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

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

 

 

Notulen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 7 oktober 2015 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.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 

De avond wordt geopend door voorzitter Wouter van Boggelen, die allen welkom heet in de goed 

gevulde barzaal van ’t Span. Een bijzonder welkom is er voor de jarige wethouder Annemieke van de 

Ven en haar mede ondertekenaars van projectplan Keldonk in de Bloemen: Vera van Loon en Rien 

van de Boom. Ook de gastsprekers Hans Rijkers, Johan Welboren, José de Boer en Frits Sanders 

worden welkom geheten. 

De ruim 40 aanwezigen worden tijdens deze openbare vergadering bijgepraat over de 

leefbaarheidprojecten Keldonk in de Bloemen, Buurt Informatie Netwerk en heel veel info vanuit de 

commissie Zorg en Welzijn Keldonk. 

2. Mededelingen 

De voorzitter begint met een aantal mededelingen.  

 De dorpsraad is blij met de invulling van de vacature jeugdzaken door Richard van Berkel. De 

functie van secretaris is nog altijd vacant. Wie interesse heeft kan altijd contact opnemen.  

 2015 was het laatste kermisjaar met Duursma. Nieuw was het succesvolle darttoernooi wat 

een vervolg krijgt met kermis 2016. Vanaf nu worden de kermissen in de kernen van Veghel 

georganiseerd door de nieuwe Stichting Kermissen gemeente Veghel. Namens Keldonk neemt 

Mike van den Biggelaar daar zitting in. Voor de nevenactiviteiten is Richard van Berkel  

aanspreekpunt. 

 Die nevenactiviteiten bij de kermis worden in een breder verband ook besproken tijdens een 

door de dorpsraad geïnitieerd evenementen-overleg met diverse verenigingen. Deze zijn 

uitgenodigd om te brainstormen over alle evenementen die in Keldonk gehouden worden en 

werden. 

 Het succes van de Vrijwilligers Centrale Keldonk wordt steeds uitgebreider. Er worden al veel 

werkzaamheden uitgevoerd en men verleend regelmatig hand- en spandiensten voor andere 

commissies. 

 Over bouwen kon Jos van den Heuvel 3 positieve berichten aan de zaal melden:  

- Area is, mede op verzoek van dorpsraad Keldonk, een pilot gestart voor het met voorrang 

toewijzen van huurwoningen aan inwoners van de kleine dorpen. 

- Bestemmingsplan Keldonkse Morgen III is nagenoeg vol. Er zijn nog twee kavels te koop. 

- Het nieuwe woningbouwinitiatief in de Morgenstraat/Oudestraat heeft ondertussen een 

positief collegebesluit en kan dus verder ontwikkeld worden. 

 Over verkeer melde Jos van den Heuvel de volgende 3 berichten:  

- Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp: is definitief van de baan. 

- Rembrandtlaan: Dit plan kan gevolgen hebben voor het verkeer in Keldonk, maar met de 

keuze voor de “korte haak”-variant wordt de beste keuze voor Keldonk verder uitgewerkt. 
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- De Ruit (verbreding N279): als dorpsraad blijven wij erop toezien dat een 

goede ontsluiting van beide zijden van de N279 en het kanaal wordt gewaarborgd. Een 

viaduct zal de verouderde brug moeten gaan vervangen. 

3. Keldonk in de Bloemen 

Keldonk in de Bloemen. Ziet u het al voor u? 

Die vraag werd met regelmaat gesteld en hoe verder de presentatie, hoe duidelijker het beeld van de 

verfraaiingen in Keldonk die dit project beoogd te realiseren. Het plan en de planning zijn klaar en 

met de uitvoering is ondertussen een start gemaakt. 

Doel van het project is om middels het opfleuren van Keldonk, de leefbaarheid te verbeteren. De 

kosten worden grotendeels gedragen door de Keldonkse Ondernemers Vereniging (Rabobank). 

Verder een subsidie vanuit  Kern met Pit (€ 1.000,-),  Gemeente Veghel zorgt voor enkele  

beschikbare materialen  en faciliteert in de begeleiding en wellicht toekomstig door diverse 

fondsenwervingen. De uitvoering zal veelal geschieden door de Vrijwilligers Centrale Keldonk, in 

samenwerking met ondernemersvereniging. 

