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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:  7 september 2011 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:      Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter   213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Vacant   Secretaris 

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922           henatielemans@home.nl 

Jos van den Heuvel, (R&M/Infra) 213988           jos.vandenheuvel@home.nl 

Ria Kuijpers, (Bouw)  211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Helga Tielemans (P&S)  210023 theo-tielemans@home.nl 

Cindy Paauwe    210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs    209439 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar    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 geopend met afmelding van Helga Tielemans 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

De aanvraag voor deelname aan het Cooperatiefonds van de Rabobank is afgewezen. 

Ingediende klacht over het fietspad in het Masterplan, mbt de veiligheid is in behandeling bij de 

gemeente. 

Het IDOP Keldonk is vastgesteld. 

4. Bezoek 

Geen 

5. Ingekomen stukken 

 

6. Uitgegane stukken 
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7. Commissie 

7.1. Keldonk.nl 

Op 10 september zal de site officieel overgaan van Theo Jans naar de SDK en op 12 september 

gaat de site live. 

Vervolgens zullen diverse nieuwe functies de komende maanden actief worden en zullen we de 

site (de pagina’s van SDK) van uit de SDK verder vullen met informatie. 

8. Ingebrachte punten 

8.1 Bouwen 

We wachten nog steeds op terugkoppeling van openstaande punten vanuit de gemeente m.b.t. Bouwen. 

Invulling van nieuw bestemmingsplan. Kaveluitgifte en overzicht hierover zijn sinds oktober 2010 

openstaande punten. Deze week is in contact met de gemeente nogmaals navraag hierover gedaan. 

8.2. Sluipverkeer / vrachtverkeer Hool / Sweenslag 

Deze twee punten zijn eveneens al langer openstaande punten, die de komende weken een verdere 

opvolging gaan krijgen. We blijven dit volgen. 

8.3. Kermis  

Er is nog steeds geen inhoudelijke reactie over de kermis van 2011. SDK heeft om een onderhoud met 

de betreffende wethouder gevraagd en dit is voor uit geschoven in afwachting van een reactie van de 

kermis exploitant. Ook dit punt baart ons zorgen en blijft continue onder onze aandacht. 

We zullen een persoonlijk onderhoud met de wethouder aanvragen (nogmaals) en de wethouder vragen 

om zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze en een uitleg te geven over de wanprestatie van de 

exploitant, afgezet tegen de aanbesteding van de kermis exploitatie. We willen ook zekerheid over de 

uitvoering van de kermis in 2012. Alleen dan kunnen we als Keldonk iets ondernemen om de kermis 

(nogmaals) in opwaartse spiraal te trekken. 

Vanuit de KOV is een mogelijk initiatief aangekondigd voor de toekomst van de kermis. SDK wacht dit 

initiatief af. 

SDK zal andere dorpen (dorpsraden) vragen om de ervaring van de kermis in 2011. 

8.4. IDOP 

Het IDOP is vastgesteld. SDK gaat de komende tijd plannen uitwerken hoe we invulling kunnen geven 

aan de projecten in het IDOP. 
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8.5. Parkeerplaatsen Keldonkse Morgen 

Op onze brief met voorstel voor de inrichting hiervan en ons verzoek om in betrokken te worden in de 

uitwerking,  is nog geen antwoord gekomen. We vragen dit na. 

8.6. Adoptie verkeersituatie Morgenstraat 

SDK heeft voorgesteld om de verkeersremmende maatregel aan het begin van de Morgenstraat aan te 

passen naar een beter passend beeld in een groene entree van Keldonk. In overleg met de gemeente is 

bepaald, dat dit in de vorm van een adoptieproject ingevuld zal kunnen worden. Gemeente neemt de 

verkeerkundige maatregelen voor haar rekening en SDK zal een gegadigde zoeken voor de adoptie van 

het groengebied. 

8.7. Fietsenknooppuntroute aanpassing 

Vanuit Stichting korenmolen de Hoop is een vraag gesteld of we een aanpassing kunnen vragen voor het 

knooppuntenroute systeem zodat deze langs de Molen zal lopen. 

SDK zal deze vraag behandelen in combinatie met de ZOE. Als bekend is hoe het tracé zal gaan lopen 

en hoe de overige infrastructuur hierop aangepast is, dan zullen we dat als onderdeel hierin meenemen. 

8.8. Energyparty 

Verzoek van uit de gemeente om medewerking te verlenen aan de opzet van een Energyparty. We 

zullen dit verder uitzoeken en gegadigden hiervoor zoeken. 

8.9. Maatschappelijke stage 

De vraag om binnen de SDK een maatschappelijke stage plaats te creëren voor een VMBO leerling 

wordt verder opgepakt en onderzocht naar de mogelijkheden.  

8.10. Meerjarenplan SDK 

Deze week is met de Wethouder en Dorps- en wijkraad medewerker van de gemeente het meerjarenplan 

van de SDK doorlopen. Inhoudelijk zijn de punten kort besproken en de actie van de gemeente per punt 

toegelicht. Over het algemeen naar tevredenheid, met de uitzondering over uitblijvende antwoorden mbt 

bouwen, zie punt 8.1 van dit verslag. 

9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 
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11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 5 oktober 2011 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


