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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: 23 september 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)  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 vergadering wordt om half acht geopend met een speciaal welkom voor de wethouders Annemieke 

van de Ven, Jan Goijaarts en Nadina Hamzic, die namens het nieuwe college het (twee-) jaarlijkse 

werkbezoek en kennismaking komen afleggen. Een deel van dit bezoek wordt door de lokale pers 

vastgelegd ter kennisgeving aan het dorp. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 Gelden van het Coorperatiefonds 2013 tbv de VCK zijn ontvangen. 

4. Bezoek 

Bezoek Wethouders. Na het bekende voorstel rondje met daarbij de taakverdeling wordt kort de 

agenda besproken. Naast de bekende onderwerpen m.b.t. Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur wil 

de SDK eerst even wat succes delen met de wethouders. Kort wordt stil gestaan bij diverse projecten, 

commissies en werkgroepen, die de afgelopen jaren zijn opgestart en succesvol zijn. Vervolgens gaan 

we gezamenlijk bij de laatste projecten in het dorp een kijkje nemen. De plantsoenen van de 

kanaalgraver, de voormalige locatie en de huidige locatie, die beide door vrijwilligers zijn opgeknapt en 

bij het nieuwe rustaltaar, wat in Juni gereed is gekomen. Beide projecten die volledig door vrijwilligers 

en/of gesponsorde werkzaamheden/leveringen heeft plaats gevonden, waar ook de gemeente 

volledige medewerking aan heeft verleend en welke ook met extra middelen uit andere fondsen (NL 

doet en Oranjefonds) tot stand zijn gekomen. 

Na het rondje zijn we inhoudelijk verder gegaan over Bouwen in Keldonk, wat kunnen de dorpsraad en 

de gemeente om de projecten van de grond te krijgen, over Infrastructuur, de stand van zaken m.b.t. 

de ZOE en de Ruit om Eindhoven (N279). Jan Goijaarts licht de huidige status toe en wat er de komen 

weken/ maanden te wachten staat. De komende wijzigingen in de Zorg, hebben in Keldonk een nieuwe 

commissie Zorg en Welzijn opgeleverd, die momenteel vorm begint te krijgen. Binnenkort hebben we 

een afspraak met wethouder Rini van Rinsum, waarin we inhoudelijk hierop zullen ingaan. Ook zijn de 

bezuinigingen op de subsidie van de dorpsraad besproken en de financiële tekorten van Zorg en 

Welzijn zijn hierin meegenomen. 

Ook heeft de SDK gevraagd naar de garantie op afspraken tussen gemeente en dorps- en wijkraden, als 

straks de fusie met Schijndel en Sint-Oedenrode tot stand komt. 
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5. Ingekomen stukken 
 Brief gemeente Veghel, procesvoorstel ZOE, m.b.t. de huidige stand zaken. 

 Uitnodiging jaarlijkse Algemene Huurdersvergadering Area 

 Vrijwilligers dag gemeente Veghel. 

 Uitnodiging CV 33 jaar 

 Uitnodiging Fusie gemeenten, ronde tafel gesprekken 

6. Uitgegane stukken 

 Brief aan gemeente over de standpunten en voorstellen voor alternatieven t.b.v. ZOE. 

7. Commissie 

7.1. Kanaalgraver locaties 

Locaties zijn intussen weer heel goed opgeknapt. Deze locaties dienen de komende jaren door de 

vrijwilligers zelf onderhouden te worden, dit valt niet onder de werkzaamheden van de gemeente /IBN. 

Het projectplan Kanaalgraver is gisteren officieel afgesloten door de onthulling van de plaquette bij het 

beeld van de kanaalgraver. Tevens is daarbij de sleutel van de gereedschap berging overgedragen aan de 

VCK. 

Binnenkort zullen nog 4 bomen worden verwijderd nabij het plantsoen in de Pastoor Bogaartstraat, die te 

veel licht wegnemen. 

7.2. Keldonk.nl 

Nieuwe website structuur is nog niet actief. De contacten met de stichting gaan nog niet voortvarend en 

de test periode heeft ook nog wat tijd nodig.  

7.3. Zorg en Welzijn 

De commissie is in de afgelopen tijd gevormd tot een werkgroep van 7 personen. Met deze groep, 

aangevuld met vrijwilligers wordt de komende maanden de structuur opgezet en aan de slag gegaan. 

Binnenkort is er met de wethouder Rini van Rinsum een gesprek voor verdere opzet en samenwerking 

met gemeente en andere professionele (zorg)instellingen. 

Zorg en Welzijn is voorgedragen voor de landelijke vrijwilligersprijs. Ook zullen we gaan bekijken of Kern 

met Pit van toepassing is voor deze activiteit. 

7.4. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

De materialen voor de VCK zijn intussen geleverd. De VCK heeft een mooie set gereedschap, wat gebruikt 

kan worden om de benodigde en gewenste werkzaamheden in Keldonk te kunnen uitvoeren. 
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8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

SDK heeft een concrete vraag voor interventie in bouwmogelijkheden in Keldonk. Er liep al een voorstel 

bij de gemeente om deze mogelijkheden met andere Dorpsraden, Veghel breed, op te zetten, met de 

vraag: “hoe krijgen we de initiatieven opgestart, wat kunnen gemeente en dorpsraad hierin 

ondersteunend bieden”. SDK zal trachten hier snel mee aan de slag te gaan. 

De door Area ism de gemeenten gehouden Woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek heeft een 

teleurstellende uitslag. Minimale deelname en vreemde conclusies, die niet stroken met de informatie die 

diverse aanwezige dorpsraden bezitten. 8.2. N279 

De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen over de Ruit om Eindhoven. Intussen is het een 

landelijk vraagstuk (A67) geworden en is er een overleg tussen provincie en het Rijk. In oktober zal de 

voorkeursvariant door G.S. worden besproken, waarop eind oktober dit stuk ter inzage en zienswijze 

komt te liggen (door provincie, bij de gemeente) 

8.3. ZOE 

 Afgelopen periode zijn er een aantal bijeenkomsten geweest over de wijzigingen / alternatieven voor de 

ZOE. SDK is telkens aanwezig geweest en heeft dit ter kennisgeving aangenomen. Uiteraard zijn ook onze 

standpunten hier toegelicht. Deze standpunten hebben we ook in een brief aan de gemeente kenbaar 

gemaakt. 

8.4. Kermis 

Binnenkort is er een overleg met andere Dorpsraden over de kermissen in Veghel. Ook het 

centrummanagement Veghel is hiervoor uitgenodigd. De mogelijkheden voor een eigen opzet, wat SDK al 

enkele jaren geleden aan de toenmalige wethouder heeft  voorgesteld, zal besproken worden. 

8.5.  Renovatie speeltuin D’n Dries 

 Dit project loopt naar wens. Het contact met de gemeente en de buurt is prima. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Door het bezoek en enkele tijdrovende onderwerpen wordt de vergadering rond half twaalf gesloten. 
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11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 15 oktober aanvang 20.30 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  


