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

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraad@keldonk.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 16 december 2020 

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       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  

Vacant (jeugdzaken/kermis)   

 

 

 

 

 

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 
Met een welkom aan alle aanwezigen via Teams en telefoon opent de vz de laatste reguliere 

vergadering van 2020, met een bijzonder welkom aan Hans Rijkers, voorzitter van Zorg & Welzijn 

Keldonk, die vandaag aansluit voor het onderwerp Mijmerplek. 

2. Mijmerplek Keldonk 
Hans legt uit wat de bedoeling is: ergens een bankje, als herinnering aan Corona, als mijmerplek 

benoemd. De commissie Zorg en Welzijn heeft dit namens Keldonk opgepakt, vanuit de vraag vanuit 

Het comité Meierijstad Mijmert, welke de vraag bij SDK had neergelegd. 

Vanuit de commissie zijn een aantal vragen gesteld, die door SDK (mede) beantwoord dienen te 

worden. Na overleg zijn de volgende besluiten genomen: locatie bankje: oude locatie kanaalgraver; 

symbool ter herkenning: 3 hartjes. Verder de vraag om na te denken over personen die geïnterviewd 

kunnen worden voor de podcast (via QR-code bij het bankje op te roepen). Verschillende namen zijn 

genoemd, maar mensen kunnen ook zelf zichzelf of anderen aanmelden. 

3. Ingekomen stukken 
Mail over Meierijstad Mijmert 

Planning over Bomenplan Morgenstraat – Antoniusstraat  

4. Uitgegane stukken 
Mail met vraag over status van nieuwe Bouwplan – Antoniusstraat 15 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 
We zoeken nog steeds naar een nieuwe Website beheerder. Corona tijd maakt het lastig om 

afspraken te maken. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
 Mail met vraag over status van nieuwe Bouwplan – Antoniusstraat 15: onderhandelingen gemeente 

met ontwikkelaar lopen nog 

6.2. Natuurspeelplek 
De eerste contacten met de gemeente zijn gelegd om het plan te bespreken. 

Vanuit Kern met Pit is een toezegging gedaan om deel te nemen aan dit plan.  
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6.3. Bomenplan Antoniusstraat – Morgenstraat 
Het definitieve plan voor de oplossing door de problemen van de platanen in de Antoniusstraat en 

Morgen straat is vastgesteld en door gemeente toegezonden. SDK heeft dit geplaatst op de website. 

Intussen is de planning bekend en zal men op 22-12 aanvangen met het verwijderen van de bomen. 

In Januari zullen de plantvakken worden aangelegd en verdere aanplanting gaan plaatsvinden.  

Doelstelling is om voor 1 maart gereed te zijn. 

SDK zal i.s.m. Platform Natuur en Landschap met voorstellen komen waar mogelijke herplanting in 

Keldonk, bij voorkeur in of dicht bij de kern, kan plaatsvinden. 

  

6.4. Bomen rondom speeltuin d’n Dries 
De 20 jaar geleden aangeplante bomen rondom deze speeltuin staan erbij alsof ze pas net zijn 

geplant. Bij navraag / klacht blijkt dit een boomsoort te zijn, die niet meer of beter groeit. 

7. Rondvraag 
Vergaderdata 2021 nog vaststellen. Eerst volgende overleg is woensdag 13-01-2021 en vanwege 

de lopende maatregelen nog online. In de basis vergadert SDK elke 2e woensdag van de maand. 

Bij bijzonderheden wordt hiervan afgeweken. Definitieve datums vindt u op Keldonk.nl 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 
 

Volgende vergadering 13 januari 2021 aanvang 20.00 uur, via 

Teams 

Wilt u gebruik maken van het inloopkwartiertje, dan kan dat 
ook via Teams. Vooraf graag via het secretariaat een afspraak 
maken. 
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