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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 vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 10 december 2014 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:      Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter   213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Vacant   Secretaris    dorpsraad@keldonk.nl  

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922           henatielemans@home.nl  

Jos van den Heuvel, (R&M / B&W) 213988           josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Bouw / P&S) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (groenbeheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (B&E/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website/kermis) 210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken) 379383 richardenbianca3@home.nl 

 

 

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 

Na het maken van individuele foto’s en groepsfoto (met dank aan Robin Bouwe) voor de site wordt de 

vergadering door de voorzitter even na acht uur geopend. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Op 1 december is de dorpsraad uitgenodigd om een presentatie te geven aan de Raadsleven over het 

leefbaarheidsbudget in Keldonk. Een hele leuke mogelijkheid om in beeld te brengen bij de raadsleden 

waar vrijwilligers in de dorpen en wijken mee bezig zijn. Bijzonder jammer dat de raadsleden het in grote 

getalen hebben laten afweten, ca. 8 (van de 25) waren aanwezig, aangevuld met enkele ambtenaren 

waren er ca. 20 mensen aanwezig aan wie wij konden vertellen wat als vrijwilligers in Keldonk doen. De 

aanwezige personen waren bijzonder verrast wat wij in Keldonk met zijn allen als vrijwilliger voor elkaar 

krijgen en vonden het erg leuk om te horen, dat de saamhorig in Keldonk leidt tot vele activiteiten. De 

terugkomende vraag van de (enkele) raadsleden was: wat kunnen wij als Raad hierin betekenen. Samen 

kwamen we tot de conclusie, dat faciliteren en waarborgen de belangrijkste taak is. Als een initiatief 

opgestart wordt, dan dient (zou zo moeten) de gemeente te waarborgen, dat dit initiatief niet verloren 

gaat als de initiatief nemers na verloop van tijd (jaren) dit zelf niet meer kunnen of willen doen en er niet 

direct opvolging is (waarborgen dus). De gemeente zou dit dan moeten overnemen totdat er weer 

initiatief nemers zijn om dit over te nemen. 

Ook het nemen van besluiten is belangrijk, niet afhouden, maar durven doen, durven JA zeggen was voor 

de aanwezige personen een conclusie, die breder werd gedragen. 

 

Financiële situatie Dorpsraad. Voorlopige cijfers wijzen uit, dat we dit jaar tussen  € 350,- en € 400,- te 

kort komen. Dit is aanzienlijk minder dan vorig jaar, reden hiervan is, dat we dit jaar geen openbare 

vergaderingen hebben gehad en de secretariaatskosten ook aanzienlijk lager zijn. De verhoging van de 

subsidie naar € 2.000,- in 2015 zal het verlies per jaar lager doen uit laten vallen, maar als we volgend jaar 

wel 1 of 2 openbare vergaderingen organiseren en de kosten zijn gelijk aan het gemiddelde van afgelopen 

jaren, zullen we ook dan niet kunnen uitkomen. Begin 2015 zullen we ons beraden hoe we de kosten gaan 

beperken. Verminderen van aantal vergadering, afstoten van projecten of geen openbare vergaderingen 

behoren tot de mogelijkheden. 

 

De vergader data voor 2015 zijn akkoord en gaan we verspreiden. 
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4. Bezoek 

Geen 

5. Ingekomen stukken 

 Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden. 

7. Commissie 

7.1 Zorg en Welzijn 

De commissie is zich aan het positioneren. Bezig met PR en met structuur uitwerken.  

7.2.   Multi Functioneel Centrum (MFC) 

In 2015 zullen we als MFC weer aan de slag gaan. Alle huidige commissies en activiteiten gaan heel goed, 

heel positief, maar dat is geen reden om te blijven nadenken over zowel de lopende activiteiten alsook 

naar mogelijk nieuwe activiteiten. 

7.3. Keldonk.nl 

Het testen van de nieuwe programmatuur is gereed. De sites die over willen gaan, kunnen dat doen. 

