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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraad@keldonk.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 9 februari 2022 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@outlook.com 

Vacant   Secretaris  dorpsraad@keldonk.nl  

Henrie Tielemans, Penningmeester         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  

Vacant (jeugdzaken/kermis)   

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Meierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

Met een hartelijk welkom in ’t Span opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

De vergadering begint met de positieve melding over het akkoord dat de fam. Wagemans heeft bereikt met 

de verkoop van hun gronden aan de gemeente. Na goedkeuring door de commissie vergadering is het nu 

nog aan de raad (17-02) om dit als hamerstuk voor akkoord te laten passeren. 

Hiermee is een hele mooie stap gemaakt naar een nieuw bestemmingsplan. Over enkele jaren kunnen we 

hier mooie nieuwe woningen zien verrijzen.  

De dorpsraad Keldonk dankt het college van B&W en de Gemeenteraad heel hartelijk. Fijn om te 

vernemen dat er gehoor is gegeven aan de behoefte van gefaseerde groei van het woningaanbod en 

inwoneraantal, wat met dit plan op termijn gerealiseerd kan gaan worden. 

2.1 Overige Mededelingen 

Groenstrook in de rotonde bij ’t Span wordt in zijn geheel gerenoveerd. De boom wordt verwijderd, deze 

groeit al geruime tijd niet meer door een ziekte. Er komt een nieuwe boom en overige beplanting terug. Dit 

is een samenwerking van gemeente (levering materiaal) en VCK (arbeid). 

Politieke bijeenkomst a.s. zaterdag in Boerdonk. Dorpsraad Boerdonk organiseert dit gezamenlijk met de 

dorpsraden van Keldonk en Olland, als 3 kleinste kernen van Meierijstad. 

17 januari is kascontrole uitgevoerd door Paul. De financiële status en diverse boekingen zijn gecontroleerd 

en voor akkoord bevonden. De vergadering stemt hiermee in.  

3. Ingekomen stukken 

Universiteit Wageningen. Studentenproject 2022: VKKNB met Wageningen University 

4. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Na bijna 12 jaar is de samenwerking met Stichting Bewonersplein tot een einde gekomen. De bouw van de 

nieuwe website vordert gestaag, maar er is nog veel werk te verzetten. Er is nog geen datum bekend 
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wanneer de nieuwe Keldonk.nl ‘online’ zal gaan. De oude website is nog bereikbaar, 

weliswaar in ‘bevroren’ stand, maar de info is nog beschikbaar en zal dat ook straks via de nieuwe site nog 

zijn. 

 

5.2. Zon en Wind  

Door de werkgroep Zon en Wind, namens de gemeenschappelijke dorpsraden, is een brief gezonden aan 

alle politieke partijen, met de vraag naar hun standpunten op diverse aspecten van de Energietransitie. 

6. Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

 M.b.t. Plan Brugmans is geen nieuwe informatie ontvangen. In de mededelingen is al aangegeven, dat in 

het volgende plan de eerste stappen zijn gezet. 

6.2. Werkdruk bij werkatelier Vergunning  

SDK heeft te samen met de dorpsraad Boerdonk en dorpsraad Olland een gesprek gehad met de wethouder 

Jan Goijaart en Mevr. M.Vossen (directeur gem. M.) met als onderwerp Brief over de werkdruk bij het 

werkatelier. De brief over het niet meer in behandeling nemen van vooroverleg voor nieuwe 

bouwinitiatieven was bij alle dorps- en wijkraden “niet prettig” ontvangen en in een gezamenlijke reactie 

hierop heeft wethouder en directie gem. M. hun excuses aangeboden over de miscommunicatie met een 

heldere toelichting hoe deze miscommunicatie is ontstaan. Dit was heel helder en excuus zijn direct 

aanvaard. Vervolgens is in een prettig onderhoud de inhoud van de brief besproken. In de periode tussen 

het uitbrengen van de brief alsook het persbericht hierover is door de gemeente al een verduidelijking 

gepubliceerd. De dorps- en wijkraden zullen nog een formeel schrijven ontvangen, welke desgewenst als 

onderbouwing kan dienen voor een eventuele terugkoppeling naar de achterban of kan dienen als 

onderbouwing bij vragen die vanuit de inwoners van betreffend dorp of wijk worden gesteld. Voor de 

aanwezige dorpsraden was de uitleg helder en bevredigend. De brief volgt ca. medio febr. Vanuit de 

buurtadviseurs naar alle dorps- en wijkraden. 

6.3. N279 

Geen nieuwe informatie 

6.3. Maaibeleid 

 Via een contact bij de gemeente is navraag gedaan over het maaibeleid en dan met name het achterstallige 

maaien en in het bijzonder het maaien van de wandelpaden van het knooppunten netwerk. Terugkoppeling 

is gekomen, maar zonder inhoud: er is nog weinig bekend over de ingezette uitwerking van een hoger 

kwaliteitsniveau.  

6.4. Gedragscode 

SDK is al enkele maanden bezig met het opstellen van een document waarin een gedragscode (stappenplan 

melden ongewenst gedrag) wordt vastgelegd. Gezien de actualiteiten in de media hierover, is een melding 
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hierover gedaan in deze notulen. Zodra deze gereed is en alle belanghebbenden zijn 

gecontacteerd en het document gereed is voor de organisatie, zullen alle geledingen van de dorpsraad 

hierover worden geïnformeerd. 

  

7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 9 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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