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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

 

 

Notulen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 21 september 2016 

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. Veghel 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

De avond wordt geopend door voorzitter Wouter van Boggelen, die allen welkom heet in de goed 

gevulde barzaal van ’t Span. De kleine 40 aanwezigen worden tijdens deze openbare vergadering 

bijgepraat over de activiteiten van de dorpsraad de afgelopen periode, zoals Kermis, Festiviteiten 

Keldonk, BSO, Jeugdzaken, Digitale infoborden, AED, Speerpunten van de dorpsraad, Keldonk in de 

Bloemen, Bouwen en Financiën. Enkele punten zijn hieronder nogmaals uitgewerkt.  

Uitgebreider werd stil gestaan bij Leefbaarheidsbudget en N279, volgende fase en na de pauze 

vertelde een delegatie van Zorg en Welzijn over hun activiteiten en plannen.  

2. AED 

Met enige trots kunnen we melden, dat Keldonk als 1
e
 “hartsave” is/wordt. Op 1 november wordt een 5

e
 

AED geplaatst in Keldonk, waarmee iedereen binnen de “6-min-zone” bereik van een AED woont of 

verblijft. Mede door de cofinanciering van gemeente, bijdrage uit een fonds welke in beheer is van de SDK 

en door eigen inbreng van de buurtverenigingen/buurtbewoners zijn er dit jaar al 2 geplaatst in het Hool en 

aan de Boerdonksdijk/Trentweg en volgt de 5
e
 later en komt in Het Lijnt. 

Echter de AED’s die in 2007 (bij Sportpark) en 2008 (Morgenstraat) geplaatst zijn, zijn resp. 2017 en 2018 

aan vervanging toe. Hiervoor zal opnieuw geld bijeengebracht dienen te worden. De voorzitter doet een 

oproep aan de vergadering en aan allen die dit lezen, om met ideeën te komen hoe we de komende tijd geld 

bijeen kunnen brengen, zodat we ook in de toekomst ons mooie Keldonk “Hartsave” kunnen houden. 

Graag iedere suggestie / idee doorgeven aan de dorpsraad of een van de leden van het bestuur van de 

dorpsraad. 

3. Digitale informatie borden. 

Er is vergunning verleent voor de plaatsing van digitale informatie borden in Veghel en de kerkdorpen. In 

Keldonk komt deze op de plaats van het huidige bord in de Morgenstraat 

Regelgeving over de informatie plaatsing volgt na (?) plaatsing van de borden. Vanuit de vergadering 

worden gelijke zorgen en bezwaren geuit als dat door de dorpsraden eerder op een informatie bijeenkomst 

zijn geuit. We wachten dit af. 

De andere 2 informatie borden aan Hackerom en De Roost blijven staan. SDK zal deze voorlopig voor een 

jaar gaan beheren. Nadien zal besloten worden of we hiermee doorgaan.  

4. Leefbaarheidsbudget 

Paul Jacobs geeft een uitgebreide toelichting over de mogelijkheden van het leefbaarheidsbudget. 

Voorbeelden van elders in Veghel over Sociale Bijeenkomsten, opknappen van buurten, etc. etc. worden 

genoemd. Ook in Keldonk hebben we al enkele keren het budget toegekend gekregen, voor gereedschap 
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voor de Vrijwilligers Centrale, Festiviteiten Keldonk en  buurtschap ‘t Haagje voor 

ondersteuning bij hun buurtfeest. 

Op dit moment is het nog steeds mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen, dit kan (en is ook de 

bedoeling) door iedere burger worden gedaan. Er zijn wel wat voorwaarden en kaders die gesteld worden. 

De dorpsraad kan u desgewenst hiermee helpen. 

5. N279 

Jos van den Heuvel geeft een toelichting op de plannen van de N279, zoals die afgelopen week ter inzage 

zijn gelegd. Jos geeft aan, dat er gedurende 6 weken door een ieder in spraak kan worden gedaan. 

Voor Keldonk is de locatie van een mogelijk viaduct met aansluiting of afzonderlijk viaduct voor oversteek 

en aansluiting van belang om de plannen de komend tijd goed te volgen. 

6. Financiën 

De dorpsraad geeft toelichting op de financiële situatie. Al reeds diverse jaren worden de reserves 

van de dorpsraad aangesproken om de dagelijkse gang van zaken te kunnen financieren. Dit baart 

zorgen voor de toekomst. 

Naast de middelen voor de bestuurskosten algemeen heeft de dorpsraad enkele “geoormerkte 

gelden” in beheer die besteed kunnen worden aan de leefbaarheid van Keldonk. Deze middelen 

komen uit fondsen en giften. Verder beschikken de commissies over middelen om hun activiteiten te 

kunnen uitvoeren.  