De deelplannen van het project werden besproken en getoond: 

 bloembollen in diverse perken en groenstroken. Dat wordt dit najaar opgestart en dan 

jaarlijks uitgevoerd. 

 een verlichte kerstboom i.p.v. de verouderde kastanjeboom naast de kerk. Ook dit wordt dit 

najaar nog gerealiseerd. Jaarlijks terugkerend is de verlichting (beschikbaar gesteld door de 

gemeente) en versiering aanbrengen. 

 hanging baskets. De aan lantaarnpaal hangende bloembakken. De ondernemersvereniging 

hebben voor dit jaar de hanging baskets al laten hangen. Voor komende jaren wordt dit 

overgenomen. Dat wordt nog uitgewerkt en daarvoor worden nog de benodigde materialen 

gezocht. 

 fysieke borden. Dit is een plan om statische borden aan lantaarnpalen te hangen. Dit kunnen 

permanente borden zijn, maar ook seizoensgebonden borden. Dit plan gaat mogelijk  later 

opgepakt worden. 

Jaarlijks zullen de deelplannen in overleg met alle betrokken partijen worden geëvalueerd en 

bijgesteld. 

Na de presentatie wordt het projectplan ondertekend door vertegenwoordigers van de Gemeente 

Veghel, de Keldonkse Ondernemers Vereniging, de Vrijwilligers Centrale Keldonkse en de dorpsraad. 

En daarmee kan het plan officieel van start.  

Na de ondertekening complimenteerde wethouder Annemieke van de Ven Keldonk voor het initiatief 

en de zelfwerkzaamheid. Het gevoel van trots is op zijn plaats. 
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4. Burger Informatie Netwerk (BIN) 

Wijkagent Johan Welboren vertelt de aanwezigen kort over zijn werkgebied en zijn werkzaamheden. 

Voor structurele problemen in ons dorp, kunnen we bij hem terecht. 

Daarna gaat hij verder in op het succes van BIN, welke ook in Keldonk per straat/buurt is uitgerold. 

BIN is een samenwerkingsvorm vanuit de burgers voor snelle informatie-uitwisseling tussen elkaar 

(burgers, politie en gemeente). Doel van BIN is de veiligheid (politie) en leefbaarheid (gemeente) te 

verbeteren. Het draagt bij tot het verhogen van het veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale 

controle en het verspreiden van de preventiegedachte. 

BIN werkt via email en in Keldonk is Henrie Tielemans de BIN-coördinator. Steeds meer buurten 

hebben een whats-app-groep aangemaakt voor een nog snellere communicatie. De politie zelf 

communiceert ook steeds vaker via social media zoals facebook (www.facebook.com/PolitieVeghel). 

Let wel: BIN is geen vervanging van de bestaande noodnummers 0900-8844 en 112.  

Verdachte situaties kunnen gemeld worden via BIN, maar acute situaties moeten z.s.m. via de 

noodnummers gemeld worden. 

5. Signaleringsteam 

In de overgang naar, en aansluitend op de presentatie van Zorg en Welzijn, vertelt Johan Welboren 

nog over het signaleringsteam. Dit is een team van professionals uit diverse maatschappelijke 

instanties zoals politie, gemeente, Area, GGD, Novadic, Thuiszorg en Bureau Jeugdzorg. Bij hen kan 

men terecht met zaken die zouden kunnen uitgroeien tot leefbaarheidsproblemen welke 

professionele hulp nodig hebben. 

6. Zorg en Welzijn 

6.1. Voorstelronde 

Namens de commissie Zorg en Welzijn Keldonk neemt Hans Rijkers het woord. Zijn presentatie over 

de Zorg en Welzijn begint met een voorstelronde over wie er allemaal zitting hebben in de 

commissie. 

6.2. Projecten Zorg en Welzijn 

 Duofiets en rolstoelen: van de bij Vakgarage Alb. v.d. Linden gestalde duofiets wordt 

regelmatig gebruik gemaakt, en vaak in samenwerking met Vrijwilligers Centrale Keldonk. In 

’t Span staan 2 rollators en 2 rolstoelen waarvan gebruik gemaakt kan worden. 

 Kindertelefoon: in december heeft Lieke Verbrugge in groep 7+8 van onze school een 

presentatie gegeven om de kindertelefoon onder de aandacht te brengen. 

 NL Doet: in maart heeft de commissie in samenwerking met ’t Eetpunt, mee gedaan aan NL 

Doet. De 40 gasten, van jong tot oud, genoten samen van het entertainment. 
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 Mom’s Night Out: was in april een zeer geslaagde avond voor alle nieuwe 

moeders om elkaar te leren kennen en ervaring uit te wisselen. Deze avond krijgt in 2016 een 

vervolg. 

 ’t Trefpunt: Elke laatste vrijdag van de maand is dit een ontmoetingsplek voor iedereen in 

Keldonk. Aansluitend kan men ook nog gebruik maken van ’t Eetpunt. 

In september is meegedaan aan Burendag om ’t Trefpunt gezelliger te maken. Met heel 

Keldonk was men creatief bezig geweest. De subsidieaanvraag is geregeld door de dorpsraad. 

