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:

12 oktober 2022
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 221012

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

Vz opent vergadering met afmelding van Cindy

2.

Mededeling

Er is een leefbaarheidsbudget toegekend voor het project “verspillingskastjes”, aangevraagd door Zorg en
Welzijn. Deze commissie zal dit ook verder behandelen.
SDK heeft samen met dorpsraad Boerdonk en Olland een presentatie gegeven tijdens de Dag van de
Verbeelding van de gemeente Meierijstad. Onderwerp, waar we als drie dorpsraden al enige tijd samen
optrekken, zal geen verrassing zijn: Leefbaarheid in de drie kleinste kernen, wat uitsluitend gewaarborgd
kan worden met substantiële verhoging van het aantal woningen, met een inhaalslag en continuïteit in de
komend decennium en ook daarna.

3.

Ingekomen stukken

Verslag van de meeting met wethouder van Burgsteden en woningbouwregisseur Van den Waardenburg.
Vergroeningsplan Keldonkse Morgen

4.

Uitgegane stukken

5.

Commissies
5.1.

Keldonk.nl

5.2.

Vrijwilligerscentrale Keldonk

5.3

6.

Kermis

Ingebrachte punten
6.1.

Vergroening Keldonkse Morgen

In het kader van de verbetering van de biodiversiteit is een plan voor vergroening van de Keldonkse
Morgen opgesteld, waar ook Platform Natuur en Landschap om advies is gevraagd. Een aantal “loze
plekken” in bermen zal worden aangeplant. De aanplant zal door de gemeente worden uitgevoerd en
worden onderhouden.
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6.2.

Natuurspeelplek

Vorig jaar zijn we in Keldonk gestart met een Natuurspelplek, heel kleinschalig en in samenwerking met
Jong Nederland. Dit project gaan we proberen naar een wat hoger plan te tillen. We gaan hiervoor mensen
benaderen, met de vraag om hier aan deel te nemen. Vrijwilligers mogen zich natuurlijk ook zelf melden.

6.3.

Korenveld

In de bespreking met de wethouder en woningbouwregisseur en de dorpsraad is in de meeting van 14
september de naam van het volgende bouwplan vastgesteld: Korenveld. Het eerder door de gemeente als
werknaam genoemde Binnenveld komt al in Veghel voor en om misverstanden te voorkomen is daarom
voor de nieuwe naam Korenveld gekozen.
Op later tijdstip zal volgens de regelgeving de namen van de toekomstige straten bepaald gaan worden, dat
is nu nog niet aan de orde.
Ook is het plan inhoudelijk besproken voor zover de status nu is en zijn er diverse zaken besproken, die
voor Keldonk / dorpsraad belangrijk zijn voor Keldonk. Hier wordt later op geantwoord. Met name de
hoeveelheid woningen in fase 1 en de typeringen zijn van belang, als ook de inhaalslag en continuïteit van
het bouwproces.

6.4.

MER windenergie

Momenteel ligt de Milieu Effect Rapportage voor windenergie tbv het afwegingskader duurzame energie
ter inzage. SDK zal hierop een zienswijze indienen. Deze MER is in te zien of te downloaden via:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-435963.html#extrainformatie

7.

Rondvraag

Geen bijzonderheden.

8.

Sluiting

Ruim voor 22 uur sluit de vz de vergadering.

9.

Volgende vergadering

Volgende vergadering 10 november aanvang 20.00 uur.
Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk

Notulen dorpsraad 221012

Pagina 3 van 3

Stichting Dorpsraad Keldonk, secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,

20-10-22
dorpsraadKeldonk@ziggo.nl

