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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:  14 april 2021 

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 opent de voorzitter de vergadering, wederom en hopelijk voor de laatste keer 

via Teams 

2. Mededeling 
De herplanting van de bomen is deels uitgezet en deels verschoven naar najaar. Op de website van 

Keldonk.nl zijn de details voor de inwoners inzichtelijk. Als dorpsraad zijn we content met de 

voortgang van de herplanting. 

Mijmerbankje is geplaatst, op de ‘oude kanaalgraver locatie’. 

3. Ingekomen stukken 
Net als alle inwoners van Keldonk heeft ook de dorpsraad een uitnodiging ontvangen voor de online 

gespreksavond over de zoekgebieden voor windturbines in Meierijstad.  De avond over zoekgebied 4 

(in Keldonk) is op 28 april. Meer info hierover op https://keldonk.nl/windturbines-in-keldonk  

4. Uitgegane stukken 

5. Commissies 

5.1. Kloosterplan Keldonk 
SDK heeft een constructief gesprek gehad met Area m.b.t. de planvorming van het pand Klooster. 

Naast het overleg met dorpsraad is Area ook in overleg met de gemeente om samen tot een 

passende invulling te komen. Area heeft een stappenplan uiteen gezet waar SDK graag haar 

medewerking aan verleent. Streven is om binnen 6 maanden de mogelijkheden duidelijk te hebben. 

5.3 Kermis 
De Stichting Kermissen Veghel is klaar voor de kermis in Keldonk. Maar aangezien er tot 1 juni nog 

geen evenementen vergund mogen worden, en de ontwikkelingen omtrent coronamaatregelen niet 

duidelijk zijn, is het voorlopig nog onzeker of en hoe de kermis georganiseerd mag worden. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
SDK zal contact opnemen met de projectontwikkelaar van het nieuwe bouwplan en informatie 

opvragen over de planning en inhoud en in hoeverre dit aansluit bij de wensen en behoefte van 

Keldonk.  

6.2. Stadsgedicht 
Vanuit de gemeente is het idee ontstaan om voor elk dorp een op dat dorp betrekking hebbend 

gedicht te laten maken door Rick Terwindt, stadsdichter Meierijstad. Het gedicht wat is geschreven 
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voor Keldonkenaren in 2030 is ontvangen. SDK gaat nu op zoek naar een locatie en vorm van 

presentatie.  

6.3. Wegenonderhoud 
In de rondvraag wordt een vraag gesteld over het beleid en planning van het wegenonderhoud in 

Keldonk. Er zijn weer ‘slechte plekken’. Vraag is uitgezet bij gemeente Meierijstad 

6.4 Mobiliteitsvisie 
SDK heeft deelgenomen aan een aantal digitale bijeenkomsten over Mobiliteit. Hierin is o.a. het 

sluipverkeer, als aantrekking van extra verkeer door de toekomstige Verbindingsweg Keldonk – 

Doornhoek benoemd. Deze problematiek is tot onze verbazing geen item in de genoemde 

Mobiliteitsvisie. SDK heeft hierover intussen een vraag neergelegd bij de verantwoordelijke 

wethouder. 

6.4. Afsluiting brug over kanaal 
Van 28 tot 30 april zal de brug over het kanaal worden afgesloten voor alle verkeer. SDK is hierover 

niet geïnformeerd, ondanks afspraken in het convenant over ‘het informeren van dorps- en 

wijkraden’. SDK heeft dit bericht elders moeten lezen. Jammer, maar het gevolg is ernstiger. 

Volledige afsluiting betekent voor fietsers (schoolkinderen) en voetgangers ca. 10 km extra fietsen. 

De brug wordt wel bediend voor scheepvaart. SDK heeft de gemeente de vraag gesteld of er 

doorgang voor fietsers en voetgangers kan worden gemaakt. Al is het maar periodiek en op gestelde 

tijden. 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 
Na vrij korte vergadering sluit de vz om kwart voor 10 de vergadering. 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 19 mei 2021 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

mailto:dorpsraad@keldonk.nl

