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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: 10 juni 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 afmelding van Ria en Cindy en bijzonder welkom aan Riny Bunthof, namens ’t Span opent de vz 

de vergadering. De eerste vergadering nadat de maatregelen vanuit overheid/RIVM versoepelt zijn 

en dit overleg weer, hetzij op gepaste afstand, aan tafel kan plaats vinden. 

2. Bezoek 
Riny Bunthof is namens ’t Span aanwezig om toelichting te geven over de wijziging en verbouwingen 

van ’t Span. SDK had vragen gesteld over het blinderen van de ramen in de sporthal. Dit blijkt een 

gebruikelijke en door gemeente voorgestelde wijziging te zijn. De verlichting wordt overal vernieuwd 

en in de sporthal ook aangepast aan de wijziging van de ramen. Er komt goede verlichting en 

zogenaamde theater verlichting, die dimbaar is. Daarnaast zijn er nog enkele ver duurzaamheid 

aanpassingen, die de SDK ter kennisgeving en met goedkeuring aanneemt. 

3. Ingekomen stukken 
➢ Uitnodiging presentatie De Brug, 17 juni.  

➢ VKK Nieuwbrief 

➢ Mail met vraag voor ambassadeur voor glasvezel in de kernen, hiervan is melding gemaakt 

op Keldonk.nl 

➢ Aankondiging persbericht Jaarprogramma Openbare Ruimte  

➢ Rapport Leefbaarheidsmonitor en vervolg gesprekken 

➢ RIB Wonen en Woonwensen onderzoek, 1e kw. 2020  

➢ Informatie over aardwarmte onderzoek, SDK gaat aanvullende vragen stellen over doel, 

mogelijkheden en voor- en nadelen voor onze inwoners. 

4. Uitgegane stukken 
➢ Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

5.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 
 De VCK heeft in de afgelopen periode vrijwel alle taken kunnen uitvoeren. Er is een aangepast plan 

en aangepast schema gemaakt om aan de maatregelen te voldoen, maar de uitvoering heeft hier 

geen nadeel van ondervonden. 

Alleen de activiteiten in het kader van NL Doet en de zwerfafval ophaal actie hebben geen doorgang 

gevonden. 

Door SDK is geconstateerd dat diverse inwoners, die in deze periode (wat meer) zijn gaan wandelen 

een afval zak hebben meegenomen en het afval langs de straten en wegen hebben opgehaald. De 

vuilnisbakken van de VCK zaten voller dan gemiddeld voorheen. Hulde aan deze inwoners en dan 

namens de andere inwoners      .  
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5.3 Kermis 
Komend weekend zou Keldonk kermis zijn, welke helaas ook niet door mag gaan. SKV heeft een 

dilemma over het wel of niet doorgaan van de kermissen in Veghel en Boerdonk (beiden in 

september). Niet door laten gaan kost veel geld, wel doorgaan kost nog veel meer. SKV is oa in 

gesprek met Gemeente Meierijstad om tot een gepaste oplossing te komen. 

SKV heeft haar achterban (De dorpsraden van de kerkdorpen Veghel en het Centrum Management 

Veghel) op de hoogte gebracht. SDK heeft enkele waardevolle tips kunnen geven en aangeven evt 

ook een bijdrage aan de organisatie te willen organiseren. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
 Er is contact met de initiatiefnemer en een voorstel gedaan om in gesprek te gaan, visie te delen en 

samen aan de slag te gaan om het plan zo goed en snel mogelijk voor Keldonk te kunnen realiseren. 

Vanuit de dorpsraden Olland, Boerdonk en Keldonk is een gezamenlijke brief gezonden aan de Leden 

van de commissie ruimte, economie en bedrijfsvoering als reactie op de RaadsInformatieBrief Wonen 

en Woonwensen onderzoek gemeente Meierijstad. De gezamenlijke mening van de dorpsraden is in 

het kort: de kleine kernen, de toekomstige inwoners ofte wel de kopers van nieuwe woningen in de 

nieuwe plannen mogen niet de dupe worden (lees: voor de kosten in aanmerking komen) als een 

initiatief niet de vereiste 25% aan sociale (huur)woningen kan realiseren en hiervoor de voorgestelde 

compensatiekosten moet betalen. Een initiatief in een kleine kern is in verhouding kostentechnisch al 

duurder dan grote plannen en worden door deze compensatieregeling nog duurder. Dit valt niet 

onder het gelijkheidsbeginsel wat voor iedere burger zou moeten gelden. 

6.2. N279 en Verbindingsweg Keldonk – Doornhoek 
Van deze 2 projecten is de afgelopen maanden geen enkele berichtgeving gekomen, behoudens het 

voorbereidingsbesluit m.b.t. de verbindingsweg om op alle mogelijke tracés geen bouwvergunning 

meer te verlenen. Het is erg stil rondom deze projecten. We gaan informeren wat de stand van zaken 

is en wat de vervolgstappen met planning zijn. 

 

6.3. Glasvezel   
Vanuit de gemeente is verzocht om een of enkele ambassadeurs te zoeken, die de aanleg van 

glasvezel in de kernen willen promoten. Bij voldoende deelname zal ook in de kernen en 

zogenaamde lint gebieden (simpel gesteld, daar waar nu CAI ligt) glasvezel aangelegd worden. 

Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden, via dorpsraad of rechtstreeks bij gemeente (wel graag 

dorpsraad informeren, ivm het aantal). Meer info via https://keldonk.nl/glasvezel-in-keldonk-

ambassadeurs-gezocht 

6.4. Platanen  
De gesprekken over de platanen in de Morgenstraat en Antoniusstraat zijn weer hervat en intussen is 

een aangepast plan voorgesteld aan de SDK en aan de basisschool. In een gezamenlijk gesprek zijn 

nieuwe ideeën besproken en uitgewerkt. Binnenkort zal dit worden gepresenteerd aan het dorp. De 
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uitvoering staat gepland voor eind 2020 en dient 1 maart volledig gereed te zijn (aanplanten nieuwe 

planten etc). 

7. Rondvraag 
Er is een vraag gekomen over de nieuwe trap op de Keldonkse Berg, deze lijkt te kort te zijn 

waardoor deze moeilijk bereikbaar is.  

De trap ligt op Erpse grond en SDK zal dit met de dorpsraad van Erp bespreken. 

8. Sluiting 
 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 8 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport- en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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