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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 december 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 

 

  

mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@outlook.com
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:henatielemans@home.nl
mailto:josvandenheuvel7@hotmail.com
mailto:ria.kuijpers@hotmail.com
mailto:cindy.paauwe@gmail.com
mailto:paul.jacobs.keldonk@outlook.com
mailto:mikevdbiggelaar@ziggo.nl


 

 

Notulen dorpsraad 211215 Pagina 2 van 4             22-12-21 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

1. Opening 

Helaas weer een vergadering via Teams, het is niet anders. 

2. Mededeling 

N279, raad van state heeft de planvorming van de aanpassingen van de N279 van tafel geveegd. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging deelname vrijheidsmaaltijd 5 mei 

4. Uitgegane stukken 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

In januari 2022 wordt de huidige website structuur ‘bevroren’, d.w.z. dat de site nog wel benaderd kan 

worden, maar dat er geen nieuwe berichten meer geplaatst kunnen worden. De subsidie van de gemeente 

aan stichting Bewonersplein voor het beheer van de kosten van deze site worden per 31-12-2021 stop 

gezet. Deze kosten kunnen niet door de SDK overgenomen/gedragen worden. SDK zal dus (intussen 

gestart) zelf een nieuwe website moeten gaan bouwen. De vele beheerders van de diverse verenigingen zijn 

intussen geïnformeerd. De bedoeling is dat zij straks op de nieuwe Keldonk.nl ook hun eigen deel weer 

kunnen beheren.  

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk   

 De vrijwilligers van de VCK, die het groenbeheer uitvoeren zijn 

afgelopen maand door de gemeente bedankt voor hun inzet. Op de site 

van het Keldonks Journaal (ook te bekijken via Keldonk.nl) is hier een 

klein filmpje van geplaatst. 
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5.3 Zorg en Welzijn, Eetpunt 

In de corona periode, met name in het eerste jaar, is er door 

de commissie Zorg & Welzijn veel gedaan om de getroffenen 

door corona een hart onder de riem te steken. Zo hebben ze 

kleine attenties uitgedeeld; kaartje, kaarsje, paaseitje, etc. En 

hebben ze samen met de dames van werkgroep Eetpunt 

gedurende een aantal maanden de eenzame mensen, mensen 

die wekelijks naar het Eetpunt Keldonk kwamen, door corona 

getroffen of in ander zin hiervoor op de lijst kwamen, met 

regelmaat even gebeld: “hoe is het” en even een praatje 

gemaakt. Dit deed de mensen erg veel goed.  

Deze acties zijn ook doorgedrongen in Meierijstad, bij onze 

buurtadviseur(s). En als bedankje mocht de vz van de 

dorpsraad, namens de gemeente Meierijstad, bij deze groep 

mensen een speculaas of Sint-Nicolaas presentje brengen, van 

onze lokale Bakker, die er een mooi pakket van had gemaakt. Het lekkernijen werden ontvangen met: “had 

niet gehoeven” enz, maar de dank hiervoor was toch groot en als bijzonder leuk ervaren. Ook hiervan is op 

bovengenoemde sites meer info hierover te vinden.  

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Helaas nog geen nieuwe feiten te melden 

6.2. N279 

De Raad van State heeft op woensdag 15 december een streep  gezet door het plan van de  aanpassingen 

van de N279. De provincie  heeft met verouderde verkeerstellingen gewerkt en dus onvoldoende 

onderbouwing gegeven. Meer verkeer op de N279 is niet wenselijk voor Keldonk, een betere doorstroming 

wel. Als dorpsraad zijn we wel blij met de ongelijkvloerse kruising/viaduct ter vervanging van de huidige 

Brug. Daarmee wordt de kans op ernstige ongelukken aanzienlijk minder. Het is nu opnieuw afwachten wat 

er gaat komen en wanneer dit dan plaats zal vinden. Een ding is zeker de eerste 3-4 jaar zal er nog niets 

gebeuren. Via onderstaande link treft u de berichtgeving van Raad van State. 

https://www.ed.nl/helmond/plan-ombouwen-autoweg-n279-van-tafel-geveegd-door-raad-van-

state~af337fd3/200691336/ 

 

6.3. Natuurspeelplek 

Toezegging van Kern met Pit voor dit project is vanwege corona doorgeschoven naar 2022 

De voortgang gaat ook niet vlot. Het is momenteel wachten op terugkoppelingen van gemeente en 

grondeigenaren. 

Figuur 1: vz SDK bedankt vz Zorg en Welzijn 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
https://www.ed.nl/helmond/plan-ombouwen-autoweg-n279-van-tafel-geveegd-door-raad-van-state~af337fd3/200691336/
https://www.ed.nl/helmond/plan-ombouwen-autoweg-n279-van-tafel-geveegd-door-raad-van-state~af337fd3/200691336/


 

 

Notulen dorpsraad 211215 Pagina 4 van 4             22-12-21 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

  

6.4. Vrijheidsmaaltijd 5 mei 

Gemeente wil op 5 mei een vrijheidsmaaltijd organiseren in elk dorp en wijk. Ze zijn daarvoor op zoek 

naar mede organisatoren in de dorpen en wijken. De commissie Zorg en Welzijn  van de SDK gaat in 

gesprek om hier eventueel medewerking aan te verlenen. 

7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 12 jan 2022  aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 Via Teams 
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