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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: 10 maart 2021 

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 
De voorzitter opent, online via Teams, de vergadering, met een korte agenda. 

2. Mededeling 
De brief van dorpsraden en voetbalclubs uit Keldonk en Boerdonk is goed geland. Er zijn meerdere 

contacten geweest voor navraag van de (achterliggende) reden van deze brief. Tevens is er een 

gesprek geweest met de Stichting Omnipark. In al deze contacten, en bij deze nogmaals, is 

aangegeven, dat de reden niet het Omnipark is, maar om aandacht te vestigen op de Leefbaarheid in 

onze dorpen. Dat gemeente Meierijstad Keldonk en Boerdonk niet vergeet en heel hard zal moeten 

meewerken om de Leefbaarheid in twee van de drie kleine dorpen van Meierijstad (door het collega 

de dorpenstad genoemd) te kunnen waarborgen.  

3. Ingekomen stukken 
Diverse mails en uitnodigingen m.b.t. Zon- en windenergie 

Verder geen bijzonderheden. 

4. Uitgegane stukken 
Mail over status navraag van vorderingen bouwplannen in Keldonk 

5. Commissies  

5.1 Kermis 
Kermis in de huidige corona tijd en het wel of niet doorgaan is een lastig onderwerp. Moet je wel of 

(nog) niet starten met de voorbereiding. SKV gaat ervoor dat de kermissen (oa Keldonk 11-14 juni) 

doorgaan, maar wat doe je ‘erom heen’ organiseren. Nevenactiviteiten zijn lastig op 1,5m. Hier is 

uitvoerig over gesproken en hierover zal Mike contact opnemen met St. AttrActief Keldonk en 

verschillende scenario’s voorbereiden. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
Er is al geruime tijd geen nadere info ontvangen over de vorderingen. SDK zal navraag doen aan 

beide partijen over de status.  

6.2. N279 
Momenteel (vanaf 9 maart) is de bezwaarprocedure bij de Raad van State gestart. Er zijn veel 

algemene bezwaren, waardoor het proces tijdelijk is stopgezet en er eerst een uitspraak gaat komen 

over deze algemene bezwaren. Concreet kunnen we stellen (verwachten wij), dat dit zeker weer een 

vertraging van een half of heel jaar (ook onze verwachting) tot gevolg zal hebben. 
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6.3. Verbindingsweg Keldonk – Doornhoek 
De laatste stand van zaken is als volgt gecommuniceerd: 

In de laatste nieuwsbrief heeft de gemeente Meierijstad aangegeven dat er een verkennend 

onderzoek naar de variant over bestaande wegen zou komen, en dat het verkeersmodel nog 

aangepast moest worden. 

Het verkennend onderzoek naar de variant over bestaande wegen is een tijdje geleden opgeleverd en 

vorige week is het aangepaste verkeersmodel opgeleverd. We kunnen nu dus weer verder met het 

MER, daarvan krijg ik [red. projectleider gem. Meierijstad] volgende week van het adviesbureau wat 

deze voor ons opstelt een vernieuwde planning. Zodra dat rond is, komt er weer een nieuwsbrief met 

wat toelichting op wat er is gebeurd en met de nieuwe planning 

  

6.4. Herplanting bomen Keldonk  
In het verlengde van het herstelplan Morgenstraat – Antoniusstraat, waarbij een flink aantal bomen 

is verwijderd is er door de dorpsraad in samenwerking met platform Natuur en Landschap een 

voorstel gedaan voor herplanting van eveneens een flink aantal bomen, binnen de kom van Keldonk. 

Dit plan is per locatie getoetst op haalbaarheid en waar haalbaar uitgewerkt in een voorstel. 

Inhoudelijk is hierbij gehoor gegeven aan de wensen van het platform en is een mooie diversiteit aan 

boomtypes gekozen. Dorpsraad en Platform zijn content met het plan en hebben gemeente 

Meierijstad verzocht om verdere uitwerking en indien mogelijk, aanplant voor het zomerseizoen. 

Het plan zal, zodra dit bekend is, op Keldonk.nl worden gepresenteerd.  

6.5 Stadsdichter Meierijstad 
SDK heeft een gesprek gehad met de Stadsdichter Rick Terwindt, die een gedicht gaat schrijven over 

Keldonk. SDK heeft input aangeleverd hiervoor en we wachten in spanning op het gedicht. 

7. Rondvraag 
Keldonk Kermis 2021, zie hierboven bij 5.1. 

Veghels Buiten, is een relatie met Keldonk mogelijk? Kunnen we hier meerwaarde voor elkaar 

gaan zoeken? Hier gaan we als dorpsraad mee aan de slag. Uw ideeën en/of inbreng is natuurlijk 

van harte welkom. 

8. Sluiting 
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9. Volgende vergadering 
 

Volgende vergadering 7 april aanvang 20.00 uur. 

W.s. nog via Teams*, maar als de regelgeving het toelaat in  

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk 
 
* online via Teams is zonder inloopkwartiertje. Uw vraag stellen of contact met de 
dorpsraad is wel altijd mogelijk, oa via dorpsraad@keldonk.nl   
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