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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: 21 november 2018 

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  

 

 

 

 

 

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 de afmelding van Cindy opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Richard van Berkel heeft afscheid genomen van de dorpsraad. Uitschrijving in KvK is geregeld. 

Er zijn een aantal vacatures binnen de dorpsraad en de commissies van de dorpsraad. We gaan een 

Vacature pagina op  Keldonk.nl zetten en een oproep plaatsen. 

Vergaderschema 2019 vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging bijeenkomst Verbindingsweg N279 

Kadernota Evenementen beleid 

Vaststelling Visie beleid recreatie en toerisme 

Diverse stukken, m.b.t. WoonVisie / Woonbehoefte Peiling 

Beantwoording Zienswijze N279 

ONS Welzijn, vraag over in kaart brengen van Veghel e.o. 

4. Uitgegane stukken 

Mails m.b.t. WoonVisie / Woonbehoefte Peiling 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Er zijn ontwikkelingen omtrent de techniek achter, en de layout van de dorpswebsites. Onze beheerder is 

daarbij betrokken. Het niet door de instanties gebruikte “Gemeentebreed nieuws” komt daarmee 

waarschijnlijk weer ter beschikking van de eigen beheerders.  

Sociale kaart (soort vanAtotZ) is ook op Keldonk.nl online gezet. Hans Rijkers gaat deze mee vullen / 

beheren. Daaraan zit de nieuwe agenda gekoppeld, die komt later online. 

Parallel hieraan zullen we het gemeentebreed nieuws nauwgezet gaan volgen en berichten m.b.t. Keldonk 

op onze site gaan plaatsen of een verwijzing maken naar de bron-locatie. 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 VCK zal een vrijwilligers avond voor alle vrijwilligers van de dorpsraad en onderliggende commissies en 

werkgroepen gaan organiseren. Dit zal plaats vinden op woensdag 31 januari. Hiervoor worden de 102 

vrijwilligers persoonlijk uitgenodigd. 
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5.3. Kermis 

Met het vertrek van Richard is er een vacature ontstaan in de werkgroep Kermis Keldonk, waar Richard 

namens de dorpsraad in zat. Er zal een overleg met AttrActief Keldonk volgen om dit nader te bespreken. 

De stichting SKV (Stichting Kermissen Veghel) is met de kermismeester al weer bezig met de kermissen 

2019 en is ook nauw betrokken bij de harmonisatie met kermis organisaties uit voormalige gemeentes 

Schijndel en Sint-Oedenrode. 

5.4. Zorg & Welzijn 

Met trots kunnen we de commissie Z&W Keldonk een pluim geven voor het binnen 

halen van een groot bedrag vanuit de Clubactie Rabobank. Als commissie zonder 

leden werd er aanzienlijk boven het gemiddelde gestemd op hen. Hier spreekt 

waardering uit. Dank hiervoor.  

 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 M.b.t. de vorderingen omtrent de bouwprocessen is wekelijks contact met de werkgroep van de gemeente. 

Het vordert gestaag, en de WoonVisie en speerpunten nav de Woonbehoefte peiling krijgen langzaam meer 

inhoud. Het aanjagen van initiatief nemers is gestart en begin Januari kunnen de eerste plannen verwacht 

worden. Daarna is het bekijken welk plan het meeste kans heeft op snel succes (quick-scan van de 

haalbaarheid) en waarmee gestart zal worden. 

6.2. N279 

Vanuit de Zienswijze en inbreng in klankbord groep zijn een aantal voorstellen van de SDK meegenomen 

in de verdere planvorming. De kruising met de Morgenstraat, het verleggen van de Goorloop en het “vlak 

houden” van het fietspad naar Veghel zijn opgenomen. 

De vraag m.b.t. de fietsbrug wordt vooralsnog niet beantwoordt. Ondanks meerdere vragen aan gemeente 

Meierijstad, informatie en vragen naar college en Raad, blijven deze onbeantwoord. SDK zal nogmaals 

navraag gaan doen.  

Ook de verbinding tussen Morgenstraat en Sluisweg, ivm het vervallen van de aansluiting Sluisweg op 

N279, blijft onduidelijk. 

6.3. Verbindingsweg N279 – Doornhoek 

Op 29 november is er een informatieavond waarvoor SDK is uitgenodigd. SDK zal daar met 2 personen 

aan deelnemen. 
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6.4. Verzekeringen 

Vanuit gemeente Meierijstad is een antwoord gekomen op de door alle dorps- en wijkraden gestelde vraag, 

tijdens een platformbijeenkomst voor dorps- en wijkraden in april, m.b.t. de Aansprakelijkheids- en 

Bestuursaansprakelijkheid verzekeringen. De dorps- en wijkraden dienen dit zelf te regelen en zelf voor de 

kosten op te draaien is de korte samenvatting van het schrijven. Organisatie en/of collectief organiseren is 

niet van toepassing door/namens gemeente Meierijstad. 

Burgerparticipatie werkt hierbij op dit moment maar eenzijdig. Het zou de gemeente sieren om hierin haar 

dorps- en wijkraden te ondersteunen, zodat dit vraagstuk gezamenlijk uitgezocht wordt. En niet dat iedere 

dorps-/wijkraad dat voor zichzelf uit moet gaan vinden. 

7. Rondvraag / t.k. 

Ter informatie: Er is een informatie bord over ’t Lijnt verdwenen. Hierover is navraag gedaan bij 

gemeente. 

NL Doet: zijn er nog ideeën voor 2019 (is half maart, maar aanmelden kan nu al) 

Keldonk heeft nogal stank overlast van de kippenstallen op de Vogelenzang. SDK zal hierover een 

klacht indienen namens Keldonk. 

VAB beleid vrijkomende agrarische bedrijven. Hoe in te richten. M.b.t. Fusie dient plan herzien te worden. 

SDK praat mee over het beleid hierover. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 19 december aanvang 20.00 uur. 

 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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