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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:  14 november 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 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

M.b.t. de voorgenomen bezuinigingen en de beperkte subsidie voor de Dorpsraad wordt kort een 

toelichting gegeven over de afgelopen periode. In overleg met nagenoeg alle dorps- en wijkraden is 

gezamenlijk geageerd tegen het voorgenomen besluit voor een bezuiniging van ca. 60%. Enige 

commotie is ontstaan over de reacties vanuit de dorps- en wijkraden. Het raadsbesluit, met een kleine 

aanpassing is ontvangen en hier zullen de dorps- en wijkraden op reageren. Er is een “onprettige 

situatie” ontstaan en we kunnen nog niet beoordelen waar dit heen zal gaan. 

4. Bezoek 

Namens de KOV is Rien van den Boom aangeschoven om over de adoptie van de asverlegging te 

praten. KOV zal hierin ondersteuning gaan bieden. 

5. Ingekomen stukken 

Reacties en beantwoording op brieven inzake de korting op de subsidie 

6. Uitgegane stukken 

Gezamenlijke brief van nagenoeg alle dorps- en wijkraden inzake de korting op subsidie 

7. Commissie 

7.1. Kanaalgraver 

Projectbeschrijving is ontvangen door de gemeente, met een bijzondere positieve ontvangstbevestiging. 

7.2 Keldonk.nl  

Het overleg tussen stichting SWV en de beheers loopt niet soepel. Er is nauwelijks overleg, vragen worden 

niet of nauwelijks beantwoord en er zijn onduidelijkheden m.b.t. de inhoud van het contract en de 

uitvoering / beheer. Dit maakt het erg lastig om verdere beheersaspecten op te pakken. Vanuit de 

beheers zijn vragen gesteld aan de gemeente Veghel (Mevr. Hamzic) over deze inhoud.  
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8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

De enquêtes m.b.t. de mogelijke inschrijving voor een bouwkavel in Keldonk komen nog steeds binnen en 

de resultaten laten nog even op zich wachten.  

8.2. N279 

SDK heeft uitvoerig gesproken over de mogelijke trace varianten. Inbreng vanuit de bevolking ( van de 

openbare vergadering van 10 september) en diverse andere informatie bronnen hebben ten grondslag 

gelegen aan een voorkeursvariant. SDK zal dit uitwerken en indienen. Daarna zal de brief op onze site 

geplaatst worden ter informatie voor allen. 

8.3. ZOE 

Het voorontwerp bestemmingsplan ZOE ligt ter inzage. De volgende punten zijn voor SDK ter reactie 

hierop: 

 Er is geen ventweg opgenomen tussen de Trentweg en Teuwseler aan de zuidkant van de ZOE 

 De loop van de weg tussen Boerdonksedijk en Teuwseler heeft een “onnodige” bocht en kan 

leiden tot hinder van licht bij omwonenden. 

 Fietstunnel is gepositioneerd bij de Teuwseler, maar zou, zoals eerder aangegeven, volgens SDK 

veel beter kunnen liggen bij de oversteek nabij de Trentweg. Dit in het kader van de sociale 

veiligheid van de locatie van de tunnel, wat al eerder ook door de projectleider ZOE is geopperd. 

Vreemd dat deze nu alsnog op de huidige plaats is gepositioneerd. De door SDK voorgestelde 

locatie voorkomt ‘koude fiets-oversteken’ (de nu ingetekende koude oversteken kunnen 

vervallen) en voorziet in een ‘beter perceel behoud’. 

Aansluitend aan bovenstaande zal SDK de vraag stellen wat de maatregelen zijn m.b.t. de overige 

toegangswegen (zoals o.a. Hackerom) en tevens zal aandacht gevraagd worden naar de invulling / 

verdeling van Groene voorzieningen. 

SDK zal ook in overleg treden met de omwonenden en andere belanghebbenden, deels op eigen initiatief, 

deels na contact met de SDK. 

8.4. Sluipverkeer / Rapport BRO 

Door de gemeente is nog steeds geen voorstel / reactie ontvangen op het BRO Rapport inzake 

sluipverkeer / vrachtverkeer Keldonk – Zijtaart. 
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8.5. Keldonkse Morgen Fase III, herinrichting 

Het woon rijp maken zal in twee fases worden uitgevoerd, aangezien het achterste deel nog niet is 

uitgegeven. De start van de eerste fase zal in voorjaar 2013 aangevangen worden. De verlichting zal z.s.m. 

worden opgepakt. 

8.6. Oplaadpalen Keldonk 

SDK heeft een plan ingediend voor gratis oplaadpalen in Keldonk. Op dit moment wordt dit door de 

gemeente beoordeeld. 

8.7. Adoptie as verlegging 

De as verlegging aan de Morgenstraat zal zeer waarschijnlijk door Hoveniersbedrijf Verbakel worden 

ingevuld. SDK is hier erg blij om, dat dit door een Keldonkse ondernemer wordt ingevuld. 

8.8. Jeugd in Keldonk  

Er is contact met een groep jongelui die mogelijk interesse hebben om aan te sluiten bij de dorpsraad. 

Hiermee kunnen we de jeugd van Keldonk betrekken bij activiteiten van de dorpsraad en dan met name 

gericht op de jeugd. 

9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 

De vergadering wordt na de intensieve sessie over de N279 ruim na half twaalf gesloten. 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 12 december aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 

 


