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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum:  18 april 2012 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:      Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter   213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Vacant   Secretaris    dorpsraad@keldonk.nl  

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922           henatielemans@home.nl  

Jos van den Heuvel, (R&M / B&W) 213988           josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Bouw / P&S) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (groenbeheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (B&E/groenbeh.) 209439 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar (Welstand / site) 210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Veghel 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

De vergadering wordt geopend met een welkom aan de vergadering en een bijzonder welkom aan 

Henk de Laat,  die aanwezig is  voor een presentatie over Wijkschouw en Zelfwerkzaamheid in het 

Dorp. 

2. Mededelingen 

De voorzitter geeft aan, dat er weer nieuwe Keldonkse vlaggen te koop zijn. In het kader van de 

komende Keldonk 100 feesten wordt een ieder verzocht om tijdens de feestdagen te vlaggen met de 

Keldonkse vlag. 

De dorpsraad is nog steeds op zoek naar de invulling van het secretariaat. Daarnaast zijn er twee 

vacatures voor de portefeuilles van Jeugdzaken en WMO, twee onderwerpen, die momenteel 

onderbelicht blijven en waar de dorpsraad toch graag aandacht aan wil geven. Voor de leefbaarheid is 

de WMO van groot belang en de Jeugd heeft de toekomst, dus twee onderwerpen die de aandacht 

verdienen. Gegadigden kunnen zich melden bij een lid van de dorpsraad. 

3. ZOE 

Jos van den Heuvel geeft een uiteenzetting van de stand van zaken m.b.t. de ZOE.  Vanuit de dorpsraad 

is geen voorkeursvariant ingediend, wel is aangegeven, dat de meest noordelijke aansluiting op de 

N279 niet gewenst is. Verder heeft de dorpsraad een zienswijze ingediend m.b.t. de parallelstructuur 

en fietstunnel. 

De planning tot aan 2017, wanneer de weg gereed zou moeten zijn is doorlopen, waarbij de 

kanttekening gemaakt is, dat er nog een financiële drempel genomen moet worden om de financiering 

rond te krijgen. 

4. N279 

Als tweede infrastructurele bedreiging voor Keldonk heeft Jos van den Heuvel de stand van zaken 

m.b.t. de verbreding van de N279 toegelicht. Een verbreding, die volgens planning ook al in 2017 

gereed zou kunnen zijn. Hoewel dit traject nog niet zo ver is, gaat dit project veel vlotter dan de ZOE. 

SDK heeft wel een kanttekening geplaatst bij het nut van de verbreding. Aangezien de afronding van 

de ruit middels de weg langs het Wilhelminakanaal voltooid wordt. De N279 zou na verbreding veel 

meer verkeer aantrekken. De route Venlo – Utrecht e.v. wordt hiermee een stuk bekort. Dit vormt een 

bedreiging voor Keldonk. Ook de ontsluiting van het huidige en nog nieuw aan te leggen 

industrieterrein in Veghel wordt via de N279 afgewikkeld. Een tegenstrijdig belang dus tussen Veghel 

en Keldonk. 
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De keuze waar de dorpsraad voor staat is meedenken over het mogelijke traject. 

Vanuit zuidelijke richting gezien al voor Keldonk  over het kanaal en hiermee het buurtschap Lijnt / 

Hool doorkruisend of na Keldonk het kanaal over en de weg dus veel korter bij de kom. De dorpsraad 

heeft de vraag aan de vergadering voorgelegd, maar de aanwezigen konden geen oordeel geven. Beide 

varianten hebben voor en nadelen. Wel werd gesteld, dat als het dan toch doorgaat, het dan maar 

goed moet gebeuren, zodat de doorstroming gewaarborgd wordt en dat er niet met verkeerslichten 

onnodige overlast door stoppen en optrekken wordt verkregen.  

5. Wonen en Bouwen  

 

Na langdurige contacten met de gemeente kan de dorpsraad verheugd mededelen, dat de 

discussie omtrent de 13 vergeten contingenten eindelijk beslecht is. Het aantal zal de komende 

jaren, met terugwerkende kracht vanaf 2010 worden ingehaald. Daarnaast zal het aantal 

contingenten wat uitgegeven kan worden eveneens met 2 worden verhoogd, ook met 

terugwerkende kracht vanaf 2010.  

