 

dan niet om hierop te reageren. De vacatures zijn: 

➢ Dorpsraad, Jeugdzaken. Deze vacatures is van groot belang voor de toekomst van ons dorp. 

Hiervoor zouden we graag een jonger iemand willen toevoegen aan ons bestuur. 

➢ Dorpsraad, algemeen. Een extra lid is welkom, taken kunnen verdeeld worden naar behoefte 

➢ (assistent) webmaster. Ter ondersteuning en voor het samen beheren van de website. 

➢ Journalist voor Keldonk.nl. Iemand die makkelijk en snel ergens naar toe kan gaan voor “als 

er ergens in Keldonk of m.b.t. Keldonk iets loos is” en hier een stukje van op Keldonk.nl kan 

zetten. 

➢ MFC, nieuwe activiteiten. Heb je een idee en wil je dit (mee) organiseren. 

➢ Workshops, voor creatieve ideeën en ondersteuning van de werkgroep 

➢ Vrijwilligers voor de VCK, met name de zaterdag. 

➢ Zorg & Welzijn, fietsmaatjes om samen met iemand een rondje Keldonk te maken. 

 

5. Financiën 
De vz geeft een uitleg over de diverse commissies en werkgroepen en hun inkomsten en uitgaven. 

Met name de inkomsten. Die bestaan uit subsidies voor een enkele commissie, maar die 

voornamelijk bestaan uit inkomsten die de commissies en/of werkgroep zelf moeten verkrijgen, door 

bijdrage van de deelnemers, giften uit dorp/bedrijfsleven/sponsoring en eigen inkomsten. 

Alle commissie en werkgroepen hebben een eigen financieel huishoudboekje, wat voor alle 

commissies en werkgroepen door de penningmeester wordt bijgehouden. Er zijn een aantal “potjes”, 

weliswaar geoormerkt voor bepaalde doelen, waarvoor we nog op zoek zijn naar goede doelen / 

goede ideeën voor de Leefbaarheid van ons dorp. Dus heb je een idee, meld dit dan bij de dorpsraad, 

dan gaan we bekijken of en hoe we dit kunnen invullen. 
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Verder zijn Leefbaarheidsbudget, Rabo clubkas,  Buren dag en NL-Doet (bijna) jaarlijks terugkerende 

mogelijkheden om financiën voor een plan / activiteit te vergaren. 

Sinds vorig jaar krijgt de dorpsraad 2x € 500,- om naar eigen inzicht te besteden. Ook hiervoor geldt: 

kom met ideeën. 

Door de vz is uitgelegd, dat in samenwerking met enkele andere dorpsraden is uitgezocht wat de 

vrijwilligers verzekering van de gemeente inhoud. Dat de Aansprakelijkheidsverzekering, 

Bestuursaansprakelijkheid verzekering en eventuele Evenementen verzekering hiervan geen 

onderdeel uit maken. En dus dat iedere dorps- en wijkraad dit zelf dient af te sluiten. Deze informatie 

is voor andere stichtingen en verenigingen ook van toepassing en het rapport wat opgesteld en 

gedeeld is met de andere dorps- en wijkraden van de gemeente Meierijstad, is ook gedeeld met de 

verenigingen en stichtingen in Keldonk. De verenigingen en stichtingen zijn zelf verantwoordelijk 

voor verdere invulling hiervan. 

 

6. Bouwen 
Door Jos van den Heuvel is een toelichting gegeven op het Bouwen in Keldonk. In een vogelvlucht 

heeft Jos aangegeven, dat we als dorpsraad al sinds 2006 bezig zijn om te komen tot een nieuw 

woningbouw plan. Omdat toen al duidelijk was, dat de Keldonkse Morgen fase III bijna vol was 

(behoudens hele grote kavels). Diverse oorzaken en beslissingen van toenmalig colleges tot en met 

de fusie Meierijstad hebben tot gevolg het nog steeds niet beschikbaar zijn van bouwlocaties of 

bouwprojecten in Keldonk. 

Jos heeft kort stil gestaan bij de Woonvisie en hoe dit tot stand is gekomen en de pilot Keldonk die 

hier uit voort is gekomen. Verder is inzage gegeven in het zogenaamde spoorboekje van de pilot en 

de (on)mogelijkheden die dit met zich heeft meegebracht. Met het helaas doen beëindigen van de 

pilot. 

We willen vooruit kijken en niet te lang stil staan bij het verleden. Intussen is op 15 oktober een 

overleg geweest met de 4 dorpsraden van de kleinste kernen, de wethouder en een groepje 

medewerkers, die zijn aangesteld m.b.t. Bouwen. Hierin is duidelijk aangegeven en vastgesteld, dat 

bouwen in de kleine kernen van een andere orde is dan het gemiddelde in Meierijstad. Intussen 

heeft de dorpsraad Keldonk al intensief contact gehad met de nieuwe wethouder. Dit contact is goed 

en stemt ons positief. Verder is er ook contact met 2 nieuwe functionarissen, de Gebiedsregisseur 

Woningbouwregisseur, die sinds enkele weken in dienst zijn. Ook dit gesprek hebben we positief 

ervaren en we zien de toekomstige ontwikkelingen positief tegemoet. Er moet nog wel veel 

gebeuren en de wensen/eisen wederzijds liggen nog niet op één lijn, maar ze komen dichter bij 

elkaar.  

