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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: 11 januari 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 

Helga Tielemans    210023 theo-tielemans@home.nl 

Cindy Paauwe    210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (B&E)  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 voorzitter opent de vergadering met afmelding van Helga en een latere komst van Mike. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Subsidie tbv SDK is verstrekt voor 2012, met de mededeling van de eerder toegezegde korting op de 

subsidie van 20% voor de komende vier jaar. 

SDK heeft uitnodiging ontvangen van CV Paplippels voor de receptie op 15 januari 2012. 

4. Bezoek 

Geen 

5. Ingekomen stukken 

 

6. Uitgegane stukken 

 

7. Commissie 

7.1. Paasbest 

Dit jaar zal er geen samenwerking met de Basisschool zijn voor de opschoonactie Paasbest. SDK zal dit 

zelf ter hand nemen en hiervoor een actieplan opstellen. De periode wanneer dit gehouden wordt zal gelijk 

zijn aan de gemeentelijke actie.  
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8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Deze maand  is er een bespreking met de gemeente over mogelijke toekomstige kaveluitgifte in Keldonk. 

De SDK heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

8.2. N279 verbreding 

SDK heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de klankbordgroep inzake de plannen voor 

verbreding van de N279. We zullen hier uiteraard aan deelnemen. 

8.3 ZOE 

Naar aanleiding van het besluit van B&W voor een voorkeursvariant Zuid variant Basis zal SDK een brief 

zenden aan het college en aan de raad, waarin duidelijk uiteen gezet zal worden wat de voorwaarden vanuit 

de SDK zullen zijn om medewerking te verlenen aan de verdere invulling van de ZOE op deze locatie. 

Duurzaamheid, veiligheid en ontsluiting van omwonende zullen daarin centraal staan. De inhoudelijke tekst 

is in grote lijnen ook gepubliceerd op onze website Keldonk.nl  

8.3. Kermis 

SDK heeft deze week een evaluatie gehad met gemeente en exploitant. In November is al een bespreking 

geweest met de wethouder, waarin vanuit beide zijde is aangegeven, dat de kermis Keldonk van 2011 geen 

“schoonheidsprijs” verdient en dat dit in 2012 aanzienlijk verbetert zal moeten worden.  

In aanwezigheid en samenspraak met de wethouder zijn afspraken gemaakt met de exploitant voor 2012, 

die beterschap heeft beloofd en minimaal een kermis zal organiseren die aan onze verwachtingen zal 

voldoen. De exploitant zal bekijken of er een extra attractie kan komen als compensatie voor 2011.  

De wethouder is door SDK aangesproken op goede vastlegging en nakoming van de afspraken. 

8.4. Groei industrie Veghel 

Naar aanleiding van een stuk in het BD van medio december 2011, waarin met name de groei van de 

industrie in Veghel is geroemd, heeft SDK een kritische brief gezonden aan College van B&W, 

Gemeenteraad Veghel en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Hierin hebben we onze 

zorg uitgesproken over de toename van het verkeer wat deze groei mee zal brengen en de afwikkeling van 

het verkeer, wat voor een substantieel deel wordt afgewikkeld via Keldonk.  

9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 
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11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering  8 februari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


