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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: 9 november 2016 

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, (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 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

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 

Met de afmelding van Jos, Richard en Mike opent de vz de vergadering. 

2. Mededeling 

Met trots en als eerste mededeling kunnen we vermelden, dat Keldonk als 1
e
 “Hartsave “ is. Sinds deze 

maand zijn er in totaal 5 AED’s in Keldonk geplaatst, zodat elke inwoner binnen de “6-minuten zone” 

woont. De dorpsraad bedankt, via deze weg Hans Rijkers, Kitty Rooyakkers, Paul van den Nieuwenhuizen  

en Jan van den Vossenberg, elk namens hun buurtvereniging, heel hartelijk voor hun inzet in hun buurt om 

deze AED’s geplaatst te krijgen. Aanvullend bedanken we ook de gemeente Veghel, die met hun co-

financiering dit mogelijk hebben gemaakt. 

De vergaderdata voor 2017 worden met een kleine aanpassing vastgesteld. Dit zal worden verspreid en op 

Keldonk.nl worden gezet in de (toekomstige !!) agenda 

Er zijn intussen meerdere klachten gemeld bij de Gemeente over de wortel opdruk en hierdoor ontstane 

gevaarlijke situatie op de voetpaden van de Morgenstraat en Antoniusstraat. 

3. Ingekomen stukken 

Oproep van KNHM: betreft een oproep om het KNHM team te versterken voor goede doelen in Brabant . 

Is n.v.t. voor Keldonk, t.k. 

Brief bewonersplein, inzake keuze uit basis of Plus pakket voor de website, zie pnt 5.1. 

Uitnodiging van Gemeente Veghel: Veghel bedankt haar vrijwilligers 

Brief van HSV- m.b.t. AED in Het Lijnt; deze is geplaatst voor 2x 2 jaar 

4. Uitgegane stukken 

Klacht over worteldruk Morgenstraat – Antoniusstraat 

Klacht over Wilgen groei in De Baars 

Uitnodiging voor verkiezingsdebat 15-11: Leve(n) de dorpen 
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5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Het Webteam van Keldonk.nl heeft gekozen voor de Basis structuur. Met name  ten behoeve van behoud 

van de Domein naam. Extra functionaliteiten die niet gebruikt worden, zoals SamSam en Gemeentebreed 

nieuws vallen daar niet onder. Open staan alleen nog de nalevering van de Agenda functie. Een punt dat al 

zeer geruime tijd open staat (2 jaar). 

5.2 Kermis 

Er is een evaluatie geweest en hieruit is als belangrijkste  te melden, dat het contract met de kermismeester 

is verlengt en dat de kermissen een positieve boost hebben gekregen. 

5.3.   MFC – Computer cursussen 

De coördinator van de Computer cursussen heeft te kennen gegeven te stoppen. We willen Anja langs deze 

weg in ieder geval bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. 

Leest u dit en denkt u, dat is wel iets voor mij, informeer dan even bij ons secretariaat, die kan u meer 

vertellen over de inhoud van deze taak. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Navraag over de bouwplannen in Keldonk gedaan. Het plan aan de Kampweg is nog in behandeling. 

Verzoek om Boerderij te verbouwen tot 3 woningen is ingediend. 

6.2. N279 

Geen nieuwe feiten te melden 

6.3. Verkiezingsavond 15 nov. 

SDK heeft intensief meegewerkt aan de voorbereidingen voor deze avond en het thema voor de avond: 

Leve(n) de dorpen. (lees: Leven de dorpen; levende dorpen of Leve de dorpen) komt van de hand van onze 

dorpsraad.  

Op 15 november zullen de lijsttrekkers aan de tand gevoeld worden over wat zij voor ogen hebben om de 

Leefbaarheid in de dorpen te verbeteren, nadat zij in de Raad van de nieuwe gemeente Meierijstad zijn 

gekozen. 

Als dorpsbewoners is het belangrijk om hier naar toe te gaan, zodat je kunt horen wat de persoon te 

vertellen heeft op wie je wilt gaan stemmen (of juist niet). Komt dus naar Eerde op 15 nov. 
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6.4. Kerngroep 

De dorpsraad Keldonk neemt deel aan een kerngroep van enkele dorps- en wijkraden die een beleidsnotitie 

gaan opzetten, ism de gemeenten / medewerkers dorps-en wijkraden van de 3 huidige gemeenten. Deze 

beleidsnotitie zal een basis gaan vormen over de wijze waarom de nieuwe gemeente gaat samen werken 

met de dorps- en wijkraden. Doel is om deze notitie in de 1
e
 helft van 2017 gereed te hebben. 

Deze maand is weer een grote stap gezet in het vormen van de notitie.  

Tijdens deze bijeenkomsten komt ook steeds naar voren: hoe gaat dat bij jullie, met name de nieuwe dorps- 

en wijkraden van Sint Oedenrode en Schijndel zijn geinterresseerd hoe het in de Veghelse raden gaat en 

omgekeerd uiteraard ook. 

Gezamenlijk zullen we gaan nadenken hoe we elkaar hierin kunnen informeren. 

7.  Rondvraag 

Postcode Erp /Veghel / Meierijstad?? In de Regio Oss is er momenteel een onderzoek gaande in het 

kader van “het woonplaatsbesluit”. Gevolg hiervan kan zijn, dat elke kleine plaats zijn eigen postcode 

kan krijgen. In het BD van 6 september stond hierover een stuk. 

SDK zal bij de (toekomstige) gemeente Meierijstad dit onder de aandacht brengen. Dit probleem 

speelt mogelijk ook straks in de nieuwe gemeente. Het is in ieder geval al jaren een doorn in het oog 

in Keldonk (en Boerdonk), wat al lang niet meer onder Erp behoort. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering  14 december aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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