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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: 11 september 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 

De vz opent de vergadering met de afmelding van Jos en Cindy en heet wethouder Rik Compagne en 

buurtadviseur Reny Nijssen van harte welkom 

2. Mededeling 

Op 16 september zullen de vernieuwde evenementenborden officieel onthuld worden in het bijzijn van de 

KOV (Keldonkse Ondernemers Vereniging), als sponsor van Keldonk in de Bloemen, en waar de kosten 

voor de vernieuwing van het bord ook uit zijn betaald. Verder zal Mark Rooijackers als beheerder van de 

borden aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom bij de onthulling. 

De uitnodiging van IBOR (integraal beheer openbare ruimte buitengebied) zal door de VCK in persoon van 

Gerard van Berlo worden ingevuld. 

Er is contact geweest met Sports2Play over een mogelijk project in Keldonk. SDK heeft aangegeven hier 

Erp en Boerdonk bij te willen betrekken, zodat het plan meer draagkracht kan krijgen. Verzoek is gedaan. 

3. Bezoek nieuwe wethouder Rik Compagne 

Na een rondgang voorafgaand aan de vergadering, waarbij de nieuwe wethouder de ‘high-lights’ en ‘hot 

spots’ van Keldonk zijn getoond, is er nader kennis gemaakt met de wethouder en dorpsraad wederzijds. 

SDK heeft kort (bijna) alle activiteiten die door de dorpsraad worden gedaan toegelicht en diverse lopende 

onderwerpen zijn kort de revue gepasseerd. Volgende maand hebben we een inhoudelijke afspraak, 

tezamen met enkele andere dorpsraden over Bouwen in kleine kernen. 

De heer Compagne is portefeuillehouder van de navolgende zaken, WMO met o.a  Zorg & Welzijn, 

ouderen, volksgezondheid en mantelzorg, verder Volkshuisvesting en Innovatie. De volledige portefeuille 

is te vinden op de website van Meierijstad. Verder is de heer Compagne ook contactwethouder voor 

Keldonk. 

M.b.t. Zorg en Welzijn zal er (op termijn) nog een keer een afspraak worden gemaakt met de commissie 

Zorg en Welzijn.  

4. Ingekomen stukken 

Vaststelling subsidie 2018 en een herziening op de vaststelling subsidie 2018 nav bezwaar 

Kern met Pit 

Uitnodiging afscheid huisarts(en) Erp 

5. Uitgegane stukken 

Bezwaar subsidievaststelling 2018 
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6. Commissies 

6.1. AED 

De commissie AED gaat de buiten gebieden benaderen voor het AED donateur plan volgens gemaakte 

afspraken met de buurt(en)(verenigingen) 

7. Ingebrachte punten 

7.1. Gesprek Rabobank 

 Naar aanleiding van het gesprek van juni met de Rabobank zijn enkele terugkoppelingen gekomen. M.b.t. 

Bouwen zal de Rabobank een avond gaan organiseren m.b.t. Bouwen in de kleine kernen, dit in overleg en 

samenspraak met de gemeente. Hoe dit eruit zal gaan zien is nog even afwachten. 

M.b.t. de vragen over de plannen voor het Klooster, zowel financieel als ondersteunend in de plannen, zal 

een medewerker van Rabobank contact opnemen met de commissie. 

7.2. Openbare vergadering 23 oktober 

Naast de algemene onderwerpen, de status van de aanpassingen N279, Bouwen en de verbindingsweg 

Keldonk-Doornhoek, zal de heemkundekring Erthepe hun onlangs uitgebrachte boek over de 2e 

Wereldoorlog in Erp, Keldonk en Boerdonk ook presenteren op deze avond. 

7.3. Leefbaarheid in Keldonk 

 Dit is een oproep aan de inwoners van Keldonk om met ideeën te komen ten gunste van de Leefbaarheid in 

Keldonk. Kleine projectjes, kleine aanpassingen in ons dorp, verzin het maar. Als het ten goede komt aan 

Keldonk, dan wil de dorpsraad dit graag horen en de dorpsraad heeft hier ook financiële middelen voor. 

8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 

 Volgende vergadering 9 oktober aanvang 20.00 uur. 

Openbare vergadering 23 oktober aanvang 20.00 uur 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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