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:

9 november 2022
Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span.

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

Afschrift aan:

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

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

De voorzitter (vz) opent de vergadering

2.

Mededeling

De vz is aanwezig geweest bij het overleg van vz van dorps- en wijkraden en heeft verslag gedaan in de
vergadering. Besproken onderwerpen: AED en vergoeding die de gemeente doet in de kosten van het
onderhoud; Seniorenraad Meierijstad; Verzekeringen voor (alle) vrijwilligers organisaties, verenigingen en
stichtingen; Energietransitie; Groenbeheerplan; Waterontkoppeling bij de inwoners (individuele per
woning); World Cleanup Day; Energiekosten gemeenschapshuizen; Reactie op Thuis in Meierijstad
(collegewerkprogramma); WTBR en hiermee samenhangende statuten wijziging. Indien interesse is voor
een bepaald onderwerp kun je contact opnemen met de vz van de SDK.
M.b.t. bovenstaande onderwerp Seniorenraad, hierbij een oproep of er vanuit Keldonk interesse is om
hieraan mee te willen doen namens Keldonk. Wil je meer info, neem dan contact op met de vz.

3.

Ingekomen stukken

* uitnodiging verkeersmarkt Seniorenraad M
* Bekend making afsluiting Keldonkse Brug, 21-25 nov. ivm herstel wegdek vd brug.
* vraag over losloop gebied voor honden
* mail van wethouder van Burgsteden, m.b.t. Kloosterplan
* mail met beantwoording gestelde vragen aan wethouder 14-09
* uitnodiging vrijwilligersorganisatie vrijwilligersmarkt Meierijstad
* Vrijwilligerspunt Meierijstad nodigt u uit voor workshops!

4.

Uitgegane stukken

* mail met vraag over losloopgebeid honden in Keldonk
* mail over fietspad Morgenstraat, met verzoek om meer te doen dan onderhoud en een keer samen te
kijken.
* mail aan RWS/Aannemer m.b.t. afsluiting Keldonkse brug

5.

Commissies
5.1.

Eetpunt

Het Eetpunt Keldonk is afgelopen week gestart met een nieuwe cateraar. De eerste indruk is positief. E.e.a.
moet nog wat nader afgestemd worden. Voor verdeling van kosten en inzet vrijwilligers is een
samenwerking met Eetpunt Zijtaart opgestart. Ook Ons Welzijn is nog steeds hierbij betrokken.

5.2.

Vrijwilligerscentrale Keldonk

De Vrijwilligers centrale gaat in de kerstperiode een nieuwe kerstboom, een frame met led-lampjes,
plaatsen in plaats van de kerstboom die er nu staat.

Notulen dorpsraad 221109.docx221109

Pagina 2 van 4

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

14-11-22
dorpsraadKeldonk@ziggo.nl

5.3

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn gaat zogenaamde verspillingskastje plaatsen op 3 locaties in Keldonk, nadere informatie
volgt binnenkort via Keldonk.nl

6.

Ingebrachte punten
6.1.

Keldonkse brug

SDK heeft met verbazing de aankondiging ontvangen over de afsluiting van de Keldonkse Brug. Er is
vooraf geen communicatie geweest en geen informatie waarop gereageerd kon worden. Ook bij de
gemeente was dit werk niet aangekondigd. SDK heeft bezwaar gemaakt tegen de volledige afsluiting, met
name voor schoolgaande kinderen. Op het moment van dit schrijven is er alleen een terugkoppeling
gekomen vanuit RWS/Aannemer, dat er aandacht is voor het bezwaar en dat er begin volgende week
(wk46) aangeven zal worden wat mogelijke oplossingen zijn. Kijk voor actuele informatie op Keldonk.nl

6.2.

Kloosterplan

Vanuit de gemeente M. / Wethouder Van Burgsteden is de bevestiging gekomen, dat de huidige
huurappartementen in het Klooster onttrokken mogen worden aan de sociale huursector, mits in het plan
Korenveld deze woningen in deze sector en aantal maar terugkomen. De werkgroep Kloosterplan en Area
zullen hierover worden geïnformeerd.

6.3.

Fietspad Morgenstraat

Er is een klacht ingediend over het fietspad aan de Morgenstraat en dan met name het deel vanaf de
Oudestraat tot aan de N279. Gemeente heeft toegezegd dit te gaan opnemen ism de SDK.

6.4.

Vergroening Keldonkse Morgen

14 november start de gemeente met de uitvoering van het plan. Er zullen vanaf die datum verschillende
perkjes aangelegd worden in deze wijk.

6.5

Structuur visie

De structuurvisie uit 2006 is aan een upgrade toe. Gemeente gaat hier mee aan de slag. SDK zal zelf ook
hiermee aan de slag gaan. Proces, fasering en stappenplan is nog onduidelijk. Ook de samenwerking /
inbreng van inwoners moet nog op de rit gezet worden. Maar geïnteresseerden om hieraan mee te doen zijn
van harte welkom en kunnen zich melden bij de dorpsraad.

6.6.

Korenveld – straatnamen

SDK heeft de mogelijkheid om staatnamen in te brengen voor het nieuwe plan Korenveld. Indien inwoners
ideeën hebben, dan mogen ze die bij de dorpsraad indienen en die nemen we dan mee in de besprekingen
hierover in ons volgende overleg (9 december)
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7.

Rondvraag
7.1.

Hondenuitlaat

Er is een vraag gesteld of er een mogelijkheid is om in Keldonk een honden losloop gebied te gaan
inrichten. Vraag is doorgezet naar gemeente
Evenzo de vraag aan de gemeente gesteld of de hondenuitlaat locaties weer een keer in beeld gebracht
kunnen worden.

7.2.

NL Doet

Het Oranjefonds heeft weer budget vrijgegeven voor de landelijk NL Doet actie. Indien er interesse is
voor een plan, dan kan dit via het Oranjefonds worden aangevraagd.

8.

Sluiting

9.

Volgende vergadering

Volgende vergadering 14 december aanvang 20.00 uur.
Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk
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