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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 vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 20 mei 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) 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 

Bij afwezigheid van de voorzitter opent Mike de vergadering met een welkom aan iedereen. 

2. Mededeling 

We hebben een verzoek van ’t Span ontvangen, gericht aan al hun gebruikers, om mee te denken over 

ideeën en wensen. We zullen vanuit de dorpsraad hierop reageren. 

3. Bezoek 

4. Ingekomen stukken 

Informatie omtrent herstelwerkzaamheden straatwerk Kuilven. 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

De nieuwe structuur voor de website is op 30 april online gezet. Op een enkeling na, kunnen alle nieuwe 

decentraalbeheerders ook aan de slag met de pagina’s voor hun eigen verenigingen. Er zijn nog een aantal 

opstartprobleempjes die verwerkt moeten worden. Deze zijn bekend bij het stichtingsbestuur en de 

programmeur.  

 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

Er is overleg met de gemeente om het onderhoud van openbaar groen, waaronder o.a. de 

kanaalgraverpleintjes, tot een hoger plan te tillen. Dit met als doel om met een regelmatiger onderhoud 

een fraaiere uitstraling van Keldonk te krijgen. 

Het traject van Keldonk in de Bloemen is ondertussen opgestart. De eerste initiatieven zijn in gang gezet 

en deze worden in goed overleg en met de medewerking van de Keldonkse Ondernemers Vereniging 

uitgevoerd. 

 

5.3. Zorg & Welzijn 

Het eerste Trefpunt in april was een succes. Dit gaat zeker een vervolg krijgen. 
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5.4. Kermis 

Voor de kermis van dit jaar is de firma Duursma bezig met het regelen van de attracties. De Dorpsraad is 

bezig met de voorbereidingen van een of meer leuke nevenactiviteiten. In de Oude School zal live-muziek 

aanwezig zijn. Binnenkort zal concrete informatie via keldonk.nl bekend gemaakt worden. 

Voor het opzetten van het stichtingsregelement inzake de kermissen 2016 ev zal de dorpsraad ook één 

afgevaardigde aanleveren. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

De dorpsraad heeft in mei een afspraak met Area waarin o.a. de uitslag van de woonwensen-enquête, de 

wijze van toewijzing van huurwoningen en de toekomst van het klooster op de agenda staan.  

6.2. Verkeer 

NOC: Door nieuw provinciaal bestuur gaat het plan Noord Oost Corridor (ofwel De Ruit) niet door. Wel 

worden plaatselijke maartregelen bij Veghel en Helmond opnieuw onderzocht. De doorstroming van de 

verbinding Veghel- Asten (N279) wordt ook opnieuw bekeken. SDK zal ook deze ontwikkelingen blijven 

volgen. 

ZOE: Net na de vorige dorpsraadvergadering heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de 

Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp (ZOE) te laten vervallen. In plaats daarvan gaan maatregelen genomen 

worden in de kom van Erp en op de Boerdonksedijk. 

Rembrandtlaan:  Het plan Rembrandtlaan in Veghel is gepresenteerd en het college heeft besloten verder 

te gaan met de versie met de korte haak. Omdat het afremmen van het verkeer door dit plan gevolgen zal 

hebben voor het (sluip-)verkeer in en door Keldonk, blijft de dorpsraad dit plan nauwgezet volgen. 

6.3. Buurt Informatie Netwerk (BIN). 

 Steeds meer omliggende dorpen en wijken gaan meedoen met het BIN. Ook voor in Keldonk is de 

dorpsraad bezig om hieraan mee te gaan doen. Daarvoor wordt nog gezocht naar een coördinator. 

7. Sluiting 

8. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 17 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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