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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: 13 oktober 2021 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@outlook.com 

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 
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1. Opening 

Met welkom aan Mevr. Keetels en afwezigheidsmelding van Jos en Ria opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

De openbare vergadering wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum. 

SDK is aanwezig geweest bij de platformbijeenkomst van de gemeente voor de dorps- en wijkraden. Hier 

werden de dorps- en wijkraden bedankt voor hun inzet in de Corona periode.  

Tijdens deze bijeenkomst was er aandacht over de manier van vergaderen met de inwoners, hoe dit beter te 

organiseren en werden tips gegeven. In de bijeenkomst werd vast gesteld dat er per thema grote verschillen 

zijn in de rollen en taken van dorps- en wijkraden in geheel Meierijstad. 

3. Bezoek 

Mevr. Keetels, coördinator Toeristische Informatiepunten Meierijstad, is deze vergadering aanwezig om 

uitleg te geven over de opzet van Toeristische Informatie punten in Meierijstad. Gezamenlijk hebben we 

gekeken naar mogelijke locaties in Keldonk, waar dit informatiepunt zou kunnen komen. Het hieruit 

voortgekomen voorstel zal eerst verder worden onderzocht en met betrokkenen worden besproken. 

Vooruitlopend hierop is het in zeker voor eenieder interessant om de website van het Toeristisch 

Informatiepunt te bezoeken: www.bezoekmeierijstad.nl  

4. Ingekomen stukken 

• Uitnodiging scholingsavond WBTR van Ons Welzijn op 18 oktober. 

• Uitnodiging Seniorenraad Meierijstad met notitie ouderenbeleid. 

5. Uitgegane stukken 

• Geen bijzonderheden 

6. Commissies 

6.1       Keldonk.nl 

Bij het 10 jaar jubileum van Keldonk.nl is met een actie, uiteraard op de site, stilgestaan. De winnaars 

hebben hun attentie in ontvangst mogen nemen. 

De voortgang van de website in de huidige constructie is nog steeds een vraagteken. Hier verwachten we 

op korte termijn een oplossing voor. 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
http://www.bezoekmeierijstad.nl/
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6.2       Zorg & Welzijn 

 Na het Eetpunt in september is in oktober ook het Trefpunt weer gestart. Fijn om te kunnen vermelden. 

6.3        Kloosterplan 

Een delegatie van de werkgroep Kloosterplan heeft een overleg gehad met Area. Area gaat nu het plan 

doorrekenen en bekijken wat de haalbaarheid ervan is. De resultaten worden tzt weer besproken. 

Area en de gemeente zijn bezig om gebied sessies op te starten. Graag zouden we in Keldonk hier aan 

deelnemen. 

7.  Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

Deze week is het contract ondertekend tussen gemeente en projectontwikkelaar voor het bouwplan 

Antoniusstraat 15. De komende tijd zal meer inhoudelijke informatie verstrekt worden en zal een 

presentatie aan het dorp getoond worden. Dit verwachten we begin 2022. De processen gaan nu lopen 

waarbij de verwachting is dat er pas medio 2023 gestart kan worden met de bouw. 

SDK zal echter met de gemeente gaan praten over nieuwe mogelijkheden. Binnenkort zal de SDK een 

gesprek hebben met de wethouder hierover. 

7.2. Vitaliteit in kleine kernen   

SDK is aangeschoven bij “de bijeenkomst over vitaliteit en wonen in de kleine kernen” en heeft (nogmaals) 

kunnen aangeven wat voor Keldonk belangrijk is om de Leefbaarheid in stand te houden. Dit als 

aansluiting op bovenstaand punt, m.b.t. de nieuwe bouwmogelijkheden in Keldonk.  

7.3. Vergroening speelplaats Basisschool 

 Vanuit de school is een verzoek gekomen om mee te gaan denken aan de mogelijkheid om het schoolplein 

te gaan vergroenen. SDK zal contact opnemen met de school om dit te bespreken. 

7.4. Groentetuin 

 De afgelopen maanden is een Groentetuintje opgezet, waarbij het de bedoeling is, dat dit gezamenlijk met 

de school opgepakt gaat worden. De groepen 5,6,7 en 8 zullen hier op jaarbasis ongeveer een uur aan 

werken. 

 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 
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Volgende vergadering 10 november aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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