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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: 22 augustus 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        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 een welkom aan Evert van Schoonhoven, vz (voorzitter) van Vereniging Kleine Kernen N-Br. opent 

de vz de vergadering. Afmelding van Henri Tielemans 

2. Mededeling 

SDK heeft gesprek gehad met dorpsraad Erp en commissie De Brug. Deze zoeken samenwerking en 

ondersteuning in het project De Brug. Wordt nog nader uitgewerkt 

Er is een verzoek gedaan, door dorpsraad Boerdonk, om samen met dorpsraad Olland en Keldonk een 

afspraak te maken met de wethouders over Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Verzoek is 

gehonoreerd en datum wordt gepland. 

Het ministerie van Binnenlandse zaken gaat in overleg met Gemeente Meierijstad over de fusie 

/herindeling van gemeente en de ervaringen die hierin zijn opgedaan. De vz van SDK is uitgenodigd, als 

vertegenwoordiging van de dorps- en wijkraden van Meierijstad om deel te nemen aan de workshops 

tijdens deze bijeenkomst, m.b.t. overkoepelend beleid met o.a. woningbouw en het belang hiervan in kleine 

kernen. Deze uitnodiging wordt aanvaard en de vz zal hieraan deelnemen. 

SDK heeft een klacht ingediend over de kosten voor het afvoeren van groot en plat glas, wat niet zonder 

breken in de ondergrondse glascontainer kan. Vanwege kosten wordt dit soort glas alsnog kapot geslagen 

en getracht in de ondergrondse container te doen, met alle gevolgen van dien (schade, naast de bak, 

verwondingen).  

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor de presentatie van het boek over WOII in deze regio, door Erthepe op 30-08 (15.00 ter 

Aa) 

Brief van gemeente met vaststelling subsidie 2018 

4. Uitgegane stukken 

Mail m.b.t. vaststelling subsidie 2018 

5. Bezoek 

Hr. Evert van Schoonhoven, vz van VKK (vereniging Kleine Kernen) is op bezoek om het nieuwe beleid 

van de VKK nader toe te lichten. In het kort komt het er op neer, dat er meer “vraag gerelateerd” gewerkt 

wordt en gewerkt zal gaan worden. De VKK zal ten dienste van de dorpsraden vragen beantwoorden, 

helpen met projecten, verwijzen naar instanties, voorbeelden van andere dorpen delen, etc. alles gebaseerd 

op de vraagstukken in betreffende dorpsraad en op verzoek van dorpsraden. 

Zo neemt de VKK o.a. deel aan een platform, in opdracht van de provincie, om na te denken en met 

plannen te komen voor vrij komende kerkgebouwen. ‘van religieus vastgoed naar maatschappelijk 
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vastgoed’, voorbeelden zijn er al, bv van een school in kerkgebouw ipv nieuw 

schoolgebouw. Gemeentes worden hierin meegenomen en kunnen kostenneutraal hierin deelnemen. 

De VKK heeft een bestuur (vrijwilligers) met een groot netwerk, bij provincie en allerlei (overheids-) 

instanties. Contacten m.b.t. Infra en Woningbouw, etc. Dorpsraden kunnen daar gebruik van maken.  

Dhr van Schoonhoven geeft ook aan, dat de Rabobank actief is m.b.t. woningbouw in de dorpen. SDK 

heeft eerder ook al met Rabobank gesproken hierover.  

M.b.t. Bouwen in Keldonk hebben we uitgebreid gesproken en zijn meerdere mogelijkheden de revue 

gepasseerd. Mogelijkheden die we mogelijk gaan oppakken en uitwerken als Gemeente Meierijstad niet op 

korte termijn (toegezegd voor September) met een oplossing komt voor Bouwen in Keldonk.  

De VKK kan ook m.b.t. Zorg en Welzijn een interessante partij zijn. SDK zal Z&W in contact brengen met 

VKK. 

In november is er een landelijk landsparlement in Venhorst, waar o.a. de minister een presentatie zal geven. 

Verder zijn daar veel workshops die ook voor SDK van belang kunnen zijn.  

6. Commissies 

6.1.  Kermis 

Vz van SKV (Stichting Kermis Veghel), onze collega Mike van den Biggelaar is benaderd door het BD 

m.b.t. het unieke concept van de SKV en hoe dit tot stand is gekomen. In het BD van begin aug. heeft u op 

de voorpagina van de regio het hele verhaal kunnen lezen. 

7. Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

 De pilot voor het Bouwen in Keldonk is formeel nog steeds niet afgerond, maar sinds april is er (bijna)  

niets meer vernomen. Wel is toegezegd, dat er in September een oplossing wordt gepresenteerd. We 

wachten in spanning september af. 

7.2. N279 

Geen bijzonderheden. In de openbare vergadering van 23 oktober zullen we de stand van zaken m.b.t. 

Keldonk presenteren aan de inwoners. 

7.3. Bomenbeleid 

 I.s.m. gemeenten en dorps- en wijkraden, waar ook SDK zitting in heeft, is een bomenbeleid opgesteld, dat 

op woensdag 4 september (vanaf 19.00 uur, Stadhuis Veghel) zal worden gepresenteerd in het zogenaamde 

Boomcafe. Hierbij kan o.a. worden meegesproken over de waarde van de bomen, verminderen van overlast 

en de toekomst. Heeft u interesse, dan kunt u hieraan deelnemen. Aanmelden is niet nodig. De resultaten 

zullen worden meegenomen in het definitieve bomen beleid 

U kunt er al over lezen op: https://keldonk.nl/praat-mee-over-bomenbeleid-tijdens-boomcafe of  

http://bomenbeleidmeierijstad.nl/  
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7.4. Wijkschouw  

Naar aanleiding van het gesprek met de manager Openbare Ruimte, zal er op korte termijn een wijkschouw 

worden georganiseerd, n.a.v. de inventarisatie van de SDK uit 2017, die sindsdien bij de gemeente “in 

behandeling was”.  

Vooraf zullen we zelf de status van de meldingen actualiseren. 

8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

9. Sluiting 

Na een lange avond met het interessante overleg met de vz van de VKK sluit de vz nog net op de 

woensdag avond de vergadering 

10. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 11 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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