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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: 12 november 2014 

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, (R&M / B&W) 213988           josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Bouw / P&S) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (groenbeheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (B&E/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website/kermis) 210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

 

 

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 voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan Richard van Berkel en melding van 

afwezigheid van Mike en Cindy 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Gemeente Veghel wil graag een Fair Trade gemeente worden en heeft verzoek bij Dr/Wr neergelegd 

om te bekijken of deze hier hun medewerking aan kunnen geven. SDK zal dit nog nader gaan bekijken. 

4. Bezoek 

Richard van Berkel is op uitnodiging van de SDK om te praten over de vacature van Jeugdzaken. Na een 

toelichting hierover besluit Richard om deze taak op zich te nemen en tevens om de dorpsraad te 

komen versterken. Er volgt een wederzijdse kennismaking en de voorzitter heet Richard van harte 

welkom bij de dorpsraad. 

5. Ingekomen stukken 

 Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden. 

7. Commissie 

7.1 Zorg en Welzijn 

Vanuit de gemeente is een bericht gekomen, dat er een eerste subsidie beschikbaar wordt gesteld voor de 

kosten van de commissie Zorg en Welzijn, voor de organisatie van deze commissie. Eventuele projecten 

worden als apart plan uitgewerkt, begroot in ter goedkeuring vooraf aan uitvoering ingediend. 

Tijdens een bijeenkomst is Elsendorp is door gedeputeerde van Haaften de aanstelling van een 

dorpsondersteuner gepromoot en heeft aangegeven, dat er via DOE projecten ook geld hiervoor 

beschikbaar is. SDK zal dit onderzoeken. 
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8.  Ingebrachte punten 

8.1. ZOE  

Het alternatief voor de ZOE is momenteel volop in behandeling. SDK heeft intensief contact met diverse 

geledingen, zoals gemeente, college en raadsleden, maar ook andere Dorpsraden en instanties zoals EBK 

en ZLTO.  

8.2. N279 

College heeft besluit genomen voor inspraak. Voor Keldonk is een viaduct beschreven en een 

aandachtspunt voor: ”sluiproutes bekijken / bewaken”. 

De provincie gaat met de gezamenlijke plannen voor de ruit naar Den Haag. Het is afwachten of er gelden 

voor de aanleg beschikbaar komen. 

8.3. Kermis 

Vanuit de gemeente is (nog steeds) geen uitnodiging gekomen voor de evaluatie van de kermis 2014. 

SDK heeft hier reeds enige tijd geleden om gevraagd. 

8.4. Leefbaarheidsbudget 

 Er is een lijst beschikbaar gesteld van alle ingediende aanvragen. SDK zal nog eens bekijken of er nog een 

serieus project vanuit Keldonk kan worden ingediend. 

9.  Rondvraag 

Jos is bij een bijeenkomst geweest van Beleidsvisie buitengebied. Hiervoor wordt komende maanden 

beleid gemaakt en meerdere bijeenkomsten voor gehouden. Jos zal hier naar toegaan (Paul als back-

up) en terug koppelen, daar waar nodig. 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 10 december aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