Keldonk.nl zal de overgang intern gaan voorbereiden. Een info/voorlichtingsavond voor onze decentraal 

beheerders volgt daarna. 

Samsam krijgt op de nieuwe website een plek met alleen de Keldonkse hulpvragen en –aanboden. De 

bedoeling is dat daarop eerst door Keldonkse mensen wordt gereageerd. De commissies Zorg&Welzijn en 

Vrijwilligerscentrale zullen in de gaten houden of bepaalde (onder hun taken vallende) hulpvragen niet te 

lang open blijven staan. 

7.4.  VrijwilligersCentrale Keldonk (VCK) 

De vrijwilligerscentrale heeft een commissie gevormd van 4 à 5 man/vrouw.  In 2015 zal deze commissie 

gaan werken aan structuur en organisatie.  
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8. Ingebrachte punten 

8.1. ZOE  

De raadsleden hebben hun oplossingen voor de verkeersproblematiek in Erp aan het College van B&W 

voorgelegd en de Dorpsraden en andere betrokken instanties. 

O.a. staat hier een alternatief uitgeklede variant van de Zuidelijke Ontsluitingsweg in. Tijdens dit overleg 

concludeerde SDK echter, dat er aan de commissie van Raadsleden is voorgehouden door de gemeente 

dat een weg over de zandpad  De Stick ’s niet mogelijk zou zijn, omdat de provincie hiervoor niet mee zou 

betalen, omdat dit buiten het onderzoeksgebied zou liggen voor een nieuwe ontsluiting naar de N 279. 

Echter wij hebben geconstateerd en vervolgens gevraagd op basis van het rapport van Oranjewoud, dat 

deze pad wel binnen het onderzoeksgebied ligt en de provincie mogelijk wel hier geld voor beschikbaar 

zou stellen. 

Veronique de Wit van de gemeente zal navraag bij de provincie gaan doen of de provincie wel aan een 

nieuwe ontsluitingsweg over zandpad de Sticks een financiële bijdrage wil doen. Hier hebben wij nog geen 

antwoord op gehad.  

Met het alternatief voor de ZOE, een 60 km weg, zonder fietstunnel en zonder rotondes, zal de MER weer 

in beeld komen en het “nut en noodzaak” weer ter discussie komen, omdat in het plan geen vrachtwagen 

verbod in Erp wordt opgenomen. 

Beslissing hierover is wederom uitgesteld. 

 

8.2. Bouwen 

De dorpsraad heeft met gemeente en andere dorpsraden een overleg gehad over mogelijkheden m.b.t. 

Bouwen. Hieruit kwam naar voren, dat er in Erp een info avond is geweest, die succesvol was. Dorpsraad 

Keldonk zal een bericht op Keldonk.nl zetten en op Facebook, dit om de interesse in Keldonk hierover te 

peilen, en dan eventueel ook een info avond te organiseren. 

 

8.3. Fair Trade, Gemeente Veghel 

Van uit het voorzittersoverleg is de vraag gekomen of er interesse is om mee te werken aan Fair Trade. 

Dorpsraad Keldonk heeft beantwoordt hier geen gelegenheid voor te hebben. 
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8.4. Kermis 

Maandag 8-12 met gezamenlijke dorpsraden overleg gehad bij de gemeente waarbij ook 

centrummanagement (CM) was uitgenodigd. Kort gesproken over kermissen 2015 met Duursma.  

Gezamenlijke evaluatie kermissen 2014 t.b.v. 2015 volgt komende maandag 15 december. 

Als in een burgerparticipatie-project uitgebreid gesproken over kermissen 2016 en verder.  Er is 

vastgesteld dat de kermissen voorlopig nog nodig zijn voor de leefbaarheid van de kernen.  De gemeente 

gaat diverse scenario’s voor een kermisorganisatie opzetten en deze samen met de dorpsraden en het CM 

in een soort brainstormsessie bespreken. Een eerste scenario is al door de gezamenlijke dorpsraden voor 

besproken en ingebracht. Er wordt voor half januari 2015 een volgend overleg gepland. 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 14 januari 2015 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 

 


