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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: 12 april 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 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.  Meierijstad 

- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

Met een welkom aan Wethouder Eus Witlox en Nadina Hamzic opent de voorzitter de vergadering. 

2. Mededeling 

3. Bezoek 

In een uitgebreid gesprek is er wederzijds kennis gemaakt met de wethouder en SDK. In dit gesprek hebben 

we voornamelijk stil gestaan bij het onderwerp Bouwen. Voor Keldonk een heel belangrijk punt, m.b.t. de 

Leefbaarheid. Continuïteit in het bouwen van (starters) woningen is voor Keldonk (en alle andere dorpen) 

van cruciaal belang voor de behoud van basisschool en verenigingsleven als basis voor de totale 

Leefbaarheid in het dorp. 

Concreet hebben we afgesproken dat we een aantal schriftelijke vragen gaan opstellen om deze continuïteit 

te kunnen waarborgen, daarnaast zal de wethouder met de woning coöperaties bespreken, dat bouwen in de 

dorpen een prioriteit dient te krijgen en dat dit niet uitsluitend onder economische gronden wordt 

tegengehouden. 

Het gesprek is heel prettig verlopen en Keldonk is graag bereid om mee te gaan werken aan de promotie 

van “Meierijstad, de dorpenstad”, zoals de wethouder dit voor ogen heeft. 

Naast Bouwen hebben we gesproken over de vele activiteiten die in Keldonk plaatsvinden en de financiële 

middelen die hiervoor wel of niet beschikbaar gesteld zijn/worden. Ook hierover zullen we formele vragen 

gaan stellen aan het college. 

Het leefbaarheidsbudget zal vooralsnog aangehouden worden, totdat het college met nieuwe plannen komt 

om met een soortgelijke regeling aan de slag te gaan. Dit is ook een van de onderwerpen van de Kerngroep 

dorps- en wijkraden, die binnenkort met een Convenant komen waar dit in is verwerkt. 

4. Ingekomen stukken 

Concept Convenant tussen Dorps- en Wijkraden met gemeente Meierijstad, voorkomend uit de kerngroep 

Dorps- en wijkraden. 

5. Uitgegane stukken 

Vragen over onderhoud van infrastructuur in Keldonk 
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6. Commissies 

6.1. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 De VCK heeft op 21 maart een openbare bijeenkomst georganiseerd, waarbij gezamenlijk in is gegaan op 

de werkzaamheden van de VCK, zowel de afgelopen jaren alsook hoe we gezamenlijk de komende periode 

aan de slag kunnen gaan. Ophalen van zwerfafval en onkruid bestrijding op markante punten in Keldonk 

werden beide meerdere malen genoemd om meer aandacht aan te geven.  

Daarnaast waren er  vele meldingen over achterstallig onderhoud en/of schade aan de infrastructuur.  

6.2. Kermis 

 De eerste activiteiten voor Keldonk kermis zijn ondertussen via Keldonk.nl bekend gemaakt, Stichting 

AttrActief hoopt binnenkort het gehele programma bekend te kunnen maken. In overleg met de gemeente 

heeft hun aannemer en onze VCK de ingangen van ‘t Plein aangepast opdat het terrein beter bereikbaar is 

voor evenementen zoals de kermis. 

7.  Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

 Zie punt 3. SDK zal vragen gaan opstellen hoe het nieuwe college denkt om te gaan met bouwplannen en 

continuïteit hierin. 

7.2. Kerngroep 

In de komende maand zal de Kerngroep Dorps- en wijkraden, waarin Keldonk ook zitting heeft, het 

convenant tussen dorps- en wijkraden en gemeente Meierijstad afronden en voorleggen aan het college. 

Hiermee is een stap gezet in de samenwerking en harmonisatie tussen alle dorps- en wijkraden en de 

gemeente Meierijstad, waarin concrete afspraken staan hoe we gezamenlijk te werk zullen gaan. Dit sluit 

heel erg aan bij de afspraken die er al lagen met de gemeente Veghel en dorps- en wijkraden hiervan, voor 

de samenvoeging.  

7.3. Infrastructuur in Keldonk 

De infrastructuur in Keldonk heeft op diverse plaatsen (groot) onderhoud nodig.  Dit komt o.a. voort uit de 

bijeenkomst van de VCK, zie hst. 6, maar is ook al eerder intern in de SDK besproken. SDK zal dit  gaan 

inventariseren en in kaart brengen en vervolgens gaan bespreken met de gemeente Meierijstad. 

7.4. AA-brug – Hackerom 

Tijdens de officiële opening van de nieuwe brug over de Aa door wethouder Van Rooijen, is 

een afvaardiging van en namens de dorpsraad aanwezig geweest. Daarbij is een petitie over 

het sluipverkeer aangeboden aan de wethouder. Deze petitie is op onze website geplaatst en 

kunt u vinden via de link https://keldonk.nl/Nieuwe-Aa-brug-geopend  
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8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 17 mei aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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