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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: 15 maart 2017 

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 trendpop.mike@zonnet.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 afwezigheidsmelding van Ria en Cindy opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Keldonk.nl heeft een open brief gezonden aan alle verenigingen met de vraag om hun evenementen en 

activiteiten  af te stemmen op de Keldonkse jaarkalender op Keldonk.nl, zodat zo veel als mogelijk dubbele 

planning wordt voorkomen. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering vereniging kleine kernen 

Uitnodiging bijeenkomst Coalitie akkoord 

Brief N279 (nagekomen) over Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

4. Uitgegane stukken 

5. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

De VCK zal op 21 maart een openbare bijeenkomst organiseren voor alle vrijwilligers en inwoners van 

Keldonk waarin de afgelopen periode toegelicht zal worden en tevens vooruitgekeken zal worden.  

5.2. Kermis 

Kermismeester Jan-Hein Opheij is op bezoek om de kermis in Keldonk te bespreken. 

Het Plein wordt in overleg en met goedkeuring van de Gemeente aangepast om de toegankelijkheid naar 

het Plein beter te maken voor het transport van de attracties. 

Kermis is grotendeels gelijk aan vorig jaar, behoudens  een enkele attractie waarvoor nog invulling wordt 

gezocht.  Een algemene tendens is dat de doelgroep “tieners”  “minder geïnteresseerd” is om naar de 

kermis te komen, waardoor dergelijke attracties heel lastig zijn om rendabel te zijn. 

De nevenactiviteiten rondom de kermissen in andere dorpen blijft helaas nog wat achter bij de kermis van 

Keldonk, daarin kan nog verbetering bereikt worden. SDK zal andere dorpsraden hierop aanspreken. 

Festiviteiten rondom de kermis is volop bezig met programma rondom de kermis, voor alle dagen komt er 

iets. Ook dit jaar komt er weer een tent  bij het kermis terrein.  
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6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

In het coalitie akkoord is aangegeven, dat het college zich minder actief gaat opstellen m.b.t. bouwen. In 

het akkoord staat: “passief grondbeleid”. In de verkiezingsperiode hebben de fractievoorzitters hier een 

ander beeld van gegeven. SDK zal de betreffende wethouder hierop aanspreken in een komend overleg. 

6.2. N279 

SDK heeft een gesprek gehad met wethouder van Rooijen. SDK heeft de standpunten van Keldonk met 

betrekking tot de oversteek en aansluiting van de N279 besproken en dit in een breder kader (Veghel breed) 

m.b.t. de effecten op het (sluip) verkeer in en om Keldonk nader toegelicht. 

De varianten zijn uitgewerkt in voorbereiding voor de MER en zal voor Juni ter inzage liggen, daar kan dan 

op gereageerd worden. Medio Juli zal de GS een besluit nemen. 

6.3. Kerngroep  

De kerngroep (enkele leden van de dorpsraden en wijkraden Meierijstad) heeft i.s.m. de gemeente een 

Convenant opgesteld m.b.t. de samenwerking tussen dorps- en wijkraden en de gemeente. Dit ligt ter 

voorstel bij alle dorps- en wijkraden en zal na akkoord worden vastgesteld.  

7. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag hebben we even stilgestaan bij het laatste Keldonks Journaal, over 2016. De 

dorpsraad zou het erg jammer vinden als dit journaal niet meer jaarlijks zou terugkomen. SDK zal 

hierover nog een reactie opstellen naar de Redactie. 

Note: na de vergadering is gecommuniceerd dat “In het weekend van 2 en 3 maart 2018 vind er voor de 

dertigste keer het Keldonks Journaal plaats”  

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering tegen 23 uur, met de mededeling, dat op het volgende overleg 

wethouder Eus Witlox  en Nadina Hamzic aanwezig zullen zijn en dat de leden van de dorpsraad 

ook op de vergadering van de vrijwilligers hartelijk welkom zijn. 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 12 april  aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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