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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: 24 april 2013  

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 (www.keldonk.nl) 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 

In verband met de vergadering, voorafgaand aan deze vergadering met andere dorpsraden wordt de 

vergadering om 21.00 uur geopend met afmelding van Henri en Mike. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Een afvaardiging van de SDK heeft een ontmoeting gehad met de fractievoorzitters. Er zijn door de 

verschillende dorps- en wijkraden presentaties gegeven over de meeste actuele onderwerpen. 

Opvallend was, dat alle dorpsraden het onderwerp Bouwen in de dorpen als hoofd thema 

presenteerden. Verder was de bijeenkomst erg eenzijdig en werd de interactie met de 

fractievoorzitters als een gemis ervaren.  

De openbare vergadering van 15 mei gaat niet door en wordt voorlopig door geschoven naar 18 

september 2013. 

4. Bezoek 

Geen 

5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging Masterplan fase 2 

Uitnodiging KBO, 50 jaar bestaan en afscheid Jo Relou 

Oorkonde Kroonappels, winnaar van de gemeentelijke stemronde Veghel. 

Uitnodiging DDB, buurten in de buurt, 6 mei. 

Uitnodiging vrijwilligers dag, 25 mei 

6. Uitgegane stukken 

Klacht over (herhaalde) defecte verwarming in ’t Span. Geen reactie ontvangen. 
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7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

De actie van 6 april, voorbereiding voor renovatie locaties,  middels verwijderen van planten en aanplanten 

nieuwe planten was een succes. Een grote groep vrijwilligers is aan de slag geweest. 

Binnenkort wordt de datum gepland voor de vervolgacties. 

 

8. Ingebrachte punten  

8.1. Bouwen  

Er is een afspraak gepland voor overleg met Wethouder van Burgsteden en enkele collega’s van gemeente 

Veghel. Een gezamenlijk overleg met Dorpsraad Eerde. 

Verder is er een gezamenlijk overleg geweest met andere dorpsraden over gemeenschappelijke 

vraagstukken  m.b.t. het onderwerp Bouwen. Besloten is om gezamenlijk hierin op te trekken. 

8.2. Woonrijpmaken KM fase III 

De extra verlichting voor KM fase III is akkoord. 

De aanbesteding ondervindt vertraging doordat er onduidelijkheden zijn in de rioolaansluitingen, dit betreft 

dan de gehele Keldonkse Morgen. 

8.3. Oplaadpalen 

Er is een oplaadpaal voor elektrische auto’s voor het openbare gebied in Keldonk beschikbaar. De door de 

SDK aangewezen locatie komt hiervoor niet in aanmerking, aangezien er geen budget beschikbaar is voor 

aanleg van de parkeerplaats. 

SDK zal een alternatieve locatie aangeven. 

8.4. Asverlegging Morgenstraat 

De aanplanting zal komende maand plaats vinden. 

De gewijzigde situatie met verkeersmaatregelen wordt door de SDK als gevaarlijk ervaren. Hiervoor is al 

een klacht  ingediend en zijn er tijdelijke borden geplaatst, die de volgende dag al weer zijn verwijderd. 

SDK heeft hierover vragen gesteld en de huidige oplossing als “niet veilig” aangegeven. We wachten de 

reactie hierop even af. 
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8.5         Glasvezelaansluitingen  
Om het glasvezelnetwerk uit te breiden tot in de dorpskern en het buitengebied , is afgesproken dit 

samen met de andere dorpsraden aan te pakken. De kans op succes is dan groter. 

9. Rondvraag 

Geen 

 

10. Sluiting 

 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende Besloten vergadering 15 mei aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


