
 

Notulen dorpsraad 130320 Pagina 1 van 5             30-03-13 
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: 20 maart 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 (Website)  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 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

De voorzitter complementeert de leden met de actie NL doet en het bereikte resultaat: 3 mooie, 

multifunctionele inzetbare bloembakken. Deze bloembakken zullen ingezet worden bij evenementen, 

projecten of andere gebeurtenissen in Keldonk, hetzij voor de gemeenschap en in overleg ook voor 

particuliere belangstelling. 

4. Bezoek 

Geen 

5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging receptie Hr. en Mevr. Relou, 11 mei a.s. ivm 50 jarig Huwelijk 

Uitnodiging Cirque des Affaires 

Oranje Fonds, Bevestiging volgende ronde actie Kroonappels 

Bereikbaarheid Ziekenhuis Uden Noord door Openbaar Vervoer 

6. Uitgegane stukken 

Uitnodiging voor afspraak met wethouder en ambtenaren m.b.t. nieuw bestemmingsplan in 

Keldonk. 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver 

Het plan is in uitvoering. A.s. 6 april zal het grondwerk verricht worden en zal de aanplanting plaats 

vinden. De bestrating volgt later dit jaar, w.s. in de zomer, hiervoor dienen eerst de benodigde materialen 

beschikbaar te komen. De gemeente Veghel draagt zorg voor de aanlevering van groen en straatwerk 

materiaal en neemt ook de kosten voor haar rekening. 
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De bestaande bank zal voorzien worden van nieuwe planken. Een deel van de kosten 

wordt gedekt door een bijdrage van het Oranje Fonds.   

De gehele klus wordt begeleid door medewerker van de gemeente en er wordt gebruik gemaakt van de 

Klussenaanhanger. Verder wordt het werk geheel, met uitzondering van het straatwerk,  uitgevoerd door 

vrijwilligers uit Keldonk. 

De Social Sofa zal als apart project nog worden opgepakt. De kosten hiervoor zijn nog niet gedekt. 

7.2. Keldonk.nl 

Er is een 5
e
 overleg geweest tussen de beheerders van de websites van de wijken en dorpen van de 

gemeente Veghel. De beheerders hebben in dit overleg een standpunt ingenomen m.b.t. de samenwerking 

met het bestuur van SWV (Stichting Websites Veghel). 

De werkgroep zal zich de komende tijd gaan focussen op inhoudelijke zaken van de bestaande 

mogelijkheden, het uitwisselen van Tips en Trics en het onderling versterken van elkaars mogelijkheden. 

 

8. Ingebrachte punten 

8.1 Bouwen 

De uitnodiging voor een gesprek met de wethouder is afgewezen. We gaan nogmaals een verzoek sturen. 

We zullen ook in contact gaan met andere dorpsraden om het onderwerp Bouwen en de gezamenlijke 

problematieken te bespreken. 

8.2. N279 

Er is een overleg geweest met o.a. Wethouder van Burgsteden, ZLTO, Dorpsraden Keldonk, Zijtaart en 

Eerde en SVBV. Hierin is de visie van de verbreding van de N279 van de dorpsraden en ZLTO toegelicht 

en ook de bedrijven kring Veghel heeft haar visie gegeven. Na uitleg van de visie van o.a. dorpsraad 

Zijtaart heeft de SVBV haar visie bijgesteld en hiermee zijn beide visie gelijk aan elkaar. Wethouder van 

Burgsteden is hier heel content mee en bevestigd nogmaals de positieve samenwerking van de genoemde 

partijen en de gezamenlijke visie. 

8.3. Sluipverkeer Keldonk – Hool – Sweenslag 

Er is een goed gesprek geweest met de heer Ebbing van afdeling verkeer over het rapport van BRO en de 

voorgestelde oplossingen. Er zijn nieuwe voorstellen ter verdere uitwerking door de heer Ebbing 

besproken. Na afstemming van de mogelijkheden, zal dit verder gecommuniceerd worden. 