Om het plan verder uit te voeren zijn meerdere subsidies aangevraagd. Met blijdschap is 

vanavond bekend geworden dat Gemeente Veghel een leefbaarheidsbudget van 2000 euro 

ter beschikking heeft gesteld. De aanvraag voor het DOEfonds van de provincie loopt nog. 

Vanavond is het mooie filmpje getoond dat ter promotie van het plan in het DOEfonds dient. 

 Zorgvragen: deze taken zijn minder in beeld, maar zeker zo belangrijk. Er zijn al mooie 

successen geboekt voor eenvoudige en complexe zorgvragen en van jong tot oud. Omdat het 

waarborgen van de privacy erg belangrijk is, kunnen daar verder geen inhoudelijke zaken 

over vermeld worden.  

ZWK  is geen vervanging van professionele hulp. Maar er is wel contact met professionele 

instanties als dat nodig is. Andersom nemen zij soms ook contact op met Zorg en Welzijn 

Keldonk   Structurele zaken die mislopen bij de diverse zorg instanties, maar met name WMO 

zaken van de gemeente  kunnen gemeld worden bij de WMO-raad Veghel. Als klachten veel 

voorkomen kunnen zij daar actie op ondernemen. Deze klachten kunnen ook bij ZWK 

neergelegd worden, zodat zij ze melden. 

6.3. HartslagNU 

Eén van de nieuwe ideeën die Zorg en Welzijn voor Keldonk in petto heeft, is HartslagNu. Dit is een 

soort alarmeringssysteem voor reanimatie en AED, wat in veel veiligheidsregio’s al in werking is. 

Wanneer iemand 112 belt voor een hartstilstand, wordt automatisch HartslagNu door de meldkamer 

geactiveerd. Aangemelde hulpverleners (reanimeren en/of bedienen AED) die in de buurt zijn van de 

melding, krijgen vanuit de meldkamer een sms met de noodzakelijke gegevens om ter plekke te gaan. 

Hierdoor is er sneller een hulpverlener aanwezig en de kans op overleven van het slachtoffer groter. 

Je kunt je als burgerhulpverlener aanmelden via www.hartslagnu.nl en de deelname is kosteloos. Je 

dient wel gediplomeerd te zijn in reanimeren of het bedienen van een AED. 

Om in Keldonk meer mensen gediplomeerd te krijgen, organiseert Zorg en Welzijn een cursus 

reanimatie en bediening AED in ’t Span. De kosten zijn ca. 10 euro pp en de cursus is 1 avond van 3 

uur. Opgeven kan bij commissie Zorg en Welzijn (via www.keldonk.nl/zorgenwelzijn). 

De 2 huidige AED’s zijn er te weinig om heel Keldonk dekking te geven. Maar het is wel belangrijk dat 

er mensen in de buurt zijn die ze kunnen bedienen. En voor gebieden waartoe de AED’s niet reiken is 

het zeker belangrijk om te kunnen reanimeren. Geef je daarom op, samen met je buurtgenoten! 

6.4. Dementievriendelijke gemeente 

José de Boer en Frits Sanders, beiden van WMO-raad Veghel, komen vertellen over het project 

dementievriendelijke gemeente. Maar liever spreken ze over dementievriendelijke gemeenschap. 

Onderdelen daarvan zijn de WMO-raad, het alzheimercafé, mantelzorgers (vaak 3a 4 per 
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dementerende) en het project Laat Elkaar Functioneren (LEF). 

De doelstellingen zijn een positievere benadering, meer betrokkenheid bereiken en een veiligere en 

mobielere samenleving creëren. 

Er volgt een uitleg van het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie. Ook krijgt de zaal handige 

tips voor een betere communicatie en omgang met onze dementerende medemens. Elke derde 

dinsdag van de maand kunnen mensen met dementie en hun naasten naar het Alzheimercafe in de 

Blauwe Kei te Veghel. Daar is telkens een programma voor een leuk samenzijn met lotgenoten om te 

lachen en informatie uit te wisselen. 

7. Sluiting 

De voorzitter concludeert dat de commissie Zorg en Welzijn heel veel goed werk verzet. En na een 

avond met heel veel informatie over de vele leefbaarheidprojecten die lopen in ons dorp, sluit hij om 

22:30 uur de vergadering met nogmaals dank voor de opkomst en bijdrage aan de vergadering. 

8. Volgende vergadering 

 

Volgende besloten vergadering 21 oktober aanvang 20.00 uur. 

Sport en Ontmoetingscentrum ’t Span, Kampweg  2 te Keldonk  

 

 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl

