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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: 9 mei 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 

I.v.m. het bezoek van de wethouders wordt de vergadering om half acht geopend, met afmelding van 

Mike en Ria (komen beide later). 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Geen bijzonderheden 

4. Bezoek 

Vandaag zijn wethouders Van de Ven en Van Burgsteden, samen met Nadina Hamzic op  bezoek bij de 

dorpsraad Keldonk. In een goed en constructief gesprek zijn de lopende onderwerpen besproken en is 

de stand van zaken per onderwerp aangegeven. Verderop zijn deze inhoudelijk weergegeven in de 

individuele onderwerpen in hst. 8 van dit verslag. 

5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging ALV van de VKK voor 15 mei 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

Geen bijzonderheden 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bestemmingsplan, nieuw 

Er wordt nog steeds gewerkt aan een nieuwe bouwlocatie. Dit zal waarschijnlijk nog het gehele jaar  in 

beslag nemen.  
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8.2. Keldonkse Morgen, Fase 3 

SDK zal betrokken worden bij het ontwerp van de inrichting van de KM-fase 3. Wethouder van Burgsteden 

zal de betreffende projectleider in contact brengen met SDK. 

De uitgifte van de laatste 8 kavels loopt nog niet voorspoeding. Door mogelijk de economische situatie en 

de grootte van de kavels is er mogelijk niet voldoende interesse. Wethouder van Burgsteden zal bekijken of 

er mogelijkheden zijn om hier met een ander plan meer geïnteresseerden voor te krijgen. 

SDK geeft aan, dat door het uitblijven van de kaveluitgifte niet de indruk mag ontstaan, dat er in Keldonk 

geen behoefte is aan nieuwe bouwgrond. Deze is wel degelijk aanwezig, maar dan meer in het midden-

segment. Wethouder van Burgsteden geeft aan dit te herkennen en hier rekening mee te gaan houden. 

8.3 Sluipverkeer 

SDK geeft de wethouder aan, dat het sluipverkeer door Hool- Sweenslag, maar zeker ook door de 

bebouwde kom van Keldonk continue onder de aandacht staat. 

SDK zal nog een reactie samenstellen op het onderzoeksrapport van BRO over het(sluip) verkeer door 

Hool – Sweenslag. Vanuit de buurt is een enkele reactie gekomen, die zal hier in meegenomen worden.  

8.3. ZOE en N279 

Wethouder van Burgsteden geeft aan, dat SDK nauw betrokken zal worden met de verdere planvorming 

van beide plannen. Voor Keldonk is de vraag welke variant van de N279 de minst slechte zal zijn. 

Afbuiging ten zuiden of ten noorden van Keldonk. Mede hiervan afhankelijk is keuze in de oversteek van 

het kanaal, wel of niet in combinatie met de verbrede N279. 

SDK zal in overleg gaan met de dorpsraden van Eerde en Zijtaart hierover. 

8.4. IDOP 

SDK vraagt aan de wethouders om actie in de verdere uitrol van het IDOP. 

8.5. Opladen Elektrische auto’s 

In de laatste openbare vergadering is door SDK een voorstel gedaan om een aanvraag in te dienen (door 

een gebruiker) voor 2 parkeerplaatsen met een oplaadpaal voor elektrische auto’s. SDK zal met de 

gemeente Veghel gaan kijken naar mogelijke locaties. Voorstellen van uit het dorp zijn van harte welkom. 

9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 
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11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 6 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 

 