8.4. Subsidie vermindering Dorpsraad 

Het laatste verslag en discussiestuk is niet conform de laatste bespreking. SDK is dan ook niet akkoord met 

het definitieve discussiestuk. Deze conclusie is ook door andere dorps- en wijkraden reeds 

gecommuniceerd. 
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SDK stelt uitdrukkelijk vast, dat het voorstel aan de Raad vooraf aan de bespreking ter 

inzage en goedkeuring aan de dorps- en wijkraden voorgelegd dient te worden. 

8.5. Veerkrachtig bestuur 

SDK heeft een bijeenkomst bijgewoond over Veerkrachtig Bestuur. In het kort komt dit neer op: Meer 

samenwerken of fuseren met andere gemeenten. Voor de dorpsraden betekent dit dat de rol van de 

dorpsraden NOG inhoudelijker en belangrijker wordt, volgens burgemeester Adema.  

8.6 Woonrijp maken KMIII 

Bestek en tekeningen zijn gereed. Aanbesteding ligt klaar. Deze wordt echter later uitgezet dan gepland, 

ivm enkele technische vraagstukken. Mogelijk komt uitvoering pas na de vakantie, wordt door SDK 

bewaakt en informatie volgt. 

8.7 Sportweek  

Gemeente heeft verzocht om contacten mbt Nationale Sportweek van begin april. Echter na aanmelding is 

geen reactie meer ontvangen. 

8.8 Oplaadpalen 

Sinds voorjaar 2012 is SDK bezig om een Oplaadpaal voor elektrische auto’s in Keldonk te krijgen. Door 

afwachtende en afwijzende houding van de gemeente bij de keuze voor een locatie is de kans voorbij 

gegaan. Er worden nl. geen oplaadpalen meer beschikbaar gesteld door Stichting E-laad. Jammer, gemiste 

kans. 

8.9 AED 

Na de oproep van SDK aan de gemeenschap wat te doen met de AED en waar het benodigde geld te halen 

zijn er nauwelijks reacties ontvangen. SDK vraagt zich af of er wel behoefte bestaat aan AED’s in 

Keldonk. 

8.10 Visie 2030 

Naar aanleiding van een eerdere presentatie van de structuur visie heeft SDK en ook andere DR om een 

extra bijeenkomst gevraagd voor twee specifieke onderwerpen: Infrastructuur / bereikbaarheid en Bouwen. 

Deze vraag is positief ontvangen en er is een extra bijeenkomst belegt. 

M.b.t. bouwen is nu, in tegenstelling tot de tekst in het concept, vastgesteld, dat de bestaande 

structuurvisies van de dorpen leidend is en blijft als onderlegger van de structuurvisie Veghel 2030 

In de toelichting over de structuurvisie Veghel 2030 met als onderwerp: Infrastructuur / bereikbaarheid is 

een opvallend nieuw inzicht naar voren gekomen. In de bespreking is aangegeven, dat de afwaardering van 

de Rembrandtlaan naar 2x1 rijbaan niet langer in de plannen naar voren komt.  

V.w.b. de infrastructuur in relatie tot bouwen/ bestemmingsplannen, dus de ontsluiting van nieuwe 

woonwijken is (nog) geen visie opgenomen.  
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Resultaat van het overleg is duidelijk naar voren gekomen: voor genoemde en andere 

onderwerpen is vroegtijdig overleg met dorps- en wijkraden nodig. Kennis van de omgeving en de 

problematieken is daar te halen en niet achter een buro. 

 

9. Rondvraag 

KBO heeft brief gezonden m.b.t. OV naar ziekenhuis Uden. We vinden dit positief en nemen dit t.k.a. en 

zullen dit blijven vervolgen. 

 

10. Sluiting 

In een koude vergaderzaal werd de vergadering kort gehouden en vroegtijdig afgesloten. 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 24 april  aanvang 20.30 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk  

 


