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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: 10 januari 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 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 een “de beste wensen, gezond 2018 en dat we samen weer veel kunnen betekenen voor een leefbaar 

Keldonk” opent de vz de vergadering met afmelding van Ria en  Cindy en verlate komst van Richard en 

Mike 

2. Mededeling 

Richard heeft kascontrole gedaan en goed bevonden.  

We hebben een bericht ontvangen van Gemeente Meierijstad met de toezegging voor de subsidie voor 2018 

voor de bestuurskosten Dorpsraad en extra geld voor een of meer extra activiteiten (met klein budget) en 

toezegging voor de subsidie voor Zorg en Welzijn 2018, met de toevoeging dat er voor 2019 e.v. nog geen 

concrete voorzieningen zijn vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor Receptie CV. 

Uitnodiging voor deelname aan werkgroep gladheidsbestrijding. 

4. Uitgegane stukken 

Voorstel wijziging overeenkomst Evenementenborden. 

5. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 De bijeenkomst van de VCK mbt Groenbeheer in eigen beheer is goed verlopen en goed bezocht. 

Voltallige vergadering gaf aan deel te willen nemen in de uitvoering van Groenbeheer.  

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Op 8 januari heeft SDK een gesprek gehad met wethouder Witlox en 2 medewerkers van gemeente 

Meierijstad over de bouw(on)mogelijkheden in Keldonk. In een constructief gesprek zijn de mogelijkheden 

van het huidige plan Wagemans besproken. Tevens zijn mogelijke alternatieve plannen, zowel nieuwe als 

intussen vervallen projecten besproken en is gekeken naar mogelijkheden om een 2
e
 plan te gaan 

behandelen. Onderstaand plan is daarbij aan de orde geweest. 
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Er is een nieuw plan bij de dorpsraad onder ogen gebracht. Locatie tussen Kampweg – Mr. Vd 

Lindenstraat en Kuilven. De dorpsraad heeft een verkennend gesprek gehad met de betroffen personen en 

de gemeente zal op korte termijn dit gesprek aan gaan.  

SDK zal naar vermogen aan beide plannen haar medewerking verlenen en waar gevraagd en binnen de 

mogelijkheden van de SDK ondersteuning bieden. 

6.2. N279 

Op 19 januari is er een vervolggesprek met Gemeente en Provincie, waarin mogelijk meer bekend zal 

worden over de locatie van het viaduct, de aansluitingen en de (on)mogelijkheden van een aparte fietsbrug. 

6.3. Glasvezel 

Vanuit een particulier initiatief Mabib is gezocht naar ambassadeurs om glasvezel in het buitengebied te 

promoten. SDK zal passief de bijeenkomsten bijwonen en indien nodig haar diensten verlenen. SDK gaat 

niet actief lobbyen voor deelname of anderszins actief deelnemen. 

6.4. Evenementenborden 

De evenementenborden aan de komranden van Keldonk kunnen in beheer komen bij de dorpsraad. 

Hiervoor is een voorstel voor een Beheerovereenkomst voorgelegd, die momenteel nog ter discussie staat 

v.w.b. de inhoud hiervan. Verwacht wordt, dat dit binnenkort wordt afgehandeld. 

6.5 Werkgroep Kenmerkende Gebouwen Keldonk 

Er zijn ondertussen al een aantal mensen die aangegeven hebben zitting te willen nemen in de werkgroep. 

Omdat er nog meer mensen nodig zijn, zal nogmaals een oproep op Keldonk.nl worden gezet en tevens 

zullen we een aantal personen persoonlijk gaan benaderen om mee te doen in de “denktank KGK”  

6.6. Platanen Morgenstraat /  Antoniusstraat 

Medio december is er een onderzoek geweest naar de ondergrondse situatie m.b.t. de wortelvorming en 

wortelstructuur van de Platanen in de Antoniusstraat, nabij de school. Tot op heden (15-01) is hiervan nog 

geen resultaat bekend.  

Aan de hand van dit onderzoek en resultaten zal een verder plan worden opgesteld hoe de bomen aan te 

pakken ter voorkoming van meer schade en onveilige situatie door de wortelopdruk.  

7. Rondvraag 

Postcode: Vanuit enkele dorpsraden is een verzoek naar de gemeente uitgezet om voor die dorpen 

een eigen identiteit gekoppeld aan de postcodes te krijgen. Voor Keldonk zou dat betekenen dat we 

qua postcode wijzigen van 5469XX Erp naar 5469XX Keldonk. 

 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl


 

 

Notulen dorpsraad 180110180110 Pagina 4 van 4             18-01-18 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 21 februari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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