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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:  20 juli 2016 

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, (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 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

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 

Met afmelding van Cindy en Richard wordt de vergadering geopend. 

2. Mededeling 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging Receptie afscheid burgemeester Adema, 8 sept. 16.30 

Uitnodiging deelname Kerngroep dr/wr mb.t. fusie 

4. Uitgegane stukken 

Geen bijz. 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Geconstateerd wordt, dat de groep van deelnemende dorpen en wijken steeds groter wordt, maar dat maar 

een beperkt deel van de Veghels dorpen en wijken over zijn gegaan op de nieuwe website structuur. 

Er wordt een adviesraad opgericht, waarbij SDK zich de vraag stelt of deelname hieraan nuttig zal zijn. 

Echter geen aansluiting lijkt ook geen alternatief, gezien de vergevorderde status van onze website in 

relatie tot de nieuwe structuur. 

5.2. Zorg en Welzijn 

Er is een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds voor een activiteit tijdens de nationale Burendag. Com. 

Z&W komt later met inhoudelijke informatie. 

5.3 Kermis en Festiviteiten 

Na de evaluatie van de kermis in Keldonk en de extra activiteiten, georganiseerd door Stichting AttrActief 

kunnen we terugzien op een zeer geslaagd evenement. De werkgroep heeft te kennen gegeven de 

ingeslagen weg door te zetten en volgend jaar wederom rondom de kermis een aantal festiviteiten te 

organiseren. Vanuit SDK een hartelijk dank en welverdiend applaus en dik compliment. 

Ook over de kermis zelf en de al gehouden kermissen (Mariaheide, Zijtaart, Erp en Keldonk) door Stichting 

Kermissen Veghel zijn positieve geluiden te horen. Een tussentijdse evaluatie volgt komende week. 

Afgelopen weekend was de kermis in Eerde, later volgen nog Veghel en Boerdonk. 
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6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen  

Er is een aanpassing van het bestemmingsplan. Hierin zijn diverse kleine wijzigingen op bestaande locaties 

en een aanpassing van de bouwmogelijkheden in de Keldonkse Morgen fase 3 ( er kunnen 2 onder 1 kap 

gebouwd worden en nog een extra bouwvlak voor vrijstaande woning.) Dit zogenaamde herstelplan ligt op 

dit moment ter inzage.  

6.2. N279 

Er is een intentieovereenkomst ter inzage verstrekt m.b.t. de aanpassingen van de N279. Deze 

overeenkomst komt overeen met de eerder aangeven locatie voor mogelijke aanpassing. In het kort komt 

het er op neer, dat er nog 2 varianten over zijn. Bestaande weg, door Veghel, aanpassen (bv ongelijk 

vloerse kruisingen) en omleiding Zijtaart noord met een oversteek of evt. tunnel halverwege tussen 

Keldonk en Veghel. 

Er zijn momenteel  wederom voertuigtellingen in Keldonk en omgeving. Vanuit SDK is melding gemaakt, 

dat er afwijkingen ontstaan t.o.v. de werkelijkheid, omdat in Erp een straat is afgesloten.   

6.3. Digitaal informatiebord 

Vanuit de gemeente is  informatie verstrekt over de plaatsing van een digitaal informatiebord. Deze komt, 

na wijziging iom SDK, aan de ingang van Keldonk, vanaf de N279 op de plaats van het huidige bord. 

Naar aanleiding van het overleg op de informatie avond is de vraag naar boven gekomen of er in de dorpen 

behoefte is om de andere 2 statische borden voor Keldonk (en ook andere dorpen) te behouden. Beheer en 

onderhoud zouden dan geheel bij de dorpsraad komen te liggen, of anderszins in Keldonk. 

SDK is momenteel een inventarisatie aan het houden wat de verenigingen hiervan vinden en of ze dan nog 

gebruik zullen gaan maken van de borden. 

Er is echter veel vraag naar de mogelijkheden en beperkingen van het nieuwe digitale bord. Hierover komt 

de gemeente pas na plaatsing met regelgeving.  

  

6.4 BSO 

De buitenschoolse opvang in Keldonk kan van start gaan. Gemeente en Kinderdag verblijf het Egeltje zijn 

tot overeenstemming gekomen en intussen zijn de flyers verspreid met de mogelijkheden. SDK is bijzonder 

blij dat we dit in Keldonk samen voor elkaar hebben gekregen en blij met de medewerking van de 

gemeente. 

Wel is het nu afhankelijk van het aantal aanmeldingen, het moet nu een maal wel rendabel zijn om te 

beginnen. We hopen daarom dus ook dat iedereen zich meteen opgeeft. 
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7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende Openbare vergadering 21 september aanvang 

20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 
Keldonk  

 

 

Volgende besloten vergadering 7 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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