
 

 

Notulen dorpsraad 131211 Pagina 1 van 4             16-12-13 

Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

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: 11 december 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 (website)  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 

 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:henatielemans@home.nl
mailto:josvandenheuvel7@hotmail.com
mailto:ria.kuijpers@hotmail.com
mailto:cindy.paauwe@gmail.com
mailto:p.en.p.jacobs@hetnet.nl
mailto:trendpop.mike@zonnet.nl


 

 

Notulen dorpsraad 131211 Pagina 2 van 4             16-12-13 

Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

1. Opening 

 Op deze historische dag (11-12-13) opent de voorzitter de laatste vergadering van dit jaar.  

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

De voorzitter is op uitnodiging van de gemeente aangeschoven voor een evaluatie over 

verkeersvraagstukken van de afgelopen jaren. In een constructief positief gesprek is er gesproken over 

mogelijke verbeteringen in het proces van deze vraagstukken en is de conclusie, dat er sneller een 

overleg rond de tafel of eventueel ter plaatse dient plaats te vinden. 

4. Bezoek 

Vooraf gaand aan de vergadering is er een korte bespreking geweest met Klaas Haan van Hartsave 

Veghel voor de verlenging van de contracten voor de AED. We hebben een sponsor gevonden voor de 

ene AED en de voetbalclub zal zelf het contract verlengen voor de AED bij de club. 

5. Ingekomen stukken 

 Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

Reactie op Notitie reikwijdte en detail NoordOostCorridor 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

De nieuwe locatie kanaalgraver is door de gemeente afgelopen weken aangepast. Het is mooi geworden. 

Een open uitstraling, zoals we gewenst hebben, is er mooi uitgekomen. Komende maanden zullen nog 

aanvullende werkzaamheden (aanplanten etc.) uitgevoerd worden. 
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7.2. Vrijwilligerscentrale 

SDK heeft een bijdrage van het Coorperatiefonds ontvangen voor de VCK. We kunnen hier nu echt een 

goede start mee maken. 

8.  Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Gezien de laatste ontwikkelingen mbt bouwen in de dorpen is dit een agenda punt voor een gezamenlijk 

dorpsraadsoverleg. 

8.2. N279 

Laatste berichtgeving vanuit 2
e
 kamer betekent een mogelijk uitstel van de verbreding van de N279. De 2

e
 

kamer wil het gereserveerde geld voor de verbreding,, aanwenden voor andere verkeersproblemen in de 

provincie. Het is nu even wachten op de besluitvorming van de minister. 

Als Dorpsraad hebben we een reactie gegeven op de notitie Reikwijdte en detailniveau. 

8.3. ZOE 

De berichtgeving van DDB inzake ontheffingen vrachtwagenverbod in Erp geven aanleiding tot nadere 

uitleg hierover. SDK zal zich nader laten informeren door DDB wat hiermee bedoeld wordt. 

8.4. Onder onsje Keldonk 

Vanuit het Onder onsje is gevraagd of er ergens een klein bedrag beschikbaar is voor een klein presentje 

voor vrijwilligers die een voorlichting of presentatie komen geven. Voorheen werd dit door Vivaan gedaan, 

maar die hebben aangegeven hier geen budget meer voor te hebben.  

SDK heeft nog wel een potje met giften voor dit soort doeleinden, zonder aanspraak te maken op eigen 

middelen of begrotingen. 

8.5. Kermis  

Na wederom een teleurstellende kermis 2013 was afgelopen maand een even teleurstellende evaluatie. De 

toekomst van de kermis is niet weggelegd voor Veghel. Gemeente neemt hierin niet haar 

verantwoordelijkheid. SDK weet niet hoe hier verder actie en stelling in te nemen. SDK is in overleg met 

andere dorpsraden over de kermissen en de gemeente heeft aangegeven nog dit jaar een gezamenlijk 

overleg hiervoor te plannen. 

8.6. Hondenuitlaatroute 

In goed overleg met de gemeente zijn de hondenuitlaatroutes in Keldonk aangepast. Op de website van 

gemeente Veghel is dit al kenbaar gemaakt. SDK zal hier nog een melding van maken op Keldonk.nl 
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8.7. Glasvezel in Veghel 

SDK overweegt om een gezamenlijke actie op te gaan zetten voor het verkrijgen van glasvezel in het totale 

gebied van Gemeente Veghel, voor iedereen gelijkwaardig. Of men nu woont in de kern van een dorp, 

buitengebied of wijk van Veghel. Voor iedereen dienen gelijke mogelijkheden te komen 

 

9. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met ieder een prettig Kerstfeest en een fijn oudjaar, maar in het bijzonder 

een gezond 2014 toe te wensen. 

 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 15 januari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