7. N279 
Jos van den Heuvel geeft toelichting op de situatie van de aanpassingen van de N279 nabij Keldonk, 

de aansluiting van de N279 naar Keldonk en de details m.b.t. fietspad, oversteek en bypass langs het 
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talud. Ook de mogelijkheden die wij als dorp / als dorpsraad nog hebben in de detail uitwerking van 

de situatie van de aansluiting nabij Keldonk. 

Zoals de planning er nu uitziet, zal in 2021 de start van het project zijn en in 2024 de oplevering. 

De fietsbrug die eerder is genoemd, gaat niet door. Vanuit gemeente zijn er geen financiële 

mogelijkheden en vanuit het dorp is weinig response gekomen om dit verzoek verder te bespreken. 

 

8. Verbindingsweg Keldonk – Doornhoek 
Op dit moment is er een studie lopende als voorbereiding voor een MER (MilieuEffectRapportage) 

onderzoek naar de locatie van de verbindingsweg Keldonk – Doornhoek. Uit de werkgroep 

besprekingen, waar ook de dorpsraad Keldonk aan heeft deelgenomen, zijn 2 hoofdvarianten, met 

resp. 2 en 3 sub varianten naar voren gekomen, die in de MER worden onderzocht. 

Uitkomsten hiervan worden eind 2019 verwacht.  

Vanuit de MER is een opmerking geplaatst, dat gemeente Meierijstad ook de bestaande routes in 

beeld moet brengen en hoe hier aanpassingen te realiseren doordat er wijzigingen in de 

doorstroming ontstaan (meer sluipverkeer). Deze variant moet als volledige variant worden 

meegenomen en gewogen inzak het opstellen van de MER rapportage. 

 

9. Presenteer Keldonk 
De dorpsraad is trots op Keldonk. Trots op wat er gebeurt en wat we met zijn allen voor elkaar 

krijgen. Dit is de basis voor de Leefbaarheid in ons dorp. 

De dorpsraad vraagt of de bewoners dit ook zijn en dit ook willen uit dragen: met de stellingen:          .  

 

Leg Keldonk op tafel  

en  

Breng Keldonk in het land 

 

presenteert de voorzitter een nieuwe serie onderzetters en ansichtkaarten van Keldonk, die op deze 

avond te koop zijn en binnenkort ook bij enkele verkooppunten in het dorp. 

 

10. Presentatie Erthepe  
Door Marius Strijbosch wordt uitleg gegeven over het multimediale project ‘Terugblik ter 

herinnering’ over de gebeurtenissen in Erp, Keldonk en Boerdonk tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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Heemkundekring Erthepe heeft dat project samen met de stichting Cornelius van Boerdonk opgezet. 

Vanuit de  dorpsraad is een bijdrage geleverd voor de kosten van het boek.   

Het doel van het project is het vastleggen van de lokale geschiedenis in de periode 1939-1945 voor 

toekomstige generaties.  Erthepe wil graag de dorpsgemeenschap van Keldonk bij het project 

betrekken.  

Marius presenteert een aantal voorbeelden en voorvallen in WOII in Keldonk en geeft hier een 

uitgebreide uitleg over. In ’t Span liggen folders van de wandel-/fietsroute met daarop de 

gebeurtenissen aangegeven. 

In Keldonk, in Korenmolen De Hoop, is intussen een vitrinekast ingericht, waarin enkele voorwerpen 

staan, die afkomstig zijn uit voorvallen uit  WOII. 

De Tweede Wereldoorlog ligt al 75 jaar achter ons. De mensen die de oorlog bewust hebben 

meegemaakt, zijn ondertussen overleden of op zeer hoge leeftijd. De jongere generaties hebben 

vaak geen weet meer van de oorlog en de Duitse bezetting. Er is in Keldonk meer gebeurd dan veel 

mensen weten. Het is nu de laatste kans om de verhalen die in een aantal families nog voortleven, te 

bewaren voor de toekomstige generaties.  

Willen wij, willen jullie, samen met de inwoners van Keldonk de herinnering aan de Tweede 

Wereldoorlog een plaats te geven en levend te houden? 

Zijn er geïnteresseerden, die hier mee aan de slag zouden willen gaan? Samen met elkaar en 

eventueel samen met Erthepe en/of Cornelius Stichting uit Boerdonk. Beide organisaties zijn bereid 

om gezamenlijk aan de slag te gaan, maar het kan ook zelfstandig. De dorpsraad zal deze werkgroep 

faciliteren en ondersteunen.  

Heeft u interesse om de gedachtenis aan de WOII over Keldonk in Keldonk in stand te houden, meld 

u dan aan. Er zijn intussen 2 aanmeldingen. Met nog 2 of 3 aanmeldingen kan deze werkgroep van 

start. 

11. Sluiting 
 

Met dank voor de aanwezigheid en hun inbreng dankt de vz alle aanwezigen. 
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