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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: 12 juli 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 

De voorzitter opent de vergadering  

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen, anders dan dat deze laat verstrekt zijn.  

3. Mededelingen 

Er is een persbericht ontvangen met de mededeling, dat vanaf 1 september het hout- en tuinafval 

gescheiden ingeleverd dient te worden. Hout afval blijft gratis, tuinafval gaat 5 cent per kilo kosten (via 

de kliko kost dit 15 cent, waarbij opgemerkt dient te worden, dat via de kliko ook etensresten worden 

opgehaald en dit niet het geval is bij het inleveren van tuinafval op de milieustraat). 

3.1. Overleg voorzitters dorps- en wijkraden 

Er is een voorzitters overleg geweest van Dorps- en Wijkraden. Hierin is aangegeven, dat er in het 

kader van de nota burgerparticipatie een nieuw convenant zal komen (half juli), met een 

vereenvoudigede opzet en afgestemd op o.a. de speerpunten en het subsidiebeleid zal hierin worden 

vastgelegd. 

Er wordt een vergadering belegt met de voorzitters van dorps- en wijkraden en de fractievoorzitters 

om zo de betrokkenheid te bevorderen en elkaars standpunten te beluisteren.  

Om het proces van vragen en antwoorden van en aan de dorps- en wijkraden beter te bewaken is het 

gewenst om alle vragen via Nadina te laten verlopen. 

In september wordt een update van de stand van zaken van de speerpunten verstrekt. 

4. Bezoek 

Nadina Hamzic, coördinator dorps- en wijkraden is op bezoek. Het onderwerp is de kermis in Keldonk. 

N.a.v. de kermissen in de afgelopen jaren en in het bijzonder de kermis van 2011 wil Nadina graag 

persoonlijk geïnformeerd worden over de kermis van 2012. 

De officiële evaluatie volgt later. SDK is van mening, dat de kermis 2012 weer een acceptabele kermis 

is geweest, welke door het weer helaas niet volledig voldeed aan de verwachte opkomst. 

 Nadina wil graag weten wat Keldonk met de kermis de komende jaren zou willen. De vraag over 

samenvoeging met andere evenementen of het extra organiseren van activiteiten etc. 

SDK geeft aan hier nog niet uit te zijn en dit later nog zal bespreken. 
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5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging deelname dorpszeskamp 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

7.1. Kanaalgraver 

Project vordert langzaam. Er  is voldoende bereidheid voor uitvoeringswerkzaamheden, echter de 

planvorming is nog niet zover, hier is minder animo voor vanuit de buurtverenigingen en omwonenden. 

Een volgend overleg is gepland. 

7.2. Keldonk.nl  

Er is een eerste overleg geweest met het bestuur van de inmiddels opgerichte Stichting Webtochnologie 

Veghel. Onder de stichting vallen intussen veel meer initiatieven dan alleen de websites van Veghel, zoals 

oorspronkelijk de opzet was. 

Er komt een apart overleg met de gebruikers, dit mede op initiatief van het webteam van Keldonk.nl.  Het 

blijkt dat de webteams van Keldonk.nl en De Bunders de kartrekkers zijn  in dit geheel. Beide websites zijn 

(ver) vooruit op de overige sites en hier is ook de meeste ervaring. 

 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Er is afgelopen week een overleg geweest met de ambtenaren van de gemeente Veghel. Hierin is een 

voorstel gekomen om de kavels in de KM-fase 3 aanzienlijk te verkleinen, waardoor er mogelijk meer 

interesse is. SDK is hier heel erg blij mee en zal dit initiatief ondersteunen en hier ruchtbaarheid aan geven 

op de site keldonk.nl 

Helaas wordt het besluit om een nieuw bestemmingsplan op te starten hieraan gekoppeld en worden 

eerdere toezeggingen een halt  toe geroepen. Hier is de SDK niet blij mee. Dit voorkomt een continuïteit in 

de bouwmogelijkheden, aangezien de huidige kavels, ondanks de verkleining, toch alleen geschikt zijn 

voor de kapitaalkrachtigen onder ons en niet haalbaar voor de startende Keldonkenaar die graag zelf een 

huis wil bouwen. 
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8.2. N279 

Er wordt op 10 september een extra openbare dorpsraad vergadering gehouden. Hierin zal door twee heren 

van de provincie een uiteenzetting worden gegeven over de tracé varianten van de mogelijke verbreding 

van de N279. De gemeenschap wordt opgeroepen om hierbij aanwezig te zijn en hun mening te geven over 

de mogelijke keuze die de dorpsraad zal moeten maken of juist niet moet maken in de besprekingen met 

gemeente, provincie en klankbord groep. 

8.3. Adoptie as verlegging Morgenstraat 

Op dit moment wordt gewacht op een indiening van een plan voor het toe te passen groen, voordat e.e.a. in 

gang gezet kan worden. 

 

 

Er zijn nog diverse lopende zaken besproken, echter deze zijn inhoudelijk niet gewijzigd t.o.v. eerdere 

verslagleggingen derhalve niet vermeld in deze notulen. 

9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 

Met een “prettige vakantie” voor en door een ieder wordt de vergadering gesloten en wordt nog even 

gezellig nagepraat over het grandioze “Keldonk 100”.  

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 22 augustus aanvang 19.00 uur met 

voorbereiding voor 10 september. 

 

Inloopkwartiertje is dan gewoon om 20.00 uur 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


