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1. Opening 

Vz Wouter van Boggelen opent de vergadering en heet de ruim 50 aanwezigen van harte welkom. In het 

bijzonder de vele Keldonkenaren, die door hun aanwezigheid het belang van de Leefbaarheid in Keldonk 

ondersteunen. De grote op komst is voor de dorpsraad een waardering voor hun werkzaamheden.  

Er zijn enkele afmeldingen: Wethouder Witlox en Buurtadviseur Reny Nijssen. 

2. Leefbaarheid en vrijwilligers 

De heer van Boggelen benadrukt de hoofdthema’s van de avond: Toekomst en Leefbaarheid. Toekomst 

m.b.t. de Woonbehoefte Peiling en N279 en alle andere onderwerpen hebben direct betrekking op de 

Leefbaarheid. 

Tevens wordt Keldonk bedankt voor de medewerking aan het (enige in Meierijstad) gehouden 

Leefbaarheidsonderzoek, waarin heel duidelijk naar voren komt dat de Leefbaarheid direct samenhangt met 

bouwen/wonen in de dorpen. En dat Leefbaarheid ook naar voren komt door “nieuwe inwoners”, waarbij 

wij als Keldonk, en niet als enige dorp in Meierijstad, concluderen dat deze nieuwe inwoners lang niet 

altijd een relatie met of door Keldonk hebben (zelfs 23 van 30 in de afgelopen 2 jaar niet). 

Ook bedankt de voorzitter Keldonk voor de grote opkomst bij de Woonbehoefte Peiling, waarvan de 

resultaten na de pauze zijn gepresenteerd en het rapport op Keldonk.nl staat. 

Zowel in het Leefbaarheidsonderzoek alsook in de Woonbehoefte Peiling is door de gemeente Meierijstad 

geconcludeerd, dat er een grote samenhorigheid en sociale cohesie heerst in Keldonk. Voor ons geen nieuw 

gegeven, maar wel een bevestiging. Als dorpsraad zijn we hier dan ook blij mee en zien dit als vertrouwen 

voor onze werkzaamheden. 

3. Algemene onderwerpen 

In het kort wordt stil gestaan bij een aantal onderwerpen, waar de dorpsraad mee bezig is: AVG (privacy 

wetgeving), Contract Groenbeheer door de VrijwilligersCentraleKeldonk, Financiën en beschikbaarheid 

van mogelijke middelen en/of bronnen om te gebruiken, zoals het Leefbaarheidsbudget of ander “potjes”, 

klachten behandeling door Gemeente Meierijstad en contacten met de gemeente. 

Daarnaast worden de activiteiten van de commissies Zorg & Welzijn, VrijwilligersCentrale en 

MultiFunctioneelCentrum kort benoemd en aangegeven dat hulp en vrijwilligers alsook ideeën altijd 

welkom zijn. Alles voor de Leefbaarheid van Keldonk. 

4. Gestopt en bedankt 

De vz staat even stil bij het afscheid van Richard van Berkel. Richard had als portefeuille o.a. Jeugdzaken 

en mede door Richard is de BSO in Keldonk van de grond gekomen. Een flinke stap vooruit in het kader 

van Leefbaarheid. Richard bedankt voor je inzet voor Keldonk. 
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5. Vacatures 

Door het stoppen van Richard is een vacature ontstaan. De vz benadrukt het belang voor de jeugd en doet 

een oproep voor een nieuw bestuurslid, die de Jeugdzaken onder zijn hoede wil nemen. Weet u iemand, dan 

mag u die ook aanbevelen. 

6. AED 

Door Janneke Janssen, sinds dit jaar de voorzitter van de commissie AED, is een uiteenzetting gedaan van 

de resultaten van de Donateursactie in 2017. Met een deelname van boven de 90% is Keldonk voor de 

komende jaren ‘hartsave’ te bestempelen. Zo kunnen we de garantie geven dat de AED’s in Keldonk op 

eigen kracht in stand gehouden kunnen worden en nieuwe AED’s sinds 2017 ook aangeschaft kunnen 

worden als deze vervangen dienen te worden. De kosten van de AED bij het sportpark worden voor de helft 

gedragen door RKVV Keldonk, met de vermelding dat de AED voor heel Keldonk inzetbaar is. 

7. N279 

Jos van den Heuvel geeft een uiteenzetting van het proces over de keuzes die gemaakt zijn m.b.t. het traject 

van de aanpassingen van de N279 door de provincie en wat de stand van zaken is hiervan. De   de PIP 

(Provinciaal Inpassing Plan) heeft ter inzage  gelegen en is onlangs door de dorpsraad een zienswijze 

ingediend. 

