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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: 15 april 2015 

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) 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 

De vz opent de vergadering met een welkom voor ons gast, Maurice van der Ende, namens DDB. 

2. Mededeling 

De dorpsraad en alle bijbehorende commissie zullen door een vrijwilliger op het gebied van ICT geholpen 

worden. Individueel en gezamenlijk. Hiermee gaan we het komende jaar langzaam onze document 

beheren en gemeenschappelijk toepassen.  

3. Bezoek 

Maurice van der Ende, namens DDB, is voor zijn jaarlijkse praatje aanwezig. Vanuit de dorpsraad worden 

de volgende aandachtspunten meegegeven: bouwen (voortgangsbewaking), huurwoningen bouwen in de 

kerkdorpen, Infra (N279 verbreding) en afwaardering Rembrandtlaan (gevolg: extra sluipverkeer in 

Keldonk), kermis (collectieve aanpak) en glasvezel voor heel Veghel, incl. kerkdorpen en buitengebied. 

4. Ingekomen stukken 

Aangepast convenant dorps en wijkraden met gemeente Veghel 

5. Commissie 

5.1. Keldonk.nl 

De nieuwe structuur voor de website is gereed en wordt 28-4 “live” gezet.  

Samen met 3 andere sites gaat keldonk.nl op 28 april over op nieuwe programmatuur. Daardoor 

veranderen enkele zaken zichtbaar op de site, maar ook de registratie. Dit i.v.m. koppeling aan Samsam. 

Hierover zal via de site gecommuniceerd worden. 

De info/voorlichtingsavond voor  onze decentraal beheerders op 16 maart was druk bezocht (16 van de 

21 waren aanwezig) en als positief ervaren. Ook een aantal nieuwe decentraal beheerders zijn toen 

welkom geheten.  

Tot en met de overgang naar de nieuwe programmatuur zullen de nodige zaken nog geregeld en 

gecommuniceerd moeten worden. Daaronder een aantal, die uit de voorlichtingsavond kwamen.  Zo zal 

de door Mike herschreven handleiding ook nog definitief gemaakt en verspreidt worden. 
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5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

De dorpsraad heeft het project: Keldonk in de Bloemen gelanceerd. Voor dit project is een subsidie vanuit 

KNHM, onder de noemer van Kern met Pit, toegekend. Voor het totale plan, waarin ook andere plannen 

in verwerkt zijn, zijn meer middelen nodig. Hiervoor is contact gezocht met de Keldonkse Ondernemings 

Vereniging. Op 13 april is een presentatie gegeven aan de KOV, wat bijzonder positief is ontvangen.  

Intussen is vanuit de KOV een positieve reactie gekomen op de insteek en toezegging over de gewenste 

middelen, onder voorbehoud van verdere uitwerking en definitieve goedkeuring. 

5.3. Zorg en Welzijn 

Tijdens de landelijke actie NL-doet is door Z&W een dag georganiseerd voor de oudere inwoners / alleen 

staande inwoners van Keldonk. I.s.m. het Eetpunt Keldonk is dit een bijzonder geslaagde dag, waar ca. 45 

mensen aanwezig waren. 

Als vervolg hierop zal er een maandelijkse bijeenkomst (ochtend) worden georganiseerd, waarin naar 

wens allerlei activiteiten worden gehouden. Op 24 april is de eerste bijeenkomst. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

De dorpsraad heeft met de gemeente (ambtelijk) een evaluatie gehouden over de bijeenkomst over 

Bouwen in Keldonk en de gehouden enquête op deze avond. De gemeente was bijzonder positief over de 

avond, en in het bijzonder over de opkomst. Met het grote aantal aanwezige is zeker draagvlak gecreëerd 

voor de verdere planvormingen die momenteel zijn ingediend.  

6.2. ZOE 

De gemeente raad zal op 16 april het besluit nemen (is intussen genomen) de ZOE niet aan te leggen. Wel 

zullen er alternatieve maatregelen worden genomen, zoals het verbeteren van de doorgaande weg in Erp 

en aanpassingen aan de Boerdonksedijk. 

Als dorpsraad Keldonk zijn we het eens met deze beslissing, aangezien de ZOE geen goede oplossing biedt 

voor alle verkeersproblemen in Keldonk en Erp. Als dorpsraad zullen we de vinger aan de pols houden 

m.b.t. deze alternatieve maatregelen ter voorkoming van mogelijke nieuwe knelpunten. 

 

6.3. Brug bij Hackerom 

De dorpsraad is blij met de oplossing zoals deze door de gemeente aangebracht. Binnen korte tijd is een 

goede, tijdelijke oplossing aangebracht. De definitieve uitwerking kan hierdoor zorgvuldig worden 

uitgewerkt en de nodige aandacht en tijd aan gespendeerd worden. 
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6.4. Kermis 

 Op 13 april vond het vervolgoverleg plaats met de gezamenlijke dorpsraden (DR), het 

centrummanagement (CM) en de gemeente, incl. de verantwoordelijke wethouder. Tijdens dit overleg is 

het eerder besproken voorstel voor de opzet van de kermissen 2016 e.v., verder uitgewerkt tot een 

concretere vorm waarin de DR en CM een stichting gaan opzetten. En waarin de gemeente een 

faciliterende rol zal vervullen. Deze opzet zal komende weken verder uitgewerkt gaan worden. 

Voor de kermis 2015 zijn we nog even aangewezen op de verpachtingen van Duursma. Daarover geen 

ander nieuws te melden dan dat er nog geen exploitanten zijn gecontracteerd. Dorpsraad Keldonk heeft 

zijn zorgen daarover uitgesproken. 

De dorpsraad Keldonk zal enkele aanvullende evenementen gaan organiseren naast de kermis. Dit wordt 

de komende weken uitgewerkt en gepresenteerd. 

6.5. Glasvezel in Veghel 

 De dorpsraad zal bij de gemeente wederom de aandacht vestigen op een structurele aanpak van 

glasvezel voor geheel Veghel, dus incl. de kerkdorpen en buiten gebied. Vanuit de provincie zijn hiervoor 

gelden gereserveerd, waar nog steeds aanspraak op gemaakt kan worden. 

7. Sluiting 

8. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 20 mei aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


