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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 speciale openbare  vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

Onderwerp: Bouwen in Keldonk 

 

Datum: 25 september 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 (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 avond wordt geopend door voorzitter Wouter van Boggelen, die evenals vorige week constateert dat 

de barzaal vol zit met bijna 60 personen en hiermee allen welkom heet. Deze avond is speciaal gewijd aan 

de mogelijkheden tot Bouwen in Keldonk. Belangrijk voor de Leefbaarheid is de continuïteit in het 

bouwen en juist daarom zijn we als dorpsraad bijzonder blij met de opkomst. De invulling van de avond 

wordt verder gepresenteerd door Jos van den Heuvel 

 

2. Bouwen in Keldonk 

Door wijzigingen in het beleid van de gemeente is het bouwen in een ander daglicht komen te staan. Het 

is niet meer de gemeente die landbouwgrond aankoopt en het bestemmingsplan realiseert, maar  het 

initiatief komt bij de verkoper(s) en koper(s) en de gemeente te liggen. Voor de dorpsraad is continuïteit 

in het bouwen van groot belang voor de leefbaarheid in Keldonk en mede door deze reden heeft de 

dorpsraad Keldonk het initiatief genomen om deze wijzigen onder de aandacht te brengen bij potentiele 

(ver)koper(s). 

Het bouwen in relatie tot een aantal contingenten per jaar is losgelaten en er kan / mag naar behoefte 

gebouwd worden. Inschrijven op een wachtlijst is niet meer nodig. Het initiatief ligt nu bij de betrokkenen 

zelf. 

In de Keldonkse Morgen zijn nog 8 + 1 kavels te koop, waarvan de gemeente de grondprijs vorige week 

heeft aangepast, conform de huidige marktprijs. Hiermee wordt het doel nagestreefd om de Keldonkse 

Morgen fase III af te ronden. Het aantal kavels, nu 8, kan flexibel ingevuld worden. Plannen met andere 

invulling zijn ook mogelijk. 

Verder liggen er in heel Keldonk kansen voor bouwinitiatieven. De ene locatie biedt meer perspectief dan 

de andere, door bv de ligging van hinder/geurcontouren. In de structuurvisie Keldonk zijn deze locaties 

aangegeven als potentiele mogelijkheden (pagina 39) 

De initiatiefnemer dient wel een aantal procedures te volgen en te voldoen aan diverse criteria, oa. 

haalbaarheid, exploitatie en risico analyses. Maar ook aanleg van infrastructuur, BTW en andere fiscale 

zaken zijn zo maar een paar items waar je mee te maken krijgt als verkoper. In vergelijking met de “kant 

en klare” kavels van de gemeente, waar al deze kosten al in zijn opgenomen. 

Voor de eigenaar liggen er kansen, maar ook risico’s en dit zelfde geldt ook voor de bouwkavel zoekers 

Zelf bouwen behoort hierdoor tot de mogelijkheden in vergelijking met projectontwikkelaars. 
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Na het indienen van het principe verzoek en een positief antwoord dient vervolgens de 

bestemmingsplanprocedure via de gemeente te worden gevolgd, bezwaarprocedure, vaststellen door de 

raad en evt. beroep bij de Raad van State door lopen te worden. Een traject kan dan van 6 maanden tot 

wel 2 jaar belopen. 

Ook de koper zal een haalbaarheids onderzoek moeten doen. Bekijken welke locatie het beste bij hem 

past, welke kansen en risico’s er zijn en eventueel de gevolgen van de eigen woning verkoop (indien van 

toepassing) mee moeten nemen in het beslissing traject. 

Op dit moment zijn er dus twee mogelijkheden tot Bouwen in Keldonk. 

1. De beschikbare kavels in de Keldonkse Morgen fase III, eventueel met een aangepast plan 

2. Initiatieven van verkoper(s) en koper(s), alleen of gezamenlijk acterend  

 

 

3. Sluiting 

Na een prima uiteenzetting van de mogelijkheden en bijzonderheden waarmee initiatiefnemers en ook 

potentiele kopers mee geconfronteerd worden, geeft de voorzitter nogmaals aan, dat hiermee de rol van 

de dorpsraad in principe is beëindigd en dat de verdere acties liggen bij de potentiele kopers en 

verkopers. Daarmee werd tevens het officiële deel van de vergadering gesloten met dankzegging voor de 

ruime opkomst en bijdrage aan de vergadering.  

Tijdens de rondvraag hebben vier potentiele verkopers zich gemeld, waar van 3 stuks een presentatie 

hebben gegeven van hun plannen. Dit valt buiten de invloed en verantwoordelijkheden van de dorpsraad 

en zijn ook pas na sluiting van de vergadering gegeven. 

Voor de initiatiefnemers is er gelegenheid om hun plannen op Keldonk.nl te presenteren.  

 


