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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:  20 februari 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 (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 

 

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 130220 Pagina 2 van 4             23-02-13 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

1. Opening 

Met afmelding van Ria wordt de vergadering geopend 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

De tweede bespreking met de wethouder over de subsidie verlaging heeft plaats gevonden. Voor de 

meeste dorps- en wijkraden nog steeds een onmogelijke opgave om hiermee rond te komen. Het 

discussiestuk over burgerparticipatie wordt verder uitgewerkt door de wethouder en voorgelegd aan 

de raad. 

4. Bezoek 

Geen 

5. Ingekomen stukken 

Verzoek om opschorting behandeling bezwaar procedure in zake het bezwaar tegen de 

subsidieverlaging 

Ontvangst bevestiging van Brain Port Oost, mbt brief zienswijze N279 

Uitnodiging 25 februari, veerkrachtig besluitvorming’. 

Kroonappels, van Oranje Fonds 

6. Uitgegane stukken 

Akkoord voor opschorting bezwaar procedure 
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7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver 

Het eerste overleg met gemeente (Hr. T. Lemmers en Hr. P. Sonke) heeft plaats gevonden. Voor de huidige 

locatie kanaalgraver is het plan uitvoerbaar en er zal al op korte termijn een aanvang genomen worden met 

de aanpassingen van de groenvoorziening. Hierin zal veel zelf werkzaamheid plaats gaan vinden. SDK zal 

dit organiseren.  

Ook voor de verharding zijn reeds toezeggingen en in mei/juni zal hier meer duidelijkheid in komen over 

hoe en wat, maar dat het uitgevoerd wordt is toegezegd. SDK werkt het plan verder uit 

Voor de oude locatie kanaalgraver moet het plan nog verder uitgewerkt worden. 

Het project Kanaalgraver is aangemeld bij de zoektocht van het Oranje fonds naar "kroonappels". 

7.2 Paasbest 

De schoonmaak actie Paasbest zal gelijk aan vorig jaar worden georganiseerd. Volgend jaar gaan we 

mogelijk weer meer aandacht geven in combinatie met de school 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Keldonk is nog steeds in gesprek met de gemeente voor nieuw bestemmingsplan. Zoals reeds in eerdere 

brieven aangegeven aan de gemeente, leid dit tot een onderbreking in de continuïteit van bouwen, met als 

gevolg een onderbreking in de bevolkingsopbouw. De gevolgen hiervan zijn deze week landelijk in de 

media uitgemeten: te kleine scholen gaan sluiten.  

Dit is niet acceptabel voor Keldonk, zeker niet gezien het feit dat er wel degelijk behoefte is aan 

bouwkavels, zij het niet voor de grote kavels met vrijstaande woningen die momenteel ter uitgifte 

voorliggen. 

SDK zal nogmaals in gesprek gaan met de verantwoordelijke wethouder en nogmaals trachten te 

bewerkstellingen, dat deze zijn beloftes gaat nakomen.  

8.2. Discussiestuk Dorps- en wijkraden. 

SDK is nog steeds teleurgesteld over de bezuiningsmaatregelen, mbt de subsidieverstrekking aan de 

dorps- en wijkraden. Steeds meer doen voor minder zal op termijn niet langer worden geaccepteerd 

en vergaande consequenties hebben. Met name de kosten voor  gezellig samenzijn, wat niet is 

opgenomen, leidt tot verontwaardiging onder de dorpsraadsleden. 

Een eerste gevolg van deze beperking is:  er zullen minder zaken opgepakt en/of behandeld gaan 

worden. 
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8.3 ZOE en N279 

M.b.t. de ZOE en de N279 is op dit moment geen nieuws te melden. Voor beide geldt, dat dit in mei/juni 

weer nieuwe ontwikkelingen verwacht worden. 

8.4. Woonrijp maken KMfase III 

Het woonrijp maken van de Keldonkse Morgen fase III verloopt voorspoeding. Onlangs is er een 

bewonersbijeenkomst geweest, waarin iedereen zijn mening kon geven. Vele argumenten zijn 

overgenomen en worden in de uitvoering opgenomen. 

8.5 NL Doet 

SDK heeft een project aangemeld bij NL Doet en intussen is de subsidie toegekend. De voorbereidingen 

worden opgestart en vrijwilligers zullen worden benaderd en/of gezocht. Heeft u interesse, meld u dan aan 

bij de dorpsraad. 

8.6. Bijeenkomst dorps- en wijkraden met Gemeente raad 

Op 25 maart zullen alle dorps- en wijkraden een presentatie houden over hun dorp/wijk. Ook SDK zal een 

presentatie geven over de perikelen en plannen van Keldonk. 

8.7.. AED’s  Keldonk 

Dit jaar dienen de contracten van de AED’s verlengd te worden, anders gaan deze voor Keldonk verloren. 

Er is een oproep gedaan op Keldonk.nl , waarop al een enkele reactie is ontvangen. We verwachten de 

komende weken nog meer reactie en zullen dan beoordelen wat we met de AED’s gaan doen. 

9. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

10. Sluiting 

Na een enerverende en wederom lange vergadering sluit de voorzitter net na half twaalf de vergadering. 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 20 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