Bij Keldonk komt dus een viaduct, met gescheiden fietspaden. De provincie heeft toegezegd om, samen 

met gemeente Meierijstad, te onderzoeken of het mogelijk is en binnen het budget past, om een aparte 

fietsbrug, dus niet in combinatie met het viaduct, aan te leggen nabij Keldonk. De dorpsraad heeft daar de 

voorkeur voor. De vergadering kan hiermee instemmen. Momenteel wacht dit (al geruime tijd) op (re)actie 

van Gemeente Meierijstad. 

Verder wordt een doorsnede getoond van de wegstructuur en de positie van kruising met Morgenstraat. 

Dorpsraad Keldonk heeft aanpassingen voorgesteld inzake de toerit naar het viaduct en verlaagde ligging 

fietspad richting Veghel en ontsluiting van de Sluisweg via de ventweg. 

Jos schets nog kort de vervolgstappen: Eind 2018 wordt  PS (Provinciale staten) ter vaststelling voorgelegd. 

De uitvoering staat gepland vanaf2020, maar zal wel 2021 worden, aldus Jos. In 2023 zal het geheel 

opgeleverd worden als het volgens planning verloopt. 

De gemeente zal, los van de aanpassingen van de N279, een onderzoek starten (is intussen gestart) naar de 

verbindingsweg tussen het viaduct in Keldonk en de Doornhoek. SDK is aangesloten bij dit 

onderzoek/overleg. 

8. Kermissen 

Door Mike van  den Biggelaar is een toelichting gegeven over de huidige organisatie van kermissen in 

voormalige gemeente Veghel en hoe de organisatie in 2 delen is gescheiden. Stichting Kermissen gemeente 

Veghel (SKV) regelt de kermis en Stichting Attractief Keldonk de activiteiten rondom de kermis. 
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Sinds deze georganiseerd wordt door AttrActief Keldonk en SKV is het nivo steeds beter geworden. Het is 

weer leuk om naar Keldonk Kermis te gaan en dat is mede het succes van het concept van SKV. En wat 

AttrActief Keldonk aan nevenactiviteiten neerzet, wordt in de regio genoemd als voorbeeld van hoe een 

dorp met zijn kermis om moet gaan. Aan de Keldonkse verenigingen is een oproep gedaan een 

kermisactiviteit te adopteren. Ideeën en personele hulp is welkom. 

9. Werkplan Klooster 

Door Diny Verbrugge, namens de werkgroep Klooster, is een presentatie gegeven over de vorderingen van 

het plan om iets met het Klooster te gaan doen. Uit enkele brainstormsessies zijn ideeën gekomen. Samen 

met hetgeen wat uit de woonwensen-enquêtes is gekomen, blijkt dat de functie van het Klooster "wonen" 

moet blijven. De werkgroep gaat nu verder met de opzet van een stappenplan om tot een specifieker plan te 

komen. 

10. Evenementen borden. 

De dorpsraad heeft een overeenkomst met de gemeente Meierijstad afgesloten voor het in eigen beheer 

gebruiken van de Evenementen borden. Op Keldonk.nl en op Meierijstad.nl is de regelgeving en het 

gebruik hiervan geplaatst ( https://keldonk.nl/project-evenementenborden ). 

De Evenementen borden worden door de VCK beheert en Mark Rooijackers is de contactpersoon waar de 

aanvragen voor het plaatsen van een bord ingediend kunnen worden.  

11. Woonbehoefte peiling 

De voorzitter geeft na de pauze een verslag van de Woonbehoefte Peiling. De aanleiding, de pilot en 

waarom voor Keldonk is gekozen. Vervolgens is aangegeven dat SDK heeft gekozen voor een Enquête om 

de behoefte vast te leggen in getallen. Naast Keldonk is dit verder alleen in Boerdonk en Zijtaart gedaan.  

Vervolgens zijn de resultaten in grote lijnen gepresenteerd. 

Op Keldonk.nl via link https://keldonk.nl/resultaten-enquete-woonwensen-2018 zijn de resultaten en 

conclusies te vinden. 

Een van de conclusies is snel te trekken. De uitkomst is in grote lijnen gelijk met de eerder gehouden 

enquêtes in 2004 en 2015: “In Keldonk wil men blijven wonen en wil men voornamelijk zelf bouwen”. 

12. Sluiting 

Vz. Wouter van Boggelen dankt, namens de dorpsraad, de vergadering voor hun aanwezigheid en inbreng 

op deze avond. Hij benadrukt nogmaals dat deze belangstelling het werk van de dorpsraad ondersteunt. Een 

ondersteuning van de leefbaarheidsactiviteiten door de dorpsraad, commissies en werkgroepen. 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl
https://keldonk.nl/project-evenementenborden
https://keldonk.nl/resultaten-enquete-woonwensen-2018

