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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: 20 juni 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 Jos, Cindy en Richard opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

SDK zal naar een workshop AVG (nieuwe Europese wetgeving inzake privacy protocol) gaan en daarna 

bekijken wat dit voor SDK betekent en hoe dit op te volgen. 

Organisatie dag van Gemeente Meierijstad, waar SDK een voorlichting zou geven over de 

leefbaarheidsprojecten en activiteiten is vanwege te weinig belangstelling van de medewerkers van 

Gemeente Meierijstad niet door gegaan. 

De renovatie van de platanen in de Morgenstraat en Antoniusstraat is verschoven naar Groot onderhoud, 

waarvoor budget aangevraagd dient te worden en wat in de begroting van de komende ja(a)r(en) 

opgenomen gaat worden. 

Dit geldt eveneens voor het herstel van het wegdek van De Roost. Hier zullen alleen herstel 

werkzaamheden gedaan worden op locaties waar onveilige situatie zijn ontstaan. Intussen zijn deze locaties 

afgetekend en zal (w.s. binnenkort, maar in ieder geval dit jaar) het herstel worden uitgevoerd. 

Het Hool heeft gelijk soortige, onveilige situaties. Hiervoor zal een klacht met inventarisatie door de SDK 

worden ingediend bij de gemeente. 

Op 30 juni bestaat BSO Keldonk 1 jaar. Er zal hier bij stil gestaan worden. Hou de nieuwsberichten 

hierover in de gaten als u hier een felicitatie wilt gaan uitbrengen. 

3. Ingekomen stukken 

Resultaten Leefbaarheidsonderzoek Keldonk inzake Woonvisie  

Uitnodiging Gemeente Meierijstad inzake evaluatie Leefbaarheidsonderzoek 

Uitnodiging Gemeente Meierijstad inzake bijeenkomst Informatie avond bouwen 

Uitnodiging Gemeente Meierijstad inzake 1e bijeenkomst pilot Keldonk, inzake Peiling Woonbehoefte 

Uitnodiging Gemeente Meierijstad inzake informatie avond Bouwen op 18 juni 

Uitnodiging Gemeente Meierijstad inzake Duurzaamheidsvisie 

Uitnodiging Gemeente Meierijstad voor informatie avond op Noordkade m.b.t N279 

Inspraak mogelijkheid inzake Kadernota Gemeente Meierijstad 

Uitnodiging via Gemeente Meierijstad inzake AVG (privacywet) 

Uitnodiging Gemeente Meierijstad inzake Integrale Visie Openbare Ruimte 

Uitnodiging Gemeente Meierijstad inzake Centrum visie Meierijstad 
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4. Uitgegane stukken 

Klacht m.b.t. onveilige situatie wegdek De Roost (is in behandeling, zie Mededelingen) 

Klacht m.b.t. defecte prullebak Kampweg (intussen hersteld) 

Klacht m.b.t. defecte prullebak De Baars (intussen hersteld) 

Klacht m.b.t. Beukenhaag Morgenstraat (intussen gesnoeid) 

Klacht m.b.t. onkruid Beukenhaag Morgenstraat (klacht aangenomen, wacht op herstel) 

Mail aan gemeente Meierijstad en Provincie inzake onduidelijkheden in de planvorming N279 

5. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 Op korte termijn zal het contract met Gemeente Meierijstad worden getekend voor de uitvoer van het 

Groen Beheer van enkele locaties in Keldonk, wat door de vrijwilligerscentrale als sinds 1 jan. 2018 wordt 

uitgevoerd. In het kort zijn dit de locaties oude en nieuwe locatie Kanaalgraver en rondom ’t Span en 

enkele kleinere stukjes in deze omgeving. 

5.2 Kermis 

Afgelopen week hebben we in Keldonk een goede kermis gehad. Als bevorderen leefbaarheid een doel van 

een kermis is, dan kan afgelopen kermis als voorbeeld dienen. De hoeveelheid vrijwilligers die er aan 

bijgedragen hebben was groot, evenals het aantal mensen (van jong tot oud) dat een bezoekje heeft 

gebracht. Een goede samenwerking tussen Stichting Kermissen Veghel en Stichting AttrActief Keldonk. 

Ter ondersteuning is door SDK een financiële bijdrage geleverd. 

5.3 Stichting Kermissen Veghel 

Naar de werkgroep harmonisatie kermissen is een advies uitgegeven om vanaf 2019 de kermissen in 

Meierijstad te laten organiseren door 2 niet-commerciële stichtingen. Naar het voorbeeld van SKV. Eén 

stichting voor Veghel en voormalige kerkdorpen, en 1 stichting voor St-Oedenrode en Schijndel waarbij 

hun kerkdorpen naar gelang kunnen aansluiten. Donderdag 21 juni is daarvoor de beeldvormende 

raadsvergadering. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan het Bouwen. Woonvisie en opvolging, 

leefbaarheidsonderzoek en pilot voor Woonbehoefte Peiling zijn punten waar SDK veel tijd aan spendeert. 

Op hele korte termijn, in juli en augustus, zal in samenwerking met de gemeente en dorpsraad en 

ondersteund door een adviesburo, makelaars en woningbouwcoöperatie een werkgroep gevormd worden, 

die in deze maanden een Peiling Woonbehoefte in Keldonk zal gaan uitvoeren. Hierbij zal informatie 

worden opgehaald bij de inwoners van Keldonk en op 15 augustus zal een Openbare bijeenkomst worden 

georganiseerd in ’t Span. Binnen kort ontvangen de inwoners meer informatie en via Keldonk.nl is i Met opmerkingen [MvdB1]: is i ???? 
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6.2. N279 

SDK heeft een mail gezonden met onduidelijkheden in de planvorming van de N279. O.a. de volgende 

punten zijn onduidelijk: verbinding tussen Sluisweg en Morgenstraat; wat gaat er met de brug gebeuren, 

wat met het groen (natuur); hoe wordt de verkeerslicht regeling op het viaduct; hoe zit de aansluiting van 

het fietspad in elkaar. 

Naar aanleiding van deze mail heeft de SDK een overleg gehad met Gemeente Meierijstad m.b.t. de 

stukken van de planvorming N279, die tot 9 juli ter inzage liggen. SDK zal een zienswijze indienen bij de 

provincie met daarin de punten die voor Keldonk van belang zijn. Met gemeente Meierijstad is 

afgesproken, dat een kopie naar de gemeente zal gaan en dat de gemeente dan mee hier achter zal gaan 

staan om de aanpassingen te ondersteunen. De gemeente gaat geen zienswijze indienen hebben ze 

aangegeven. 

6.3. IVOR (integrale visie openbare ruimte) 

SDK is aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Een bijeenkomst waar niet alle dorps- en wijkraden 

aanwezig waren. Het doel van de avond was in eerste instantie onduidelijk. Er werden een tiental stellingen 

besproken met betrekking op leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en gezondheid. Jammer dat het 

weinig concreet was. Na de zomer volgt een avond over IBOR (integraal beheer openbare ruimte). We 

gaan ons nog beraden of we deze avond zullen gaan bijwonen.  

7. Rondvraag 

In Boerdonk is een start gegeven voor een mogelijke Coöperatie in Boerdonk. Deze coöperatie zou dan de 

kunnen investeren in Vastgoed of andere zaken m.b.t. de gemeenschap Boerdonk.   

Zou dit ook iets zijn voor Keldonk? SDK zal dit inbrengen in de werkgroep Kenmerkende Gebouwen 

Keldonk. 

Indien inwoners van Keldonk dit een goed idee vinden zouden we dit graag van u willen horen. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 11 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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