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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: 17 juni 2015 

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

Met afmelding van Richard en Cindy wordt de vergadering geopend. 

2. Mededeling 

De eerder voorgestelde uniforme lay-out voor dorpsraad en alle werkgroepen/commissie wordt 

uitgesteld, dit zal w.s. pas in najaar 2015 beschikbaar komen. 

3. Ingekomen stukken 

Reactie op speerpunten ontvangen van Gemeente 

Op 3-06 ( 3 juni ) !!!!! is de opsteltekening van de Keldonk kermis 2015 (gehouden van 12 tot 15 juni ) 

ontvangen.  

4. Commissie 

4.1. Keldonk.nl 

Door de beheerders van de websites is geconstateerd, dat de bug-fixing van de nieuwe website geen 

onderdeel uitmaakt van de kosten van de nieuwe structuur, dit is hoogst merkwaardig te noemen. 

Bestuur van de Stichting heeft een aanvullende opdracht verstrekt om bugs te kunnen verhelpen.  Het 

snel herstellen van de na het online gaan van de nieuwe programmatuur ontstane/ontdekte fouten, 

zouden in de originele opdracht moeten zitten. 

De oplossingstermijn van de bug-fixing is ook niet conform hetgeen verwacht mag worden van een 

professionele organisatie. We zitten nu al enkele weken met hele vervelende problemen. O.a. is de 

agenda niet chronologisch en zijn er problemen met registratie. 

Gemeente breed Nieuws wordt nog niet gebruikt.  Beheerders kunnen die niet vullen omdat ze daarvoor 

niet gerechtigd zijn. SAM-SAM wordt in Keldonk en door Keldonkse mensen nog niet gebruikt. Sinds de 

opstart zijn er geen ‘vraag of aanbod’ geplaatst. 

4.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

Het project Keldonk in de Bloemen begint vormen aan te nemen. Binnenkort zal dit aan de vrijwilligers 

van de VCK, Z&W en SDK worden gepresenteerd. Deze personen en werkgroepen krijgen uitnodigingen. 

Intussen is er een toezegging van de Keldonkse Ondernemers Vereniging voor een jaarlijkse bijdrage.  

Later dit jaar zal het plan aan Keldonk en Pers worden gepresenteerd, daar is het nu nog net te vroeg 

voor. 
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 4.3 Kermis 

Het was de laatste kermis binnen het huidige contract tussen firma Duursma en de gemeente. Op het 

laatste moment is pas duidelijk geworden welke attracties we zouden krijgen. Het aantal en type 

attracties waren voor Keldonkse begrippen goed. Het lunapark was een zeer positieve uitschieter. Op 

vrijdag was de opkomst slecht, maar de overige dagen is het gezellig druk geweest. 

Het afbreken was wederom veel te vroeg. Ondanks aanspreken van exploitanten en firma Duursma was 

om 22:00uur het terrein leeg.  

De opkomst van het door de dorpsraad geïnitieerde darttoernooi was iets lager dan verwacht. Wel veel 

positieve reacties van darters en van publiek gehad. Prijzengeld van winnaar teruggekregen voor een 

vervolg in 2016. 

Voor de organisatie van de kermissen 2016 en verder zijn al diverse gesprekken gevoerd en is een 

stichting in oprichting. Daarin zullen de dorpsraden van de kerkdorpen en het centrummanagement 

plaats nemen. Ook de gemeente is daar bij betrokken. De tips welke gekregen zijn van exploitanten van 

dit jaar zullen we daarin inbrengen. 

 

5. Ingebrachte punten 

5.1. Bezoek aan Area 

 Op 28 mei is er een overleg geweest met de heer  Jan van Vucht van Area. Er is constructief gesproken 

over huren van woningen in Keldonk. Tijdens het gesprek is een notitie (volkshuisvestelijk kader Keldonk) 

ter tafel gekomen, met hierin de kengetallen voor huurwoningen in Keldonk. Een duidelijk kader wat voor 

de dorpsraad als acceptabel kan worden beschouwd. Enkele details zijn teruggekoppeld.  

De pilot die Area gestart is voor Odiliapeel, Keldonk en Boerdonk wordt als zeer positief ervaren en de 

dorpsraad zal de website van Area wekelijks gaan bekijken voor mogelijkheden in Keldonk. 

5.2. N279 / ZOE 

Geen nieuwe informatie 

5.3. Rembrandtlaan 

 De dorpsraad volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Ondanks de bezwaren op mogelijkheid van verhoging 

van sluipverkeer, wordt de huidige variant 1, wat op dit moment de voorkeursvariant lijkt door de 

dorpsraad gezien als niet-ongunstig (t.o.v. andere varianten) 

5.4. Glasvezel  

De dorpsraad is op een bijeenkomst geweest van CDA, waarin is gesproken over glasvezel in het buiten 

gebied. Volgens Agrifood-capital zijn er mogelijkheden hiervoor. Eind 2015 zal hier meer duidelijkheid 

over zijn. SDK zal dit blijven vervolgen. 
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6. Rondvraag 

Er wordt opgemerkt, dat er komend schooljaar weer een klaslokaal wordt gesloten. Niet het aantal 

klassen of leerlingen wordt dan minder, maar wel het aantal in gebruik zijnde ruimtes. 

Als tweede wordt gevraagd naar de status van de aangekondigde renovatie van het Kuilven, wat 

tijdelijk stop is gezet vanwege de melding, dat er met de systemen voor het afvoeren van rioolwater 

en regenwater problemen zouden zijn. We gaan dit navragen. 

7. Sluiting 

8. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 15 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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