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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: 14 maart 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 mikevdbiggelaar@ziggo.nl  

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

 

 

 

 

 

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 kort na 8 uur met een welkom en de mededeling dat Mike later zal aanschuiven 

2. Mededeling 

Keldonk is verkozen als dorp om deel te nemen aan het Leefbaarheidsonderzoek van de Gemeente 

Meierijstad. Van alle dorpen en wijken kon 1 dorp en 1 wijk worden uitgekozen. Intussen zijn de 

uitnodigingen voor deelname door betrokkenen voor het onderzoek uitgezet. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor 15-03, Openbare bijeenkomst van de presentatie van de Woonvisie aan de Gemeenteraad. 

Uitnodiging voor 28-03, Platformbijeenkomst dorps-en wijkraden. SDK zal met 3 personen aansluiten 

Uitnodiging voor 17-04, Fondsenavond 

Uitnodiging voor deelname aan Leefbaarheidsonderzoek. 

Kleine Kernen Krant, met stukje over Olland 

Nog enkele, voor Keldonk minder interessante uitnodigingen voor bijeenkomsten m.b.t. fusie Meierijstad 

Verslag/informatie over de Werksessie van 29 november 2017 

Mail van Area m.b.t. stopzetten pilot huurwoningen Vragen over Standplaatsen in Keldonk 

Verslag bespreking met wethouder en ambtenaar over Bouwen in Keldonk, van 8 januari 

4. Uitgegane stukken 

Uitnodigingen voor alle mogelijke betrokken in Keldonk voor het Leefbaarheidsonderzoek. 

Mail aan Area, voor uitnodiging deelname aan de werkgroep KGK. 

5. Commissies 

Geen mededelingen vanuit commissies 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 Er is nogmaals contact geweest met de gemeente over de vorderingen van de bouwplannen in Keldonk. 

Voor beide projecten geldt, dat deze bezig zijn met de voorbereiding voor de aanvraag voor een principe 

verzoek om te mogen bouwen. Naar verwachting zal dit een week of 8 gaan duren en ca. eind april 

ingediend gaan worden. 

mailto:dorpsraadKeldonk@ziggo.nl


 

 

Notulen dorpsraad 180314 met antwoorden Pagina 3 van 3             19-03-18 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

6.2. N279 

Op 5 maart heeft een informatie avond plaats gevonden over de ontsluiting van de Doornhoek, vanaf het 

(nieuwe) viaduct in Keldonk aan de westzijde van het kanaal. 

De gevolgen van deze weg zijn best wel van invloed op het verkeer in Keldonk. Verkeer via Hool-

Sweenslag zal aanzienlijk verminderen tot uitsluitend plaatselijk verkeer. Het verkeer in de kom van 

Keldonk zal met ca. 10-15% toenemen, doordat de Doornhoek via deze weg sneller bereikbaar is. Voor 

deze toename tegen te gaan zullen aanvullende maatregelen worden getroffen . 

M.b.t. de kosten van de fietsbrug, die volgens de besluitvorming onderzocht zouden worden, zijn nog 

steeds de juiste cijfers niet bekend. SDK heeft ook een goedkoper alternatief voorgesteld, waarvoor ook de 

juiste cijfers nog uitgewerkt zullen worden. Deze cijfers worden binnenkort verwacht. 

6.3. Leefbaarheidsonderzoek Keldonk 

 Aanvullend op de mededeling: Betrokken partijen, verenigingen, ondernemers, bestuur gemeenschapshuis, 

school(bestuur), commissies en werkgroepen dorpsraad en uiteraard de bewoners zijn via persoonlijke mail 

of Keldonk.nl uitgenodigd om deel te nemen aan het Leefbaarheidsonderzoek in Keldonk. 

Keldonk heeft, net als andere dorpen, aangegeven, dat Leefbaarheid gebaseerd is op een “gezonde 

basisschool”, en om dit te kunnen realiseren is bouwen, is groeien nodig. SDK zou graag gaan voor een 

groei naar 1500 inwoners. Of dit haalbaar is, zal op termijn blijken, het streven is er en hier zullen we 

gezamenlijk aan moeten gaan werken. Met de onderzoek kunnen we hier een beter beeld van krijgen. 

6.4. Kenmerkende Gebouwen Keldonk 

De werkgroep is nagenoeg compleet, aanvulling mag altijd, maar we kunnen gaan starten met een eerste 

bijeenkomst. Degenen die zich al hebben aangemeld, zullen binnenkort door de dorpsraad worden 

uitgenodigd.  

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

LETOP: Openbare vergadering van 25 april komt te vervallen.  

Wilt u iets bespreken of vragen met de dorpsraad, kom dan op ons inloopkwartiertje, elke besloten 

vergadering om 20.00 uur. 

Volgende vergadering  11 april aanvang 19.30 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk 
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