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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: 13 september 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. Veghel 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

Met afmelding van Wouter wordt de vergadering geopend. 

2. Mededeling 

Woensdag 18 oktober is er een openbare dorpsraadvergadering in ’t Span. Enkele buurtadviseurs van de 

gemeente hebben al aangegeven hierbij aanwezig te zijn. 

Commissie Zorg & Welzijn heeft een mooi bedrag ontvangen van de organisatie van Witte Gij Ut omdat 

het gedeeld tweede geworden Keldonkse team “van alles un bietje”  Zorg & Welzijn als hun goede doel 

had opgegeven. 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging vervolgbijeenkomst woonvisie Meierijstad. 

Reactie van de gemeente op het document Openbare Ruimte Keldonk. 

4. Uitgegane stukken 

 

5. Commissies 

5.1 AED   

De werkgroep AED heeft een plan opgesteld voor het behoud van de vijf stuks AED’s in Keldonk. Tijdens 

de openbare vergadering zal dat plan gepresenteerd worden. 

5.2           VrijwilligersCentrale Keldonk en Zorg & Welzijn 

Zowel de Vrijwilligerscentrale als Zorg & Welzijn doen mee met Burendag 2017. Het complete 

programma is op elkaar afgestemd en terug te vinden op keldonk.nl/Burendag_2017_Keldonk 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Nieuwbouwplan Keldonkse Morgen III is vol. En daarmee is er op dit moment geen betaalbare bouwgrond 

in Keldonk meer beschikbaar. Helaas zijn de ontwikkelingen omtrent plan Wagemans nog steeds niet zo 

ver dat daar de procedures voor afgerond zijn. Ondanks alle inspanningen van de dorpsraad is er dus op 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
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korte termijn geen vooruitzicht op bouwgrond in Keldonk. De dorpsraad zal er voor 

blijven waken dat de leegloop uit het dorp niet nog groter wordt. 

6.2. N279 

Omtrent de aanpassingen N279 is er op dit moment geen nieuwe informatie bekend.  

Vanuit de gemeenten en de politie is er wel een melding gekomen over sluipverkeer op de Bosscheweg 

(parallelweg N279) tussen Sluisweg en Morgenstraat. Om dit ongewenst gedrag tegen te gaan is een 

voorstel gedaan om dit weggedeelte af te sluiten. De dorpsraad ziet geen directe noodzaak in een fysieke 

afsluiting van dit weggedeelte, in afwachting van de plannen voor de N279. 

6.3. Openbare vergadering 

Diverse onderwerpen die tijdens de komende openbare vergadering op de agenda staan, zijn besproken en 

voorbereid. Enkele van die onderwerpen zijn; de ontwikkelingen omtrent N279, wat te doen met het 

Klooster en het plan voor behoud AED’s. Zorg dus dat je er 18 oktober bij bent. 

6.4. Wijkschouw 

De dorpsraad heeft een eigen wijkschouw gedaan door heel het dorp. De bevindingen zijn verzameld in het 

dynamisch document ‘inventarisatie openbare ruimte’ en aan de gemeente toegezonden. Een eerste reactie 

is binnen en de dorpsraad zal de afhandeling daarvan blijven volgen. 

7. Rondvraag 

Er zijn geen concrete plannen bekend bij de dorpsraad, om aan te melden voor Kern met Pit. Heeft u zelf 

een idee voor een goed plan? Meld het evt. aan de dorpsraad, die kunnen u hierbij ondersteunen. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 11 oktober aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

Openbare vergadering 18 oktober aanvang 20.00 uur. 
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