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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 mei 2011  

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:      Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter   213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Vacant   Secretaris    dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922           henatielemans@home.nl 

Jos van den Heuvel, (R&M/Infra) 213988           jos.vandenheuvel@home.nl 

Ria Kuijpers, (Bouw)  211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Helga Tielemans (P&S)  210023 theo-tielemans@home.nl 

Cindy Paauwe    210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs    209439 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar    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 afmelding van Helga, Henri en Cindy en een bijzonder welkom 

voor Wilma van Hout, de nieuwe webmanager van Keldonk.nl 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Deze week bezoek gebracht aan gemeente Veghel door een afvaardiging van SDK aan weth. Van de 

Ven en enkele ambtenaren in het kader van het uitgestelde iDOP. Met excuus van de wethouder voor 

het herhaald uitstellen is in goed overleg een afstemming besproken voor het vervolg en is vast 

gesteld, dat het IDOP Keldonk, uiterlijk 1 september 2011 volledig afgerond dient te zijn, incl. 

financiële en uitvoeringsplannen, met de toevoeging: mits goedgekeurd door de Raad.  

4. Bezoek 

Wilma van Hout heeft samen met Mike de status van onze nieuwe website aangegeven. Er zijn 

intussen een aantal mensen met de site aan de slag, echter is het nog steeds zoeken naar  één of meer 

beheerders voor de dagelijkse toevoeging van actuele en toegezonden informatie. Pas als deze zijn 

gevonden en de site is gevuld kunnen we live gaan. 

5. Ingekomen stukken 

Uitslag enquête buurtsuper, welke gehouden is tijdens de openbare vergadering. 

Uitnodiging voor deelname aan het coöperatiefonds van de Rabobank. 

 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden. 
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7. Commissie 

7.1. IDOP 

Op korte termijn zullen we inhoudelijk het toegezonden concept gaan bespreken, zodat deze verder 

afgerond kan worden. 

 

8. Ingebrachte punten 

8.1.  Bestemmingsplan Keldonk 

Er is nog geen antwoord op de zienswijze m.b.t. het bestemmingsplan Keldonk.  We zullen hier navraag 

naar doen. 

8.2. Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp (ZOE) 

Na uitgebreid overleg over de verschillende mogelijke tracés van de ZOE en de verschillende aansluitingen 

op de N279 en wat de impact hierin is voor Keldonk, zowel voor de betreffende bewoners als voor het 

algemeen belang van de gemeenschap heeft de dorpsraad besloten geen voorkeursvariant aan te geven. 

Beide traces hebben naar onze mening gelijke voor- en nadelen, zowel voor bewoners als voor de gehele 

bevolking.  

Wel bepalend is de aansluiting op de N279. De meest noordelijke aansluiting is voor de dorpsraad niet 

akkoord. Beide andere aansluitingen zijn acceptabel. 

Deze beide standpunten zijn naar de projectleider van de ZOE, mevr. L. Wiersma gezonden. Tevens zullen 

we de belangengroepen informeren. 

8.3. Kermis Keldonk 2012 

Vanuit de openbare vergadering en aanvullend uit het dorp zijn verschillende reacties gekomen om de 

kermis in 2012 te verschuiven in verband met de festiviteiten van Keldonk 100, die gekoppeld zijn aan 13 

juni (dag van Antonius). Na overleg is besloten om het voorstel naar de gemeente te zenden om de kermis 

één week naar voren te halen, zodat er wat meer ruimte ontstaat tussen kermis en het eeuwfeest. Hierdoor 

heeft het gras wat meer tijd te herstellen en zijn de evenementen iets meer verspreid. 

8.4. Buurtsuper 

De enquete die gehouden is tijdens de openbare vergadering geeft een eerste uitslag waarin een buurtsuper 

is gewenst, echter de inhoudelijke vervolgvragen zijn hier afwijkend op. SDK zal dit onderwerp neerleggen 

met de werkgroep MFC, die dit in de toekomst als mogelijk actiepunt verder kan gaan oppakken. 

Vooralsnog ziet de SDK geen reden om dit actief ingang te zetten. 
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8.5. Openstaande vragen. 

Momenteel zijn er diverse onderwerpen in behandeling m.b.t. Infrastructuur, verkeersveiligheid en zaken 

met betrekking tot bouwen en bijkomende zaken. Deze punten zijn in behandeling tussen SDK en 

Gemeente. Hoewel alles niet vlot en volgens afspraak verloopt, zijn er momenteel geen bijzonderheden te 

melden hieromtrent. 

9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 

Om 23h00 wordt de vergadering gesloten. 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 15 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


