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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: 13 juli 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 afwezigheidsmelding van Ria opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Er is een melding gemaakt van het niet tijdig herstellen van het fietspad van Evenementterrein Erp naar 

Keldonkse berg na afloop van het Festival 7th Sunday. Dit is met de organisatie besproken (door gemeente) 

alsmede ook het uitblijven van het ophalen van zwerfafval in de omgeving van het festival terrein en 

aanpalende straten en wegen. Dit was via een andere melding bij gemeente binnen gekomen en bij de 

organisatie bekend. 

SDK heeft melding gemaakt van het feit dat meldingen niet meer via de website van de gemeente kunnen 

plaats vinden. Gemeente gaat er naar kijken. 

Er is een bericht ontvangen van een melding van een inwoner, die de gevaarlijke situatie in de (o.a.) 

Sluisweg, na het aanbrengen van een nieuwe asfalt, beschrijft. Er is een groot verval van nieuw asfalt laag 

met de er naast gelegen berm. Gevaarlijk voor met name fietsers maar ook voertuigen die bij uitwijken in 

deze ‘greppel’ terecht komen. De terugmelding gaf aan, dat dit na de vakantie wordt opgepakt. SDK vindt 

dit niet acceptabel en zal hiervan een nieuwe melding inleggen. 

SDK is aanwezig geweest bij de afscheidsreceptie van wethouders Van der Pas en Van Rooijen. Beide 

hebben een passend, Keldonks presentje aangeboden gekregen. 

 

3. Bezoek 

Er is gebruik gemaakt van het inloopkwartiertje. Betreffende inwoner is benaderd door Seniorenraad Erp 

om namens Keldonk zitting te nemen in de afvaardiging Erp, Keldonk en Boerdonk van de Seniorenraad 

Meierijstad. Besproken is wat de dorpsraad hiervan vindt, hoe de dorpsraad hier mee om wil gaan en wat 

de mogelijkheden zijn van betreffende inwoner om hier wel of geen gehoor aan te geven. Zie ook punt 7.1 

4. Ingekomen stukken 

Uitnodiging Dag van de Verbeelding, 30 september 

 

5. Uitgegane stukken 

Mail aan wethouder over bouwplan 2 Keldonk (plan Wagemans, door gemeente voorlopig genoemd 

Binnenveld), m.b.t. de wensen van Keldonk in relatie tot het collega akkoord.  
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6. Commissies 

6.1 Kermis 

De kermis is goed en leuk geweest. Alle activiteiten zijn druk bezocht, waaronder ook het 

MaandagMiddagMatineee, waaraan Zorg en Welzijn Keldonk haar bijdrage heeft geleverd. Dit MMM 

wordt reeds genoemd als “voorbeeld voor andere kermissen”. Weer een voorbeeld waarin Keldonk 

initiatieven ontplooid die elders in Meierijstad worden opgepikt. Ook hierin kunnen we als dorpsraad weer 

trots zijn op onze commissies en activiteiten. Via deze weg dank hiervoor. 

6.2 Zon en Wind  

Via de vz, die zitting heeft in de werkgroep Zon en Wind, namens de dorpsraden van Meierijstad, is een 

terugkoppeling gegeven over de thematafels m.b.t. de Energietransitie en het op te stellen afwegingskader 

Duurzaamheid. Kort samen gevat: besprekingen die zijn gehouden voor het vaststellen van de 

beleidsplannen, waarbij alle burgers van Meierijstad gelegenheid hebben gehad (en ook nog gaan krijgen) 

om over mee te praten. De resultaten hiervan worden binnenkort gepresenteerd op de website van de 

gemeente, onder Duurzaamheid. 

7.  Ingebrachte punten 

7.1. Seniorenraad Meierijstad 

SDK heeft verzoek gekregen om zitting te nemen in de afvaardiging van de seniorenraad voor Erp, 

Keldonk en Boerdonk. SDK wil uiteraard meewerken aan thema’s, vraagstukken en onderwerpen, maar 

heeft geen capaciteit om zitting te nemen in deze afvaardiging. Met de seniorenraad zelf zijn al lopende 

contacten en heeft Keldonk al deelgenomen aan thema’s en vraag stukken. 

Overigens is iedereen welkom om als afgevaardigde van Keldonk zitting te gaan nemen in de seniorenraad. 

  

7.2. Keldonkse brug 

Er is een persbericht gekomen, dat de Keldonkse brug afgewaardeerd wordt naar 42 ton en 9,2 ton asdruk. 

SDK zal een zienswijze schrijven hierop. Meer info over deze afwaardering is terug te vinden via 

Keldonk.nl. Over de bebording die de aankondiging doen is nog onduidelijkheid. Op het Hool bij de 

kruising met de Sweenslag zou al wel een bord staan, maar verder nog nergens. 

 

7.3. Taylorbrug 

De geplande reconstructie van de Taylorbrug, gepland voor dit najaar, is uitgesteld naar de bouwvak 

periode 2023. In combinatie met de afwaardering van de Keldonkse Brug ontstaat er een verkeerskundige 

uitdaging voor verkeer dat van Oost naar West Keldonk wil gaan met een voertuig dat boven de toegestane 

beperking komt. Ook dit zal in de zienswijze worden meegenomen.  
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7.4. Antonius Erf 

De inschrijvingen voor Antonius Erf hebben een mooi aantal opgeleverd. SDK is in kennis gesteld van de 

cijfers. De inschrijvers zullen op korte termijn worden benaderd door de makelaar.    

7.5. Plan Binnenveld 

SDK is in nauw overleg met de gemeente over de vorderingen van het plan Binnenveld (lokaal nog bekend 

als plan Wagemans). Op korte termijn zal er een inhoudelijk gesprek plaatsvinden met de wethouder en 

betreffende ambtenaar. Zodra hieruit informatie komt, die belangrijk is voor Keldonk, zullen we hier 

melding van maken. 

7.6. Platformbijeenkomst 

SDK is aanwezig geweest bij de platformbijeenkomst voor dorps- en wijkraden waarin de samenwerking 

tussen gemeente en dorps-/wijkraden centraal ter sprake is gekomen. En waarvan de resultaten worden 

meegenomen in de nieuwe beleidstukken. Het college werkprogramma wordt nu verder uitgewerkt en aan 

wijk- en dorpsraden wordt een reactie gevraagd, zodra dit document beschikbaar is gesteld.  

Er komt een nieuwe website, gekoppeld aan de website van gemeente, die speciaal wordt opgezet voor 

Participatie. 

De Leefbaarheidsmonitor, die enkele jaren geleden is opgesteld, wordt met dezelfde vragen, met 

aanschrijving van dezelfde doelgroepen en aantallen, nogmaals gehouden. Dit om een goed vergelijk te 

verkrijgen met de vorige monitor. 

SDK krijgt, net als alle andere dorps- en wijkraden, binnenkort een insectenhotel beschikbaar gesteld. Deze 

zal opgesteld worden in-/ nabij de volkstuintjes, waarvan er 1 door SDK met de Basisschool wordt 

gebruikt.  

8. Rondvraag 

Er is een vraag of we in de omliggende straten en wegen een betere bewegwijzering naar Keldonk 

kunnen gaan oprichten. En dan vooral wat betreft fiets- en wandelpaden zoals bijv. op het Ham 

wijzend naar De Baars. We gaan hiermee aan de slag. 

9. Sluiting 

Op een bijzonder vroeg tijdstip, 21h57 sluit de vz de vergadering. 

10. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 14 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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