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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: 18 mei 2016 

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 

2. Mededeling 

31 mei is een 2
e
 bijeenkomst met dorps- en wijkraden van de toekomstige gemeente Meierijstad. 

3. Ingekomen stukken 

Vaststelling subsidie 2015 

Definitief Convenant Dorps- en wijkraden gemeente Veghel, ter ondertekening 

Uitnodiging van Raad van Advies voor de website van de dorps- en wijkraden. 

Bijeenkomst over de toekomst van Kerkgebouwen, georganiseerd door het PON (provinciaal orgaan ) 

4. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

5.1. Kermis 

De eerste kermis van SKV (Stichting Kermissen gemeente Veghel) is geweest, in Mariaheide. Zijtaart volgt 

vanaf 27 mei en daarna 10 juni Keldonk. De voorbereidingen voor Keldonk Kermis verlopen voorspoedig 

en binnenkort wordt nadere info vanuit SKV bekend gemaakt. Hopende op een goede opkomst vanuit de 

bevolking. 

5.2. Festiviteiten Keldonk 

Het programma voor de nevenactiviteiten van de kermis is gepresenteerd. Aan de verdere uitwerking van 

de activiteiten wordt druk gewerkt. Hulp is altijd welkom. De brief voor hulp staat op www.keldonk.nl en 

facebook. 

5.3 Vrijwilligerscentrale Keldonk 

De VCK is momenteel druk bezig met diverse activiteiten. Leefbaarheidsproject ’t Span, opknappen van 

zaal 1 en 2, zwerfafval in het buitengebied en uitrol van Keldonk in de Bloemen. 

http://www.keldonk.nl/
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5.4 Website Keldonk.nl 

Agenda-functie nog steeds niet naar tevredenheid. Is al enige maanden een hekel punt, een tekortkoming 

van de nieuwe structuur. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe agenda-functie voor op alle 

websites. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Voor de laatste bouwkavels in de Keldonkse Morgen fase 3 wordt de mogelijkheid in het bestemmingsplan  

toegevoegd, dat er ook 2-kappers kunnen worden gebouwd. 

Inzake nieuwe plannen is nu nog niets bekend. De vraag ligt bij de gemeente, wanneer de nieuwe plannen  

verwacht kunnen worden. 

6.2. N279 

Op 17 mei is een klankbordgroep-bijeenkomst geweest over de mogelijke veranderingen aan de N279. Na 

een presentatie van Provincie/gemeente, waar in wat mogelijke varianten zijn voorgelegd. Daarna konden 

alle leden van de klankbordgroep aangeven welke items zeker niet vergeten mogen worden en welke 

variant hun voorkeur heeft. 

Doel is 2x1 baans voorlopig behouden en de gelijkvloerse kruisingen worden allemaal ongelijkvloers 

uitgevoerd. De brug bij Keldonk zal hierdoor verdwijnen en plaats maken voor een viaduct. 

De ligging is nog onbekend. Als dorpsraad zullen wij er op blijven wijzen dat het viaduct zo kort mogelijk  

bij de bestaande brug zal moeten komen om een goede verbinding tussen Keldonk west en oost te 

behouden. 

Waar ergens de N279 over het kanaal gaat richting A50 /Eerde is nog onbekend. Als Dorpsraad zullen wij 

het blijven volgen.  

6.3. AED  

 De dorpsraad is in gesprek met de buurtschappen  in het buitengebied over de mogelijkheid voor de 

aanschaf van een AED met de mogelijkheid van cofinanciering. De drie buurtschappen aan de westzijde 

van het kanaal hebben inmiddels besloten om over te gaan tot de aanschaf van twee AED apparaten.. 

 

6.4. BSO (Buitenschoolse opvang) 

De dorpsraad is in goed gesprek met gemeente over de mogelijkheden van buitenschoolse opvang in 

Keldonk. De mogelijkheden zijn aangegeven door de gemeente en zullen door de dorpsraad met de directie 

van de school worden besproken. 
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7. Rondvraag 

Met enige regelmaat komt ons ter oren dat mensen in het donker niet meer over de 

ventweg/fietspad langs de N279 van en naar Veghel durven fietsen. Dit omdat het te onveilig is door 

verblinding van autolichten en ontbrekende wegmarkering en/of straatverlichting. Deze mensen 

wordt verzocht altijd eerst zelf melding te doen via MijnGemeente-app of www.veghel.nl en de knop 

“Geef uw melding door”. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 15 juni 2016 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 

http://www.veghel.nl/

