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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 januari 2020 

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 
De vz opent de vergadering met welkom aan allen en bijzonder Ria, die na een operatie even kort op 

de koffie komt. Voor een ieder met de beste wensen voor 2020 en in het bijzonder goede 

gezondheid gewenst. 

2. Mededeling 
➢ Er is een bedank brief opgesteld aan alle vrijwilligers van de dorpsraad en diens commissies. 

➢ Kascontrole is gedaan en akkoord bevonden. 

➢ 21 jan. komt wethouder Compagne bij Zorg & Welzijn Keldonk op bezoek  

3. Ingekomen stukken 
➢ Subsidie vaststelling voor 2020 voor Dorpsraad en Zorg & Welzijn. 

➢ Raadsinformatiebrief m.b.t. wonen 

➢ Raadsinformatiebrief m.b.t. AED’s in Meierijstad 

➢ Mail van Erthepe met verzoek om ondersteuning monumentaal grafmonument in Keldonk. 

➢ Uitnodiging Niet mauwen, maar bouwen, Schijndel Spectrum, 30-01, 20h00 

➢ Uitnodiging Platformbijeenkomst Dr/wr 11 maart 

4. Uitgegane stukken 
➢ Vergaderdata 2020 van de dorpsraad  

➢ Mail naar gemeente Meierijstad over 25 jaar SDK, 30-09-2020, 20h00 

5. Commissies 

5.1 Kloosterplan 
De plannen vorderen gestaag en er is overleg met Area. 

5.2 VCK 
De VCK gaat samen met Jong Nederland vogelnestjes maken voor de koolmees / pimpelmees. 

Hiermee proberen we een natuurlijke bestrijding van de eikenprocesrups op gang te zetten binnen 

Keldonk. Binnenkort zal hier in de media aandacht aan besteed worden. (note: https://keldonk.nl/17-

10-gt-75-nieuwe-woningen-in-keldonk) 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
Na de gesprekken in oktober is weinig nieuwe informatie gekomen  over de voortgang m.b.t. het 

bouwen in Keldonk. SDK zal wederom navraag doen bij de wethouder. 

De Raads Informatie Brief m.b.t. Bouwen bied weinig nieuwe informatie m.b.t. de vorderingen 

omtrent bouwen in Keldonk. Wederom een vaststelling van : We moeten aan de slag, weinig inhoud 
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m.b.t. Keldonk. De daadkracht om concreet  aan de slag te gaan ontbreekt. Meer kunnen we er niet 

van maken. 

De gesprekken in Keldonk met initiatiefnemers heeft ook nog geen resultaat opgeleverd. 

6.2. AED 
De Raads Informatie Brief over de AED’s in Meierijstad betreft de mogelijk harmonisatie van de 3 

HartSave stichtingen, met als onderwerp het streven naar gelijkheid in het verdelen van de subsidie 

voor het onderhoud van de AED’s. 

6.3. Rapport Zon en Wind 
Het rapport Zon en Wind beschrijft de taakstelling waar Gemeente Meierijstad voor staat in het 

kader van Duurzame Energie opwekking. Voor Keldonk betreft dit een zoekgebied waar mogelijk 

Wind energie kan plaats vinden, evenals de locaties waar Zonnepanelen wel/niet zouden kunnen 

staan. SDK zal op de website een artikel plaatsen en de mening van het dorp vragen.  

6.4. Bomenbeleid 
Het beleidsplan m.b.t. Bomen in Meierijstad is klaar. Voorstel naar raad volgt binnenkort, vooraf 

gegaan door een beeldvormende avond. Vervolgens worden de benodigde middelen hiervoor 

gezocht. 

De gemeenschappelijke inhoud betreft: de juiste boom op juiste plek tegen acceptabele kosten. 

Bomen moeten waar nodig en naar waarde beschermd worden. Structuren van bomen beschermen. 

(lanen, langs wegen). Locaties zonder structuur mogen eerder worden gekapt. 

Bij nieuwbouwplannen dient voldoende aandacht te zijn voor groen. Bij renovatie staat behoud of 

verplaatsing boven kappen. 

6.5 Area 
SDK heeft een verzoek gehad van Area voor een gesprek voor mogelijke samenwerking. SDK zal Area 

uitnodigen.  

6.6. Grafmonument WOII – Keldonk  
Vanuit Heemkundekring Erthepe is een verzoek gekomen om deel te nemen aan de ondersteuning 

voor de aanvraag om de graven die in Keldonk liggen van de slachtoffers van de vliegramp in Keldonk 

in de WOII te voorzien van een monumentale status. SDK zal dit ondersteunen. 

6.7 Wegenonderhoud  
SDK heeft een overzicht gekregen van de onderhoudswerkzaamheden die wel en niet zijn gedaan in 

2019 of zijn doorgeschoven naar 2020 of zelfs 2022.  

Een deel van de werkzaamheden wat is verschoven heeft als oorzaak: hogere prioriteiten elders in 

Meierijstad en financieel. 

Een aantal locaties, waar uitstel naar onze mening niet acceptabel is, zal bij de gemeente onder de 

aandacht gebracht worden. Evenals de snel verslechterde situatie van wegen en bermen die door de 

omleiding in Erp is ontstaan (Hackerom – De Roost) 
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6.8 N279 
De laatste nieuwsbrief over de N279 bevatte nog oude informatie. Aanpassing die o.a. door SDK zijn 

voorgesteld en toegezegd zijn dat deze zouden worden opgenomen en in nieuwere tekeningen wel 

waren opgenomen, waren plotseling weer niet aanwezig. Bij navraag door SDK bleek dit een 

vergissing en bleek er dus oude info gekoppeld te zijn aan deze nieuwsbrief. 

6.9. VAB beleid 
SDK houdt het VAB beleid (Vrijkomende Agrarische Bedrijven) in de gaten en constateert, dat de 

gemeente flexibeler wordt en meer maatwerk levert om tot herbestemming te komen. 

Bestemmingsplannen worden makkelijker verwerkt. 

7. Rondvraag 
Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 
De vz sluit de vergadering 

9. Volgende vergadering 
 

 

Volgende vergadering 12 februari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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