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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: 9 oktober 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 Mike (overleg Stichtingen Kermissen Veghel) opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

De vraag van SDK om het grasveldje op hoek Antoniusstraat – Kampweg met palen af te zetten is positief 

beantwoord en zal binnen kort worden uitgevoerd. 

De vz is uitgenodigd voor een Inspiratie bijeenkomst van het Ministerie van Binnenlandse zaken, 

georganiseerd in het kader van de herindeling van Meierijstad en heeft deelgenomen aan de workshop 

Kernenbeleid tov Overkoepelend beleid in relatie tot Bouwen. Hierin heeft onze vz de opgedane ervaringen 

kunnen delen van dit beleid ten tijden van de fusie van de gemeente.  

Door de omleidingen m.b.t. de herinrichting van de doorgaande weg in Erp zijn er gevaarlijke situaties 

ontstaan op de omleidingswegen, oa. De Roost en Hackerom. Middels borden is dit aangegeven en de 

gaten in de berm op de Hackerom zijn, na meerdere malen nadrukkelijke wijzend op het gevaar hiervan, 

hersteld. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging om deel te nemen aan gesprekken over Verkeersgedrag. SDK zal deelnemen en beoordelen in 

hoeverre dit voor Keldonk van belang kan zijn. 

Uitnodiging om kennis te nemen van het project “Schoon op de kaart” (landelijk project m.b.t. zwerf afval), 

wat o.a. in Schijndel heel goed werkt. De VCK zal contact opnemen en beoordelen in hoeverre dit voor 

Keldonk een meerwaarde kan zijn. 

Planning wegen onderhoud, meerjaren, Keldonk. SDK gaat dit nog beoordelen 

Klacht De Baars, wordt binnen kort opgelost, door (extra ?) maaien. 

4. Uitgegane stukken 

Meerdere klachten over gevaarlijke situatie omleidingswegen ivm afsluiting kom Erp 

Klacht over Fietspad De Baars. Bermbegroeiing staat heel hoog en blokkeert het zicht in de bochten.  

5. Commissies 

5.1. AED 

Commissie AED gaat binnenkort de buiten gebieden, die enkele jaren gelden een bijdrage hebben gedaan 

aan de AED die aangeschaft zijn voor de buitengebieden, benaderen t.b.v. deelname aan het AED 

donatieplan. 
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6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Er is nog steeds geen uitsluitsel over de Pilot Bouwen in Keldonk. College heeft geen besluit genomen, 

ondanks eerdere en meerdere toezeggingen. Binnenkort vindt een overleg plaats met beide wethouders en 

enkele andere kleine kernen met gelijk soortige problemen m.b.t. Bouwen. 

6.2. Openbare vergadering 

23 oktober vindt er een openbare vergadering plaats. Deze week gaan de uitnodigingen de deur uit en 

zullen aankondigen plaats vinden. Naast de reguliere onderwerpen, zoals Bouwen en Infra is er een 

presentatie van Heemkunde Kring Erthepe over hun onlangs uitgegeven boek over de WOII in deze regio. 

6.3. Platanen Morgenstraat en Antoniusstraat 

Binnen kort wordt een plan gepresenteerd met een oplossing voor de overlast van de platanen in de 

Morgenstraat en Antoniusstraat. De onlangs reeds gesnoeide platanen zijn geen onderdeel van dit plan, 

maar is gedaan vanwege afgebroken takken.  

6.4. Bomenbeleid 

De gemeente Meierijstad gaat het oude beleid op het gebied van bomen harmoniseren. Uitgangspunt is om 

de waarde van bomen te vergroten en de overlast te verlagen. Ook de waardevolle bomen in de gemeente 

worden in kaart gebracht. Hiervoor zijn de inwoners gevraagd om mee te denken. SDK is hierbij 

betrokken. 

7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Openbare vergadering: 23 oktober 2019  

Volgende besloten vergadering 13 november aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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