
 

Notulen dorpsraad 120314120314 Pagina 1 van 4             20-03-12 
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: 7 en 14 maart 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 / Bouw) 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/Groenbeheer) 209439 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar (Welstand / web-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 vergadering is gesplitst in 2 avonden. 14 maart is een extra vergadering nav het rapport over 

sluipverkeer Hool-Sweenslag en de N279. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Helga Tielemans heeft afscheid genomen van de dorpsraad. Te drukke werkzaamheden met andere 

verenigingen en veelal dubbele planning maken het voor Helga onmogelijk om voldoende tijd en 

aandacht aan de taken in de dorpsraad te steken. SDK bedankt Helga hartelijk voor haar diensten. 

Op 21 maart zullen de nieuwe websites van alle wijk- en dorpsraden officieel worden geopend. SDK is 

heel actief en heeft de site al geruime tijd operationeel en vele mogelijkheden gebruikt. Tijdens de 

opening zal Mike onze kennis delen met de aanwezigen. 

4. Bezoek 

Op 7 maart zijn Nadina Hamzic en Henk de Laat op bezoek geweest. In dit gesprek zijn twee 

onderwerpen besproken: de mogelijke herinrichting van de oude en huidige locatie kanaalgraver. 

Aangegeven wordt, dat een dergelijk burgerinitiatief zeer zeker gedragen en ondersteund zal worden. 

Na uitwerking van het plan, wat door een speciale commissie gedaan zal worden, zal de heer J. 

Lenders vanuit de gemeente worden toegevoegd voor de communicatie en verdere uitwerking aan 

gemeente zijde. 

Als tweede is de mogelijkheid voor Wijkschouw, groenbeheer en aanverwante zaken voorgelegd. 

Vanuit SDK zullen Cindy Paauwe en Paul Jacobs dit gaan oppakken en plannen gaan uitwerken  

5. Ingekomen stukken 

Reactie op ons schrijven m.b.t. de industrialisering van Veghel. 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 
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7. Commissie 

7.1. Commissie Kanaalgraver 

Voorafgaand aan  het overleg van 14 maart is een werkgroep herinrichting locatie Kanaalgraver 

opgericht. Vanuit de SDK is een oproep gedaan aan de buurtverenigingen en een enkele omwonende 

met het voorstel om gezamenlijk een plan uit te werken voor de herinrichting van de beide locaties 

kanaalgraver (oude en huidige locatie). De buurtverenigingen zijn akkoord met de verdere uitwerking 

van het plan en de commissie is grotendeels samengesteld en zal onder leiding van Paul Jacobs het 

plan verder gaan uitwerken. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Nieuw bestemmingsplan 

Ondanks toezeggingen is nog steeds geen nieuwe locatie aangewezen voor mogelijke bouwkavels.  

8.2. N279 

Jos is bij de klankbordbijeenkomst geweest over de N279 midden. In de klankbordgroep zijn 

uiteenlopende argumenten op tafel gebracht tegen verschillende opties. Veel groeperingen zien het 

nut van de verbreding van de N279 ter hoogte van Laarbeek tot Veghel niet zitten. Als de ruit van 

Eindhoven met de verbrede weg langs het Wilhelminakanaal gereed is, dan heeft het genoemde stuk 

geen meerwaarde. Zeker met het gegeven, dat de aansluiting met de A50 voor opstoppingen zal gaan 

zorgen, zoals algemeen bekend. Ook in het Noordelijk deel. 

8.3. ZOE 

SDK blijft van mening, dat de besluitvorming omtrent de ZOE niet op de juiste wijze gemaakt kan 

worden als de aanvullende maatregelen, (voor Keldonk het sluipverkeer vanaf Erp- Hackerom- kern 

Keldonk- Hool-Sweenslag- Hoolstraat- Zijtaart- Ind.ter. Veghel), niet in de stukken worden opgenomen. 

SDK heeft dit meerdere malen kenbaar gemaakt, zowel aan het college alsook aan de betreffende 

ambtenaren en de Raad. Op uitnodiging heeft SDK uitleg gegeven aan enkele politieke partijen, die de 

mening van SDK ondersteunen. 

SDK zal inspraak vragen in de commissie R&M en dit ook aan de commissie nogmaals toelichten. 

8.4. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

Naar aanleiding van herhaalde aandacht vanuit SDK en de buurtbewoners van Hool-Sweenslag heeft 

de gemeente een onderzoek laten verrichten naar het verkeer in dit gebied. Vanaf de Keldonkse brug 

(incl. afkomstig verkeer vanaf N279 en kern Keldonk) tot aan de Poort van Veghel is een tel- en 

kentekenonderzoek verricht. 
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Na bestudering van het rapport, kunnen we niet anders concluderen, dan dat de 

veronderstellingen van SDK bevestigd worden. Dit is ook de conclusie van het bureau. Letterlijke tekst 

uit de conclusie: “Significant deel van het verkeer is doorgaand verkeer, m.a.w. sluipverkeer”. 

Op korte termijn zal SDK overleggen met de buurtbewoners en daarna met de gemeente over de 

mogelijkheden die gedaan kunnen worden om dit probleem aan te pakken. 

8.5. Reactie op brief inzake Industrialisering Veghel 

De reactie op onze brief aan college van B&W en Raad is beantwoordt. Echter inhoudelijk staat er geen 

nieuwe informatie in de brief. De afwikkeling van het verkeer zal niet anders plaats vinden als dat dit in 

de huidige situatie het geval is en met de lopende plannen over ZOE en N279. M.a.w. sluipverkeer 

door kern Keldonk – Hool – Sweenslag, zoals in punt 8.4. omschreven worden als “niet van toepassing 

of niet relevant” afgedaan. 

9. Rondvraag 

SDK zal aan commissie Keldonk 100 vragen of er een mogelijkheid is om de Keldonkse vlag onder de 

aandacht en in de verkoop te brengen. 

10. Sluiting 

Rond elf uur wordt de vergadering gesloten, met dank aan cafe De Oude School, waar we naar 

uitgeweken zijn i.v.m. een vol gepland gemeenschapshuis ’t Span. 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 4 april aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