Op dit moment zijn de laatste kavels in de Keldonkse Morgen in uitgifte. Voor dit jaar zouden er 

nog een aantal mogelijk zijn, echter is het nieuwe bestemmingsplan nog niet bekend.  

Binnen kort verhuizen de bewoners van de seniorenwoningen aan de Mr. van de Lindenstraat 

naar hun nieuwe woning aan de Klaverweide. Op de oude locatie worden dan op korte termijn 6 

nieuwe levensloopbestendige of multifunctionele woningen gebouwd. De huidige bewoners 

krijgen straks de voorkeur om hier naar toe terug te keren, indien dit gewenst is. 

6. Kanaalgraver locaties  

Vanuit het dorp en vanuit de dorpsraad is geconstateerd, dat de bankjes rondom de kanaalgraver 

niet of nauwelijks worden gebruikt. In overleg met de direct aanwonenden heeft de dorpsraad 

voorgesteld om te kijken naar de mogelijkheden om hier iets aan te doen.  

Vanuit de buurtvereniging Kuilgaart is een reactie gekomen over de oude locatie van de 

kanaalgraver. Dit stukje Keldonk is verpauperd en de buurtvereniging wil hier graag mee aan de 

slag. 

SDK heeft beide vraagstukken opgepakt en beide buurtverenigingen en enkele aanwonenden 

uitgenodigd en de vraag voorgelegd of we hier iets aan willen doen. Parallel hieraan is dezelfde 

vraag gesteld aan de gemeente Veghel, in hoeverre die hier haar medewerking aan zou kunnen 

verlenen. In het kader van burgerparticipatie is dit heel positief ontvangen en hebben we vanuit 

Veghel de goedkeuring om een plan te ontwikkelen. 

Vanuit het eerste overleg is een werkgroep samengesteld, bestaande uit twee dorpsraadleden, 

beide buurtverenigingen en omwonenden. Deze werkgroep gaat aan de slag om een ontwerp te 

maken. 
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Paul Jacobs heeft bovenstaande tijdens de vergadering gepresenteerd. Het Doel 

van de renovatie is Identiteitsversterking voor Keldonk en een ontmoetingsplek(ken) creëren 

voor zowel Keldonkse mensen als passanten. Vanuit de gemeente is de Burgerparticipatie een 

belangrijk punt om dit initiatief te stimuleren. 

Gelijktijdig is een oproep gedaan voor meer input voor het ontwerp van beide locaties. Enkele 

suggesties zijn gedaan en deze zullen door de werkgroep worden meegenomen. 

Suggesties blijven ook na de vergadering welkom en kunnen worden doorgegeven aan Paul of aan 

het secretariaat. 

7. Keldonk.nl 

Het web-team van Keldonk.nl, bestaande uit Mike van den Biggelaar, Wilma van Hout en Meijke de 

Greeff hebben een uitzetting gedaan van Keldonk.nl sinds de oprichting. In het kort is door Wilma 

aangegeven wat de bereikte resultaten zijn, qua bezoekersaantallen, piekmomenten, paginabezoeken, 

unieke bezoekers, enz.  

Mike heeft kort uitgelegd dat de stichting Web technologie Veghel is opgericht. Dit zijn de gebruikers 

van de technologie, dus de dorps- en wijkraden. Deze stichting heeft tot doel een gebruikersoverleg te 

organiseren en hieruit de technologie verder te ontwikkelen. Uiteraard is kennisuitwisseling ook een 

belangrijk issue. 

Onlangs is de technologie officieel gepresenteerd en het web team van Keldonk.nl had de eer om “onze 

site” en de tot standkoming en invulling ervan als voorbeeld te presenteren. Dit was niet zomaar 

Keldonk.nl, maar juist Keldonk.nl, aangezien Keldonk.nl in de nieuwe vorm als meest uitgebreide en 

meest toegepaste site werd gezien van alle nieuwe sites van de dorps- en wijkraden. Wederom een 

succes voor Keldonk met Keldonk.nl. 

Meijke verraste ons met Social Media. Ook Keldonk.nl doet hieraan mee, vooral om een breder publiek 

te trekken en met name de jeugd. Twitter en Facebook zijn media waar we niet meer zonder kunnen.  

