
 

Notulen dorpsraad 120822.doc Pagina 1 van 3             29-08-12 
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: 22 augustus 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 vergadering wordt om 19.00 uur geopend met een bijzonder welkom aan twee heren van de 

Provincie Noord Brabant, William de Klein en Jeroen van Bree en twee dames van/namens de 

gemeente Veghel, Veronique de Wit en Liedewei Wiersma, die aanwezig zijn ter voorbereiding van de 

openbare vergadering van 10 september, die in het kader staat van de verbreding van de N279 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Er zijn uitnodigingen binnen gekomen voor bijeenkomsten van de VKK en VVD. 

Vanuit de commissie MFC, werkgroep computer cursussen is een overzicht gekomen van de komende 

cursussen. Tot medio 2013 zijn er al diverse cursussen gepland en er zijn al plannen voor nieuwe 

onderwerpen voor cursussen. Info volgt via Keldonk.nl 

Vanuit de gemeente is een formulier ter beschikking gesteld, waarmee SDK vragen en/of opmerkingen 

kan communiceren, met als doel een betere controle te verkrijgen over openstaande zaken. 

Met de planning van de openbare vergadering mbt de verbreding van de N279 op 10 september a.s. 

komt de geplande openbare vergadering van 3 oktober te vervallen. 

4. Bezoek 

Zie punt 1. 

5. Ingekomen stukken 

Concept Convenant gemeente Veghel met dorps en wijkraden. 

Actueel speerpunten overzicht SDK 

6. Uitgegane stukken 

Brief inzake nieuwe bestemmingsplan Keldonk, aan college van B&W, 12 juli 2012 

Brief ism Dorpsraden Eerde en Zijtaart en ZLTO afd. Veghel, inzake de verbreding van de N279, 12 juli 

2012 
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7. Commissie 

Geen bijzonderheden 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Er is nog geen reactie gekomen op de ingezonden brief, ondanks verzoek om snelle reactie en/of 

overleg. 

8.2. N279 

10 september  zal ism de Provincie N.Br. een presentatie worden gehouden over de vorderingen en 

planning van de verbreding van de N279. De gemeenschap zal om een mening worden gevraagd in het 

maken van een voorkeur traject. Gemeente Veghel zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst. 

8.3. ZOE 

Momenteel loopt er een verzoek van de gemeente bij de provincie voor de financiële invulling van het 

project. In september zal GS hier een uitsluitsel over geven. Op Keldonk.nl kunt u meer informatie 

hieromtrent vinden. 

8.4. IDOP 

De gesprekken met de gemeente zijn weer opgepakt om de projecten van het IDOP meer vorm en 

invulling te gaan geven. 

9. Rondvraag 

geen 

10. Sluiting 

Niets meer ter zaken zijnde wordt de vergadering kort voor 23.00 uur gesloten. 

11. Volgende vergadering 

Volgende Openbare vergadering ma. 10 september aanvang 20.00 uur. 

Volgende Besloten vergadering  wo. 19 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  


