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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: 11 oktober 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 afmelding van Mike en Richard opent de vz de vergadering en heet het Keldonks Journaal van harte 

welkom. 

2. Mededeling 

As-verlegging Morgenstraat. Rudy Verbakel heeft aangegeven te stoppen met zijn onderneming en vraagt 

SDK het onderhoud te willen overnemen. Wordt nog verder besproken, ligt in eerste instantie bij gemeente, 

daar is contract mee afgesloten. 

Er ligt een plan ter inzage m.b.t. de boerderij Wagemans voor splitsing van de boerderij. 

Gem. Meierijstad heeft een 4
e
 buurtadviseur: Reny Nijssen. Reny is/wordt ons 1

e
 aanspreekpunt. Reny 

komt 18 oktober kennis maken met ons en Keldonk. 

3. Bezoek 

Keldonks Journaal is aanwezig en deelt mede, dat het leefbaarheidsbudget is toegekend aan hun 

organisatie, waarbij zij de dank uitspreken aan de ondersteuning van de dorpsraad, met name de inbreng 

van Paul Jacobs. Verder vertel het KJ hun plannen en de hiermee gepaard gaande uitdagingen. KJ vraagt 

SDK om mee te denken aan  een verdere professionalisering van hun activiteiten. De uitdagingen zijn 

vooral gebaseerd op continuïteit en veiligheid van de website. SDK wil meedenken en er wordt 

afgesproken in klein comité verder te werken aan een mogelijke oplossing. 

4. Ingekomen stukken 

Mail m.b.t. ’t Plein 

Fondsen info het Groenwoud 

Woonvisie Meierijstad, verslag 2
e
 overleg 

5. Uitgegane stukken 

Mail m.b.t. ‘t Plein 

6. Commissies 

Geen bijzonderheden te melden uit commissies of werkgroepen. Alles draait naar behoren en tevredenheid. 
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7.  Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

 Plan Wagemans, splitsing boerderij, ligt ter inzage. 

7.2. N279 

Gem. Meierijstad is voorbereidingen aan het treffen voor een planonderzoek naar haalbaarheid, nut en 

noodzaak van de ontsluiting van het ind.terrein de Doornhoek naar de brug over het kanaal / N279 bij 

Keldonk. 

De aanleg van een dergelijke ontsluiting zal in elk geval niet parallel lopen met de aanleg van het viaduct. 

De provincie is het PIP (Provinciaal Inpassing Plan) al veel verder in de planvorming. 

7.3. Openbare vergadering 

Op 18 oktober hebben we onze openbare vergadering, waarin we o.a. stilstaan bij de ontwikkelingen 

rondom de N279, een idee lanceren m.b.t. wonen in Keldonk, een plan presenteren over het behoud van de 

AED’s in Keldonk en onze dorpsgids SDK presenteren alsmede een nieuwe look. Daarnaast staan we stil 

bij de vele doorlopende activiteiten in ons mooie dorp.  

7.4. Glasvezel buitengebied 

Er is een convenant in voorbereiding, daarna volgt inventarisatie over voorstellen per aansluiting.  SDK zal 

dit blijven vervolgen. 

7.5. Openbare ruimte 

Vanuit de bewoners zijn er diverse klachten over de openbare ruimte neergelegd bij de dorpsraad. De 

dorpsraad heeft zelf ook onderzoek gedaan en heeft een groot deel hiervan verzamelt en aan de gemeente 

voorgelegd. Een eerste reactie is ontvangen. Wij zijn in afwachting van de uitvoering van de toegezegde 

acties en gaan parallel hieraan met de inhoud van de terugkoppeling aan de slag en met de gemeente in 

overleg. Ondertussen is al wel het gazon van de speeltuin aan D’n Dries opnieuw ingezaaid 

7.6. Brug over Goorloop 

Na afsluiting van de brug over de Goorloop nabij de N279 zijn we al geruime tijd in afwachting van een 

oplossing of definitief plan. Navraag bij de gemeente heeft als antwoordt gegeven: waarschijnlijk in 1
e
 

kwartaal van 2018 zal de brug hersteld worden.  

Momenteel is er een “tijdelijke situatie”, waarvan de dorpsraad van mening is, dat een tijdelijke situatie 

geen jaar mag duren en heeft verzocht om de tijdelijke situatie om te zetten naar een definitieve. Dat dit in 

de toekomst (2018) weer wijzigt is hierbij niet relevant. SDK wacht op antwoordt van gem. Meierijstad . 
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8. Rondvraag 

Afgelopen weekend is de brug over het kanaal voor een bepaalde periode afgesloten geweest. 

Hiervan was vooraf niets bekend, anders dan een bord bij de brug enkele dagen voor de afsluiting. 

Ook op de site van de gemeente Meierijstad is geen aankondiging aangetroffen. SDK zal navraag 

doen. 

9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 

 

Openbare vergadering 18 oktober 

aanvang 20.00 uur. 

Zie Keldonk.nl voor meer info 

 

Volgende besloten vergadering 15 november aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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