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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 maart 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 welkom aan allen en in het bijzonder Hans Rijkers opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Nu de periode van Corona voorbij lijkt te zijn, gaan we opnieuw op zoek naar nieuwe leden voor de 

dorpsraad. Mocht u iemand weten die interesse heeft of waarvan u denkt dat hij/zij capabel hiervoor is, 

meld het dan svp bij de dorpsraad.  

De UBO verklaringen van de bestuursleden zijn ingediend. 

3. Bezoek 

Hans Rijkers is namens commissie Zorg & Welzijn aanwezig voor een evaluatie. De afgelopen jaren 

waren/zijn door corona best lastig. Er is niet veel georganiseerd en de commissie heeft zich vooral bezig 

gehouden met het bellen van inwoners, veelal ouderen en alleenstaanden. Hiermee blijft het contact 

behouden en geven we deze inwoners een steuntje in de rug in deze moeilijke tijd. Gelukkig zijn er 

intussen weer wat activiteiten opgestart. De commissie heeft helaas ook wat leden minder en is nog 

zoekende naar enkele nieuwe leden. 

Hans heeft ook stand van zaken m.b.t. de AED commissie aangegeven. Momenteel wordt er gezocht naar 

een cursusleider voor reanimatie en herhalingscursussen. Er zijn wat contacten, maar de kosten zijn 

aanzienlijk hoger dan voorheen. De donateur actie is gestopt aangezien de onderhoudskosten van de AED’s 

door subsidie aan Hartsave worden in gevuld. Mogelijk gaat er een AED verplaatst worden om een betere 

verdeling over Keldonk te krijgen. 

4. Ingekomen stukken 

Toelichting van Gemeente Meierijstad op de wijzigingen van de werkwijze van Atelier Vergunning, nav 

het bezoek aan wethouder Goijaarts door de dorpsraden van Olland, Boerdonk en Keldonk. De 

verduidelijking is naar alle dorps- en wijkraden gezonden. 

5. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

6. Commissies 

6.1 Keldonk.nl 

De nieuwe website is bijna klaar en zal nog deze maand gelanceerd worden. De berichten, vergaderdate en 

notulen van de dorpsraad krijgen ook daar weer een plekje. Hou Keldonk.nl in de gaten. 
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 6.2 Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 14 maart start de VCK weer met het groen onderhoud van het centrum van Keldonk. 

6.3 Kermis 

Het wordt steeds lastiger om exploitanten bereid te vinden om naar kermissen in de kerkdorpen te komen. 

SKV zal binnenkort met de voorzitters in gesprek gaan hierover. Ondertussen wordt door zowel SKV als 

Stichting AttrActief Keldonk hard gewerkt om Keldonk Kermis van vr 10 t/m ma 13 juni te organiseren. 

7.  Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

Geen nieuwe informatie over de plannen in Keldonk 

Op 12 febr hebben de dorpsraden van Keldonk, Boerdonk en Olland gesproken met de fracties van de 

politieke partijen, als aanloop naar de verkiezingen. Centraal hierin stond o.a. de Leefbaarheid in deze 3 

kleine kernen en de noodzaak om een verhoogd aantal woningen per jaar te bouwen. Hoger aantal dan naar 

rato de verdeling vanuit de provincie / gemeente (gemeente zet in op 50% verhoging, maar 50% van 4 

woningen zet geen zoden aan de dijk). Voor de leefbaarheid is een gestage groei van 1100 naar 1500 

inwoners nodig. Door diverse partijen en o.a. ook door de huidige wethouders Goijaarts en Compagne is 

toegezegd dit in de coalitie besprekingen (mits hiervoor aan tafel) voor het nieuwe college mee te nemen en 

desgewenst in het coalitie akkoord op te nemen. Als dorpsraden waren we vooral blij met deze sessie, dat 

de boodschap nu bij nagenoeg alle partijen duidelijk is overgekomen. 

Vreemd was dan ook het bericht wat de VVD kort hierna bekend maakte, dat zij voornemens zijn om een 

14e dorp in Meierijstad te gaan ontwikkelen. 

Wij (Olland, Boerdonk en Keldonk) kijken met belangstelling uit naar het nieuwe coalitie akkoord. 

7.2. Senioren overleg Erp 

Jos en Hans Rijkers zijn naar een bijeenkomst geweest in Erp, op uitnodiging vanuit Erp. Er wordt 

mogelijk een subcommissie Seniorenraad voor Erp, Keldonk en Boerdonk opgericht, die de aandacht op 

senioren in deze kernen kan richten. Deze subcommissie is op zoek naar potentiële leden vanuit de drie 

kerkdorpen. Voor Keldonk is nog niemand gevonden. Indien iemand interesse heeft, kan deze zich melden 

bij de dorpsraad. 

7.3. Gedragscode 

SDK werkt aan de gedragscode voor de dorpsraad en alle hieronder vallende commissies en werkgroepen. 

Later volgt nadere info. 

  

8. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 
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9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering  13 april 2022 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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