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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 26 augustus  2020 

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       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 
Met een “welkom na een bijzondere vakantie periode” opent de vz de vergadering. Verheugt dat 

iedereen weer fysiek aanwezig kan zijn.  

2. Mededeling 
De prikpost in Keldonk is vanwege Corona tijdelijk gesloten. SDK heeft hierover mails en brieven 

gestuurd naar College van B&W en naar Synchroon Zorggroep Bernhoven. Hierbij zijn andere 

dorpsraden van kleine kernen in Meierijstad betrokken en zij ondersteunen het verzoek van SDK aan 

Bernhoven. Het collega ondersteunt de mening van deze dorpsraden eveneens in een beantwoorde 

mail. De brief aan Synchroon Zorggroep Bernhoven is nog niet beantwoordt maar wel in 

behandeling. 

Op verzoek van SDK is de opgang van de trap Keldonkse Berg, aan de zijde van Erp aangepast zodat 

deze minder steil en dus minder gevaarlijk is. 

3. Ingekomen stukken 
➢ Mail inzake verkeersveiligheid Antoniusstraat 

➢ Mail van Smee Advies, inzake Burgerparticipatie 

➢ Mail van Seniorenraad Meierijstad, met oproep voor vrijwilligers 

➢ Mail van gemeente over sluiten van brug Goorloop -  Sluisweg, voor verkeer zwaarder dan 

3.500 kg 

➢ Mail van gemeente m.b.t. informatie verstrekking aan inwoners m.b.t platanen plan 

Morgenstraat - Antoniusstraat 

➢ Mail van gemeente over vervanging openbare Verlichting  

4. Uitgegane stukken 
➢ Brief aan Synchroon Zorggroep Bernhoven ivm Prikpost in Keldonk 

➢ Schrijven aan Buurtadviseur en college m.b.t. Prikposten in kleine kernen 

➢ Schrijven aan vz kleine kernen, mbt. Prikpost in kleine kernen Meijerijstad. 

5. Commissies 
Geen bijzonderheden uit commissies 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
Gemeente is in gesprek met initiatiefnemer. Hierover is nog geen nadere informatie beschikbaar. 
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6.2. N279 
Geen nieuwe ontwikkelingen, wel in relatie tot afsluiting brug Goorloop/Sluisweg. Zie 6.3 

6.3. Afsluiting brug Goorloop / Sluisweg 
SDK ontving per mail van de gemeente het bericht dat uit de recent door adviesbureau Wagemaker 

uit Rosmalen uitgevoerde toetsing van de constructieve veiligheid van de bruggen in Meierijstad, 

blijkt dat de brug over de Goorloop ter plaatse van de Sluisweg niet meer geschikt is voor gebruik 

door (vracht)verkeer zwaarder dan 3.500 kg! Deze brug zal binnen kort afgesloten worden. 

Deze afsluiting zal impact hebben op het doorgaande verkeerd in Keldonk en het verkeer op de 

ventweg. Deze afsluiting veroorzaakt een vooruit geschoven punt mbt de afsluiting van de Sluisweg 

van de N279, wat een onderdeel is van de aanpassing van de N279.  

SDK is in gesprek met de gemeente om antwoorden op vragen te krijgen zoals wanneer is binnenkort 

en voor hoe lang? SDK zal ook in gesprek gaan met verantwoordelijke wethouder m.b.t. deze 

wijziging in de verkeerstromen door en rondom Keldonk.  

6.4. Aanpassing Morgenstraat – Antoniusstraat 
Na jarenlange overlast en hiermee samenhangende kosten voor herstel van de wortelopdruk van de 

platanen heeft de gemeente momenteel een plan voor aanpassing van de bomenstructuur. 

Omwonenden worden per brief geïnformeerd. Verder wordt het plan online gezet en kan een ieder 

zienswijze indienen. In de voorbereiding hiervan zijn SDK, Schoolbestuur en MR al betrokken en is 

het plan in samenwerking opgesteld, zoals het begin september zal worden gepresenteerd. Planning 

van het project is: uitvoering in 2020, uiterlijk volledig gereed (aanplanting) 1 maart. 

6.5 Skipov en Skoso gaan samen 
Er is een bericht ontvangen over het samen gaan van Skipov (basis scholen van voormalig Veghel) en 

Skoso (basis scholen van voormalig Sint Oedenrode). SDK gaat met ondersteuning van andere kleine 

kernen een brief opstellen, waarin het behoud van de basisschool in de kleine kern wordt 

aangekaart. Behoud van de school is in het belang van de Leefbaarheid van een dorp. Zowel Skoso als 

Skipov hebben in eerdere communicaties aangeven dit belangrijk te vinden. De fusie geeft ons toch 

de reden om hier nogmaals aandacht voor te vragen en de vraag te stellen of deze visie ook in de 

toekomst behouden blijft.  

6.6. Beregeningsvijver 
Naar aanleiding van herhaalde meldingen over het (niet) vullen van de beregeningsvijver in de 

Keldonkse Morgen is een bevestiging ontvangen, dat er inderdaad geen vulling van regenwater 

plaats vindt. Er zal een vervolg onderzoek ingesteld worden. 

6.7. Glasvezel in Keldonk 
SDK is actief bezig met het realiseren van de doelstelling voor het behalen van de benodigde 

aantallen abonnement voor een glasvezel aansluiting. Bijeenkomsten worden bijgewoond en vragen 

worden gesteld zodat een keuze voor de inwoners zo goed mogelijk gemaakt kan worden. Voor 

vragen vanuit Keldonk kan contact opgenomen worden met onze ambassadeur voor dit project: 

Cindy Paauwe. Ook vindt u op onze website meer informatie : https://keldonk.nl/glasvezel-ook-in-

keldonk, met weer verwijzingen naar de websites van aanbieders en/of informatie verstrekkers. 
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6.8 25 jaar bestaan dorpsraad Keldonk 
Dit jaar bestaat de dorpsraad Keldonk 25 jaar en hier willen we op de openbare vergadering bij stil 

staan. Deze wordt gehouden op 30 september om 20:00 uur in ’t Span. Vanwege de Corona 

maatregelen zal dit in de gymzaal worden gehouden. Later volgt via Keldonk.nl en Erpse krant nadere 

info. 

7. Rondvraag 
Bankje langs de ventweg naar Veghel is onlangs vernield/aangereden. Deze is nu verwijderd en wordt 

binnenkort vervangen voor een nieuw bankje. 

 

8. Sluiting 
 

De vz sluit kort na 23:00 uur de vergadering. 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 16 september aanvang 20.00 uur 

en 30 september openbare vergadering met 25 jarig bestaan. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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