Hoe dit zal zijn als straks de Fusie tot Meierijstad een feit is, is nog afwachten. Hierover is nog niets 

bekend. Binnenkort zijn wel de eerste gesprekken hierover in een Kerngroep 

7. Bouwen 

Jos van den Heuvel geeft kort de situatie en mogelijkheden weer van de status van bouwen. Jos benadrukt 

nogmaals dat er meerdere bouwinitiatieven mogelijk zijn en dat deze dan vanuit eigen initiatief ingediend 

kunnen worden. Voor nadere info kunt u altijd contact opnemen met de dorpsraad. 

8. Verkiezingsdebat 

Een oproep wordt gedaan aan alle aanwezigen en hierbij ook aan alle andere geïnteresseerden om naar het 

verkiezingsdebat te gaan op 15 november in Eerde. Alle dorpsraden van toekomstig Meierijstad gaan deze 

avond voorbereiden en gaan de toekomstige politici/raadsleden aan de tand voelen hoe zij om zullen gaan 

met de dorpen. Een aantal pittige stellingen zullen worden gedeponeerd, waarop de dames/heren van de 

diverse politieke partijen kunnen reageren. 

Het is van belang, dat wij ( U DUS OOK) ons laten horen en zien, zodat we het belang van de dorpen 

kunnen benadrukken. Dus komt in grote getalen naar Eerde op 15 november.  (houdt www.keldonk.nl in de 

gaten voor meer info over deze avond) 
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Uit dit debat kunt u dan tevens uw favoriete partij halen, waarop u uw stem kunt 

uitbrengen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Meierijstad.   

9. Zorg en Welzijn 

9.1. Activiteiten 

Petra Leenders geeft aan welke activiteiten er door Zorg & Welzijn gehouden zijn: Kerstbingo icm het 

Eetpunt, elke laatste vrijdag van de maand ‘t Trefpunt, met dank aan Belcanto die een mooi bedrag hebben 

geschonken voor ’t Trefpunt, Reanimatie cursussen (al meer dan 90 cursisten !!!), High Tea ism Vrouwen 

van Nu en gesponsord door NL doet, Oppascursus, Mom’s Night Out. Vele activiteiten in het kader van de 

Leefbaarheid en belangrijk om te melden, voor alle leeftijdscategorien. 

Hans Rijkers ligt het project “verfraaiing van ’t Span m.b.t. ’t Trefpunt” nader toe. Welke aanpassingen 

gedaan zijn en welke nog gedaan moeten worden. Hiervoor zijn de gelden bijeen vergaard door aanspraak 

op fondsen van Provincie (Doe budget), Gemeente (Leefbaarheidsbudget) en Oranje fonds (Burendag).  In 

dit project is een kunstwerk gemaakt door 160 mensen, van jong tot oud, wat tot een mooie creatie is 

gevormd in ’t Span. Verder diverse aanpassingen, die zeker de moeite waard zijn om te gaan bekijken. 

9.2. Projecten Zorg en Welzijn 

Petra Leenders presenteert een volgend project: Sport & Bewegen in Keldonk. In een mooi overzicht 

worden alle sport activiteiten in Keldonk in beeld gebracht, ook weer voor jong tot oud, van heel actief tot 

eenvoudig bewegen. Hierin worden naast de bestaande mogelijkheden ook gevraagd om met nieuwe 

activiteiten te komen, zodat dit ook in Keldonk georganiseerd kan worden (bij voldoende belangstelling). 

Petra kondigt ook de Burendag op 23 september aan, met als thema: Gezonde Burendag. 

10. Rondvraag 

In de rondvraag wordt de vraag gesteld hoe het zit met de verzekering van de fietsmaatjes op de duofiets? 

Ant: Alle vrijwilligers, die activiteiten uitvoeren, die behoren onder de dorpsraad zijn in alle gevallen 

verzekerd. Hiervoor is eerder navraag gedaan in het kader van de Vrijwilligers Centrale en o.a. het project 

Keldonk in de Bloemen. 

Vraag 2: Wie is verantwoordelijk voor de tuinen van de woningen in het voormalige klooster en kan de 

dorpsraad / gemeente of iemand hier iets aan doen, want het ziet er niet uit? 

Antw.: De huurders zelf. De dorpsraad heeft dat al enkele keren aan Area aangegeven. 

11. Sluiting 

De voorzitter concludeert dat er met vele, vele vrijwilligers, waarvoor namens dorpsraad en Keldonk 

hartelijk dank, hard en succesvol wordt gewerkt aan de Leefbaarheid in Keldonk en sluit hij om 

22:30 uur de vergadering met nogmaals dank voor de opkomst en bijdrage aan de vergadering. 
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Vanuit de zaal wordt de dorpsraad bedankt met een dankwoord en warm applaus. 

12. Volgende vergadering 

 

Volgende besloten vergadering 12 oktober aanvang 20.00 uur, met 

inloopkwartiertje 

Sport en Ontmoetingscentrum ’t Span, Kampweg  2 te Keldonk  
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