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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 17 mei 2017 

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 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 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Veghel 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

Met afwezigheidsmelding van Cindy, Paul en Richard opent de vz de vergadering met een welkom aan het 

team van het Keldonks Journaal. 

2. Bezoek 

Het team van het Keldonks Journaal is deze avond aanwezig om bij te praten over reactie van SDK n.a.v. 

het afgelopen Keldonks Journaal, maart 2017. In overleg zal gezamenlijk worden bekeken waar 

mogelijkheden liggen om hun financiële vraagstukken op te pakken. 

3. Ingekomen stukken 
 Stuurgroep N279, persbericht en nieuwsberichten m.b.t. N279 

 Factsheets MER en diverse mails 

 het Streekhuis Het Groene Woud in samenwerking met MORE-Projectbegeleiding uit Best een 

informatieavond over fondsen. 

 Buurtspeeldag en Leefbaarheidsbudget (van Nadina) 

 Kerngroep, definitieve afspraken WDR met B&W, incl. financieel voorstel. Presentatie aan B&W 

19 juni. 

 Vooraankondiging Thema bijeenkomsten: Bouwen/wonen, glasvezel en AED’s 

 uitnodiging fondsenavond 14 juni 

4. Uitgegane stukken 
 Brief aan gedeputeerde, college en raadsleden Meierijstad en diverse media nav persbericht 

Stuurgroep 

 Brief aan gedeputeerde, college en raadsleden Meierijstad en diverse media nav factsheets MER  

 Mails aan gemeente, college, VOM, en beantwoording diverse mails locaal, allen m.b.t. N279 

 Mail aan HSV, opstarten mogelijkheden vervanging AED’s  

 Mail aan Gem. over gemeentelijk deel website 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Er is een overleg geweest met webbeheerders en het bestuur over een op te richten Raad van Advies. 
Helaas was er weinig animo. Verder is geconstateerd, dat de Web-site structuur verder uitgerold wordt in 
andere gemeenten. 
Intussen is ook de Sociale kaart (wat bij ons “van A tot Z” heet) toegevoegd. Deze sociale kaart moet nog 
wel gevuld worden. Daarvoor is men nog zoekende naar iemand die dat gaat doen en bijhouden.  
Hopende dat dit beter gaat werken dan Gemeentebreed Nieuws omdat dit ook niet door Keldonk.nl zelf 
bijgehouden kan worden, maar door de gemeentebrede instanties zelf beheerd wordt. 
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5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

De VCK heeft met de KOV een afspraak gehad over de voortgang van het project Keldonk in de Bloemen. 

Status van uitvoering, nieuwe plannen en financiële status zijn besproken en akkoord bevonden. 

5.3. Kermis 

In overleg met gemeente zijn de ingangen van ’t Plein i.s.m. de VCK aangepast. Er is voor de 

nevenactiviteiten een Leefbaarheidsbudget aangevraagd.  St. AttrActief Keldonk is heel actief en doet zijn 

naam eer aan. Er staat weer een mooi programma naast de kermis die op vrijdag 9 juni van start gaat. 

5.4. MFC, Computer cursussen 

Na enige periode van geen cursussen zijn er toch weer aanvragen. Om dit te organiseren zoeken we 

iemand, die de cursussen wil coördineren. Zou u dat willen doen of kent u iemand die dit graag zou willen 

doen, meld je dan bij het secretariaat of een van de leden van de SDK. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Naar aanleiding van het gesprek met de wethouder gaan we het college van B&W vragen naar de 

toezeggingen over Bouwen in de dorpen. Tijdens de verkiezingsperiode zijn hier uitspraken over gedaan. 

Het is nu tijd voor actie. 

6.2. N279 

De Stuurgroep N279 heeft via Nieuwsbrieven en Factsheets een concept gepresenteerd van mogelijke 

oplossingen voor de aanpassingen van de N279. SDK heeft middels brieven aan Provincie, college en raad 

haar standpunt kenbaar gemaakt. Verder zijn er diverse gesprekken geweest met andere belanghebbenden. 

Op Keldonk.nl vindt u alle informatie hierover. 

Op donderdag 8 juni is er vanaf 18:30 uur een inloop informatieavond te Sint Oedenrode over de plannen, 

waarbij iedereen welkom is. 

6.3. AED plan 

In Keldonk zijn een aantal AED’s die op niet al te lange termijn vervangen dienen te worden. Om te 

voorkomen, dat deze verdwijnen, zonder dat er een nieuwe terugkomt (wat elders al wel is gebeurd) wil de 

SDK een actie gaan opzetten. Er is een informatiegroep geformeerd om een plan uit te werken. Daarna zal 

een werkgroep worden opgericht om het plan verder uit te werken en te gaan opstarten. 

  

6.4. BSO  

Via een inbel verbinding wist Richard ons mede te delen, dat de oprichting van de BSO nagenoeg rond is. 

’t Egeltje gaat dit verder opstarten en SDK is hier bijzonder blij mee. SDK zal indien nodig nog verdere 

assistentie verlenen om de oprichting tot een succes te laten zijn. 
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7. Rondvraag 

Geen 

8. Sluiting 

Tegen 23 uur sluit de vz de vergadering 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 14 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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