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:
Locatie:

13 april 2021
Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span.

Leden:

Telefoon:

Wouter van Boggelen,
Vacant
Henrie Tielemans,
Jos van den Heuvel,
Ria Kuijpers,
Cindy Paauwe
Paul Jacobs
Mike van den Biggelaar
Vacant

Afschrift aan:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
(Ruimte/ Bouwen)
(Wonen / Samenleving)
(Groen- en grijs beheer)
(Best/Economie/groenbeh.)
(website/kermis)
(jeugdzaken/kermis)

-

Notulen dorpsraad 220413

213273

213988
211347
210950
209439
210596

E-mail:
dorpsraadKeldonk@outlook.com
dorpsraad@keldonk.nl
henatielemans@home.nl
josvandenheuvel7@hotmail.com
ria.kuijpers@hotmail.com
cindy.paauwe@gmail.com
paul.jacobs.keldonk@outlook.com
mikevdbiggelaar@ziggo.nl

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 het Parochie bestuur en afmelding van Ria.

2.

Mededeling

Dorpsraad Zijtaart gaat meedoen aan een Leefbaarheidsonderzoek, via Kleine Kernen en door studenten
van de universiteit Wageningen.
Bij de volgende vergadering komt het kersverse raadslid Anke Koenen van het CDA kennismaken en
bespreken wat zij/CDA kan doen voor de dorpen Erp, Boerdonk en in het bijzonder met ons voor Keldonk.
Glasvezel aanleg is gestart. Verloopt niet volgens planning, maar er wordt wel netjes gewerkt.
Er is een vraag gekomen vanuit Morgenstraat over verkeersoverlast / verkeersveiligheid. SDK heeft hierop
aangegeven dat klachten bij de gemeente gemeld moeten worden, maar dat SDK dit ook meeneemt in haar
gehele communicatie en vervolg op verkeersmaatregelen in zijn algemeenheid.

3.

Bezoek

Op het inloop kwartiertje is commissie Goede doelen Week Keldonk aanwezig en heeft een vraag gesteld,
die door de SDK besproken zal worden. Beantwoording volgt daarna.
Een delegatie van het Parochiebestuur Franciscus uit Veghel en een delegatie van het kerkbestuur Keldonk,
zijn aanwezig om de toekomst van het kerkgebouw en de bijbehorende gronden te bespreken. Op 18 mei
zal er een openbare vergadering worden georganiseerd, waarop het Parochiebestuur de gelegenheid krijgt
om de inwoners van Keldonk hierover te informeren.

4.

Ingekomen stukken

Bosbeheerplan
Uitkomsten evaluatie samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden en gemeente

5.

Uitgegane stukken

Uitnodigingen vrijwilligersavond dorpsraad, commissies en werkgroepen.

6.

Commissies
6.1.

Keldonk.nl

De nieuwe Keldonk.nl is online gegaan. Een 1e (deel) beheerder gaat testen om de site mee te vullen.

6.2.

SKV

Op 20 april is er een gezamenlijke avond georganiseerd met alle voorzitters van de dorpsraden van
voormalige gemeente Veghel en het Centrum management Veghel over de toekomst van de kermissen in
de zeven kernen welke onder de Stichting Kermissen Veghel vallen.
Notulen dorpsraad 220413220413
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6.3.

Keldonk Kermis 2022

De vergunningen voor Keldonk kermis (vrijdag 10 t/m maandag 13 juni) zijn verleend. Aan het programma
buiten de attracties om wordt door St. AttrActief Keldonk nog gewerkt. Binnenkort zal dat bekend gemaakt
worden.

6.4.

Reanimatie cursussen

De reanimatie cursussen worden weer georganiseerd. Doordat de cursusleider is gestopt is de commissie
AED op zoek gegaan naar nieuwe cursusleider en heeft die gevonden. De kosten zijn echter meer dan
verdubbeld, waarbij opgemerkt dient te worden, dat deze nog steeds maar de helft zijn van wat elders
gevraagd wordt. SDK heeft besloten om een fikse bijdrage hierin te doen, zodat de prijs van een cursus met
niet meer dan 25% wordt verhoogd (van € 10,- naar € 12,50) en dat de kosten voor koffie/thee en zaalhuur
ook uit de middelen van de SDK / AED betaald worden.

7.

Ingebrachte punten
7.1 Bosbeheerplan

Plan opgesteld voor behoud van bossen, opbrengsten van hout verkoop worden ingezet voor het plan. SDK
heeft hiervan kennis genomen.

7.2.

N279

Tijdens de openbare vergadering op 18 mei zal SDK kort de status van de voortgang voorleggen aan de
aanwezigen.

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Met dank aan alle inbreng sluit de vz rond 23.00 uur de vergadering

10. Volgende vergadering
Openbare vergadering
18 mei, aanvang 20.00 uur
Thema: Bouwen en Gebouwen in Keldonk
Volgende besloten vergadering 11 mei aanvang 20.00 uur.
Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk
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