Het web team draait op volle toeren, toch hebben we nog hulp nodig. De input voor de site moet vanuit 

het dorp komen. Verenigingen, buurten, incidenten, festiviteiten, ga zo maar door, dienen vastgelegd te 

worden. Tekst en foto’s zijn nodig. Helaas missen we nog gebeurtenissen die wel op de site thuis horen. 

Met andere woorden: er zijn nog reporters nodig. Heb je belangstelling, of wil je iets insturen, eenmalig 

of frequent, doe het gewoon of meld je aan als reporter. 

8. Afval 

Binnenkort zal er een en ander wijzigen in de afval verwerking. Dit in het kader van de 

bezuinigingen. De onderstaande gevolgen zijn van belang voor Keldonk. 

Textiel container zal ondergronds worden. Een luiercontainer is gewenst in Keldonk. De 

luiercontainer in Erp wordt gratis toegankelijk. Zakken voor inzameling van luiers en kunststof 

zijn gratis en komen beschikbaar ter uitgifte, mogelijk in ’t Span. Bladkorven blijven in gebruik, 
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mits gebruikt en mits niet misbruikt. Groenafval kan alleen nog op de milieustraat in 

Veghel, tegen de kosten van € 0,05 per kg, worden ingeleverd. 

 

9. Groenbeheer 

In het kader van de bezuinigingen zal het onderhoud aan het groen minder frequent worden uitgevoerd. 

Ook het aantal bomen zal verminderd worden. 

De dorpsraad geeft aan, dat dit begrijpelijk en acceptabel is, mits dit niet leidt tot onveilige of overlast 

veroorzakende gevolgen. Deze gevallen dienen direct door de burger gemeld te worden. De gemeente 

zal hier dan ook adequaat op reageren. 

10. Sluipverkeer Hool – Sweenslag 

 

 Naar aanleiding van een klacht van de dorpsraad en de omwonenden van Hool – Sweenslag heeft de 

gemeente een extern buro opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de 

verkeersbewegingen in dit gebied, tot aan het ind.terrein in Veghel. De centrale vraag hierbij was: wat 

is het percentage (vracht)verkeer en past dit bij dit soort wegen. 

Door Wouter van Boggelen is een uiteenzetting gegeven van het rapport en zijn de resultaten getoond. 

De conclusie uit het rapport is helder en als volgt geformuleerd: Een significant deel van het totale 

verkeer op de onderzoeks route is doorgaand verkeer. In cijfers 55%. 

De constatering van de dorpsraad en de klacht van de omwonenden is dus hiermee vastgesteld. De 

vragen die hiermee rijzen zijn: wat is de oorzaak en wat zijn de mogelijke maatregelen. 

Het onderzoek is ook in de eerste vraag heel duidelijk. De intentie van het verkeer op de Corridor, 

Taylorbrug en Rembrandboulevard leidt tot zoekverkeer om dit te ontwijken. Gevolg via Erp, Keldonk 

en genoemde onderzoek route naar Veghel. 

De mogelijke maatregelen zijn minder eenvoudig. Infrastructurele aanpassingen kosten veelal veel 

geld en leiden niet direct tot de oplossing. Maatregelen hebben altijd effect op andere locatie of 

gevolg voor gebruikers / bestemmingsverkeer. Verbodsverklaring tijdens de spits is een goed 

alternatief, maar de handhaving lijkt een knelpunt.  Er zal nog gezocht moeten worden naar de minst 

slechte oplossing. 

In het rapport wordt gesteld, dat de problemen zullen blijven bestaan, totdat de verbreding van de 

N279 een feit zal zijn. Naar mening van SDK is niet het geval en kan het probleem wel degelijk worden 

opgelost. 
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11. IDOP 

De IDOP is eind 2011 vastgesteld en de eerste gesprekken over het opstarten van de projecten is 

begonnen.  

Wel kunnen we stellen dat het project MultiFunctioneelCentrum al sinds 2009 positieve resultaten heeft 

geboekt. Dit hebben we al eerder gecommuniceerd, maar mag zeker nog een keer genoemd worden. 

Servicepunt Bibliotheek, Welkom in Keldonk, Computercursussen en niet te vergeten het Eetpunt zijn 

succes story’s. 

12. Electrische oplaadpalen 

Vanuit de (landelijke) stichting E-laad (stichting van gezamenlijke netwerkbeheerders) worden 10.000 

oplaadpalen voor elektrische auto’s beschikbaar gesteld om het elektrisch rijden te promoten. 

