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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: 8 juni 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 de afmelding van Cindy en Paul opent de vz wat eerder dan normaal de vergadering. 

2. Mededeling 

Na de vorming van een nieuwe coalitie is er ook een nieuwe contact wethouder voor de dorpsraad Keldonk 

aangesteld: Jan van Burgstede. Op 14 september komt de wethouder voor een (hernieuwde) kennismaking 

en voor de bespreking van de bouwzaken m.b.t. Keldonk. O.a. de in het coalitie akkoord vastgelegde 

plannen m.b.t. bouwen in de kleine kernen, welke we hieronder nogmaals even vermelden, omdat we er zo 

blij mee zijn. Nu nog de uitvoering. 

• Versnelling van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave met het ‘actieplan wonen’ 

als leidraad. Daarbij is extra aandacht voor de (leefbaarheid van de) kleine kernen en 

gaan inbreiding en uitbreiding samen.  

De vrijwilligersavond op 21 mei was succesvol. Het is druk bezocht (ca. 100 vrijwilligers met partner) en 

was bijzonder gezellig. Met een verrassende quiz, waarbij niemand kon verliezen en waar markante 

inwoners van Keldonk aan deelnamen, was voldoende hilariteit voor een ontspannen sfeer. Met dank aan 

de vz van de commissies, die dit keer eens zelf de organisatie in handen hadden en de vrijwilligers met rust 

lieten in deze. En met dank aan enkele vrijwilligers van buiten de organisaties van de dorpsraad, die voor 

het natje en droogje zorgden. 

 

3. Ingekomen stukken 

➢ Mail van Seniorenraad, inzake energietoeslag, met het verzoek hier een mededeling voor te doen 

op onze website 

➢ Dag van de Verbeelding Meierijstad, 30 september.  

➢ Bondgenoten dag van Area, 16 juni 14-17h. (helaas is er niemand in de gelegenheid te gaan) 

➢ Uitnodiging Platformbijeenkomst 12 juli, voor alle dorpsraadsleden  

➢ Uitnodiging afscheidsreceptie Wethouder Coby vd Pas 14 juni 

➢ Mail over verkeer in de kom van Keldonk 

4. Uitgegane stukken 

➢ Beantwoording van de mail over verkeer in de kom van Keldonk. 

➢ Mail aan gemeente over status van Bouwplan 2 – Keldonk 

➢ Mail aan wethouder, beantwoording van gestelde vraag over Antoniusstraat 21a  
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5. Commissies 

5.1 Kermis 

De Stichting Kermissen Veghel en stichting AttrActief Keldonk zijn weer klaar voor een nieuwe editie van 

de kermis in Keldonk, van 10 tot 13 juni. Ten tijden van dit schrijven is het alweer voorbij en vanuit de 

SDK gezien een geslaagd evenement, waar van jong tot oud aan is deel genomen tijdens de diverse 

activiteiten. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

Vanuit wethouder Goijaarts is de vraag gekomen wat SDK denkt van het plan voor het oprichten van een 

showroom/winkel aan de Antoniusstraat. Na kennis genomen te hebben van het plan door de eigenaar zal 

SDK hier positief op antwoorden. 

6.2. Schooltuin 

Schooltuin: 19 mei en 3 juni hebben leerlingen van groep 5, 6, 7, en 8 een leermoment gehad in de 

schooltuin. Dit werd als leuk en leerzaam ervaren. 

 

6.3. Vergroening wijk Keldonkse Morgen. 

Vergroening wijk Keldonkse Morgen: Er zijn op een kaart 15 locaties aangegeven die mogelijk 

voor vergroening in aanmerking komen. Het wordt dan een project "Groen in eigen beheer" 

waarbij de gemeente de aanleg verzorgt en omwonenden het beheer verzorgen. Als het project 

uitgevoerd is zal dit een enorme visuele kwaliteitswinst voor de wijk opleveren. 

6.4. Natuurspeelplek 

Natuurspeelplek: Op de natuurspeelplek is een "zit boom" geleverd door de gemeente 

  

6.5 Vergroening schoolplein 

Na eerdere renovatie van het schoolplein zijn nog aanvullende wijzingen  gewenst, die niet in het 

oorspronkelijke plan pasten. De school zal samen met de VCK de uitvoering hiervan oppakken. 

Afgesproken is dat VCK handjes zou leveren en school zorgt voor de plannen, materialen en de 

planning. 
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7. Rondvraag 

Geen bijz. 

8. Sluiting 

Mooi op tijd, sluit de vz rond 9 uur de vergadering. 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 13 juli 2022 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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