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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: 3 april 2019 

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  

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 de vergadering met een welkom aan allen 

2. Mededeling 

Door het vertrek van wethouder Witlox is Jan Goijaarts aangesteld als contactwethouder voor Keldonk 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor bespreking omgevingswet. Jos volgt dit vanuit zijn werk. 

Uitnodiging voor workshops door ONS Welzijn 

Planning glasvezel in Veghel, wordt 2e en 3e kwartaal 2019 

Uitnodiging bespreking Leefbaarheidsmonitor 

4. Uitgegane stukken 

Zienswijze m.b.t. de verbindingsweg N279-aansluiting Keldonk, west zijde kanaal naar Industrieterrein 

Doornhoek. SDK is voorstander van de weg die strak langs het kanaal komt te liggen.  

5. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 Voor medio april is de actie Zwerfafval gepland, dit i.s.m. de Antoniusschool en de gemeente. Helaas zijn 

er nauwelijks ouders, die uitgenodigd zijn door de school, voor begeleiding van de kinderen. En de 

organisatie krijgt vanuit de gemeente geen terugkoppeling op de vragen en acties zoals eerdere jaren. Het 

lijkt helaas dit jaar niet op deze manier te gaan lukken met de organisatie. VCK zal later beslissen hoe dit 

jaar Zwerfafval actie uit te voeren. 

5.3 Workshops en PC Cursussen 

Na de zomer zal er een nieuwe serie cursussen en/of workshops worden georganiseerd. Binnenkort zal een 

flyer met het programma worden verspreid. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 SDK heeft vanuit de werkgroep Pilot Bouwen Keldonk van Gemeente Meierijstad te horen gekregen, dat 

er geen overeenstemming is bereikt met een van de initiatiefnemers voor een verdere uitwerking van een 

bouwplan. De werkgroep heeft de opdracht van de pilot teruggegeven aan de wethouder. Medio april komt 

het college bijeen om hier een vervolg in te bespreken. SDK zal daarna op de hoogte gebracht worden 

hierover evenals de initiatiefnemers. 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl


 

 

Notulen dorpsraad 190403 Pagina 3 van 3             08-04-19 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

SDK zal een bericht zenden aan de wethouder, het college en de raad. SDK zal vragen hoe 

uit deze impassen te komen en hoe de gemeente het bouwen in Keldonk van de grond wil krijgen. 

6.2. Arbeidsmigranten  

Gemeente Meierijstad heeft een werkgroep die bezig is met de problematiek van arbeidsmigranten. 

Onlangs is er een aparte avond geweest met dorps- en wijkraden, met de vraag hoe de dorps- en wijkraden 

tegen deze problematiek aan kijken en dan uitgesplitst in Short (tot 4 jaar) en Mid-Long Stay (meer dan 4 

jaar). Hierbij kwamen aspecten als ‘wonen bij bedrijf’, ‘wonen op een industrieterrein’ en ‘wonen in de 

wijk/dorp’ per Stay-periode aan bod. Vanuit deze avond kwam duidelijk naar voren, dat Short niet past in 

de wijk/het dorp en dat Mid en Long stay conform het gebruikelijke proces voor iedere woning zoekende 

aan een woning zouden moeten kunnen komen. 

Een belangrijke constatering was hierbij: regelgeving en handhaving schieten schromelijk te kort. 

 

6.3. Openbare vergadering 17 april 

De openbare vergadering van 17 april gaat niet door. Er zijn onvoldoende onderwerpen om een goed 

gevulde avond met voldoende informatie verstrekking te organiseren. 

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, die gedeeld zouden moeten worden met de dorpsraad kan altijd 

middels een afspraak of op het inloop kwartiertje aan het begin van elke vergadering.  

7. Rondvraag 

Het grasveld van de speeltuin nabij D’n Dries is erbarmelijk slecht, ondanks dat dit pas kortgeleden 

opnieuw is aangelegd. Wat gaan we hier aan doen? 

Onlangs zijn er reparaties uitgevoerd aan het asfalt op het Hool en Sweenslag. De uitvoering laat te 

wensen over en er zijn nog vele slechte plekken. We gaan dit navragen. 

In de bergingsvijver achter de speeltuin aan de Klaverweide, bedoeld voor regenwater, komt bij 

regen geen water bij. Hoe dit komt is niet bekend. Het lijkt erop, dat het regenwaterriool in de wijk 

hier niet op aangesloten is. 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit kort voor elf uur de vergadering. 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 15 mei aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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