Gemeentes krijgen naar rato het aantal inwoners een deel hiervan aangeboden. Voor Veghel zijn dit er 

drie stuks.  

Daarnaast biedt E-laad een openbaar oplaadpunt aan in de woonplaats van een gebruiker van een 

elektrische auto. Dit laatste biedt aan Keldonk een mogelijkheid om hier gebruik van te maken. 

Wouter van Boggelen heeft de mogelijkheden en consequenties aangegeven en aan de vergadering de 

vraag gesteld of dat het wenselijk is dat Keldonk hier gebruik van gaat maken. 

Er waren geen bezwaren en dus kunnen we hiermee aan de slag. De locatie hiervoor, waarvoor twee 

parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn, en die dan dus alleen door elektrische voertuigen gebruikt 

mogen worden, is nog wel een discussie punt.  

Input hiervoor, suggesties over de locatie zijn welkom en kunnen aan het secretariaat worden 

doorgegeven. Ook waar juist niet gewenst is hierbij van belang. 

13. Adoptie asverlegging Morgenstraat  

 

De adoptie van de asverleggingsobstakels in de Morgenstraat is nagenoeg rond. Hoveniersbedrijf Rudi 

Verbakel is in de eindfase van de contract bespreking voor de adoptie. Daarna kan het project worden 

uitgevoerd. 

In het kort is de uitvoering als volgt. De gemeente Veghel zorgt voor de infrastructurele aanpassingen 

en verkeerskundige maatregelen. Hr. Verbakel zorgt voor de aanplanting en onderhoud ervan voor 

minimaal de komende vijf jaren.  

14. Keldonk kei Skôn 
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De dorpsraad heeft de vergadering voorgelegd om na een periode van feesten in 

Keldonk de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan en het dorp te gaan schoonmaken en 

opknappen. Niet dat door de feesten dit zal ontstaan, maar omdat er altijd wel wat te doen is, wel wat 

schoon te maken is en er altijd wel ergens zwerfafval ligt. 

Als onderbouwing en toelichting op de mogelijkheden wordt door Henk de Laat van de gemeente 

Veghel, afdeling groenbeheer een presentatie gegeven. Wijkschouw, om te bekijken wat er niet in orde 

is en Zelfwerkzaamheid zijn de twee onderwerpen die gezamenlijk kunnen leiden tot een Kei Skôn 

Keldonk.  

Een wijkschouw is bedoeld om gezamenlijk met de directe omwonenden of de buurtvereniging te 

bekijken wat er niet in orde is. Er worden dan afspraken gemaakt hoe, wanneer en door wie dit opgelost 

kan worden. Burgerparticipatie, dus zelfwerkzaamheid is hierin een belangrijk punt. De gemeente stelt 

materialen en gereedschap ter beschikking en het is aan de inwoners om het uit te voeren. 

Dit geldt ook voor het opschonen van de buurt, hoewel hiervoor geen schouw nodig is. 

De gemeente Veghel stelt een aanhanger ter beschikking, waarin alle benodigde gereedschappen 

aanwezig zijn en men kan aan de slag. Daarnaast is er iemand van de gemeente bij aanwezig om e.e.a. te 

begeleiden en het afval en/of vrij komende materiaal af te voeren. 

Voor speciale gevallen is er nog een klein potje met geld beschikbaar waar een beroep op gedaan kan 

worden. 

Deze acties kunnen door burgers zelf geïnitieerd worden. De dorpsraad Keldonk stelt voor, met 

goedvinden van de vergadering, om het initiatief te nemen en hier een dag voor te kiezen, direct het 

eerste weekend na de jaarmarkt, dus op 7 juli, en gezamenlijk aan de slag te gaan. 

De vergadering vindt dit een goed initiatief en de dorpsraad zal de handschoen oppakken en aan de slag 

gaan met de voorbereidingen. Zet 7 juli alvast op uw agenda als “werkdag buurt”. 

15. Rondvraag 

In de rondvraag wordt nogmaals, naar aanleiding van een klachtmelding, gewezen op de mogelijkheid 

om zelf een klacht in te dienen bij de gemeente. Dus niet via de dorpsraad, maar gewoon bellen: 140413 

of de site www.veghel.nl (link staat ook op Keldonk.nl) en de klacht melden. 

 

 

 

http://www.veghel.nl/

