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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: 15 mei 2019 

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  

Vacant (jeugdzaken/kermis)   

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Meierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 

 

  

mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:henatielemans@home.nl
mailto:josvandenheuvel7@hotmail.com
mailto:ria.kuijpers@hotmail.com
mailto:cindy.paauwe@gmail.com
mailto:paul.jacobs.keldonk@outlook.com
mailto:mikevdbiggelaar@ziggo.nl


 

 

Notulen dorpsraad 190515 Pagina 2 van 4             02-06-19 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen en in het bijzonder Jan Kerkhof, Marius 

Strijbosch, Jan van de Vossenberg en Frank Kuijpers 

2. Mededeling 

Op de oproep van VCK om deel te nemen aan de actie “Zwerfafval” op zaterdag is 1 aanmelding gekomen. 

Helaas heeft iedereen het druk en geen tijd kunnen vinden voor een Opschoonactie in Keldonk. We gaan 

proberen op een andere manier vrijwilligers voor zaterdag te vinden, die mogelijk één of een enkele keer 

per jaar als vrijwilliger van de VCK kan worden ingezet 

3. Bezoek 

Jan Kerkhof (namens Cornelius Stichting Boerdonk) en Marius Strijbosch (Heemkundekring Erthepe) zijn 

aanwezig om het plan over een boek over WOII in onze regio Erp-Keldonk en Boerdonk, te vertellen en 

tevens met de vraag wat Keldonk hierin kan betekenen. I.v.m. deze vraag zijn ook Jan van de Vossenberg 

(Stichting Korenmolen de Hoop) en Frank Kuijpers (Stichting Keldonks Belang) aanwezig. Na de 

uitgebreide uiteenzetting en inzage in het ontwerp zijn de volgende afspraken gemaakt. SDK zal 

medewerking verlenen aan de verspreiding van de flyer (nader uit te werken), op de eerst volgende 

openbare vergadering het boek presenteren, samen met de commissie en tevens een oproep doen om een 

commissie WOII Keldonk te gaan vormen. Daarnaast zal SDK aan commissie van de SDK vragen of er 

binnen hun doelstelling financiële middelen beschikbaar zijn om een bijdrage aan de kosten van het boek te 

leveren. Jan en Frank zullen elk binnen hun stichting de vraag voorleggen aan het bestuur met de vraag in 

welke mate hun stichting kan bijdragen. 

4. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor Klankbordgroep Boombeleid 

Uitnodiging voor Informatieavond over gastvrije bedrijventerreinen, detailhandel & horeca 

Uitnodiging voor een gezamenlijk overleg over Bouwen in dorpen met enkele dorpsraden. 

5. Uitgegane stukken 

Mail aan college m.b.t. mislukken van de Pilot Bouwen in Keldonk 

6. Commissies 

6.1. AED 

De SDK en AED hebben een gesprek gehad met de wethouder over mogelijk subsidiebeleid m.b.t. het 

onderhoud van AED’s in Meierijstad. Een constructief gesprek, waarin onze ervaringen en kennis uit de 

afgelopen jaren is gedeeld en waarin gevraagd is om een harmonieus beleid. 
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6.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 VCK en SDK zijn nog zoekende naar mogelijkheden voor een “mooier Keldonk”, naast de Hanging 

Baskets, Kerstboom en Bloembollen wordt gekeken of er nog nieuwe ideeën zijn. Vanuit het dorp zijn 

ideeën van harte welkom. 

6.3. Kermis 

Keldonk Kermis 2019 is van vrijdag 14 t/m maandag 17 juni. Stichting AttrActief Keldonk heeft haar 

programma van de nevenactiviteiten bekend gemaakt. Fijn dat er afstemming is met oa het kerkbestuur 

omtrent de processie. En een mooi nieuw initiatief in samenwerking met Zorg & Welzijn in de vorm van 

een Maandagmiddag Matinee. 

SKV heeft de attracties rond waarmee onze kermis weer een evenement voor heel het dorp gaat worden. 

7.  Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

 Na het mislukken van de Pilot voor bouwplannen in Keldonk zijn in Keldonk, zowel dorpsraad als ook de 

initiatiefnemers in afwachting van de beslissingen / actie van het college B&W Meierijstad. Sinds de 

melding, dat de pilot mislukt is en dat de opdracht is teruggeven aan het collega en na navraag bij het 

college voor vervolgstappen in het proces in Keldonk is hierop nog geen reactie ontvangen. 

7.2. N279 

Het landelijk inrichtingsplan Goorloop Keldonk is gereed. Ziet er prima uit. Vele wensen van de SDK zijn 

hierin doorgevoerd, een enkele dient nog nader uitgewerkt te worden in het detailplan.  

Stuurgroep van de provincie heeft de agrarische variant gekozen inzake de landschappelijke aanpassingen 

bij Keldonk aan de Goorloop en omgeving. Dit is een nadere uitwerking in verband met de aanpassingen 

van de N 279 bij Keldonk, door de aanleg van een viaduct met op en afritten. De details moeten nog 

uitgewerkt worden en enkele keuze voor de inrichting moeten nog worden gemaakt. 

Via https://keldonk.nl/meer-details-vormgeving-n279-keldonk-bekend kunt u het plan inzien.  

7.3. Kloosterplan 

Omdat verdere woningbouw in Keldonk stil ligt, moet met het Kloosterplan hier wellicht op ingespeeld 

gaan worden. De commissie komt begin juni weer samen en zal dan de vervolgstappen gaan bepalen.  

Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden.  
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8. Rondvraag 

9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 12 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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