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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 december 2016 

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, (Ruimte/ Bouwen) 213988        josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Wonen / Samenleving) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (Groen- en grijs beheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (Best/Economie/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website/kermis) 210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

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. Mededeling 

SDK heeft voor Zorg & Welzijn en voor SDK een bevestigingsbericht ontvangen van de toezegging voor 

subsidie voor 2017.  

De eerder aangekondigde digitale informatie borden gaan niet door (niet in Keldonk en sommige andere 

kerkdorpen, wel in Veghel zelf). Er is geen animo bij de ondernemers voor het plaatsen van reclame 

boodschappen. Er zal een gesprek gaan plaats vinden over het overnemen van de huidige borden.  

3. Ingekomen stukken 

Subsidie 2017 SDK 

Subsidie 2017 Z&W 

Ingediende klacht m.b.t. onveilige situatie aan de kruising Kuilven/Groenweide 

4. Uitgegane stukken 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Keldonk.nl heeft in 2016 gemiddeld 200 sessies per dag met gemiddeld 500 paginaweergaven gehad. Dat 

betekent dat keldonk.nl goed wordt bezocht en dus een belangrijke informatiebron voor ons dorp is. Dat is 

een compliment voor de beheerders die namens hun verenigingen zelf de site mee actueel houden. En 

meteen een oproep aan alle mensen/verenigingen om hun mooie verhalen, oproepen en aankondigingen 

ook aan info@keldonk.nl toe te sturen. Samen houden we de site actueel. 

Binnenkort komt er een overleg over de opzet van de nieuwe agenda-functie voor op de websites. Met de 

beheerders van de andere dorpen zal vastgelegd worden waaraan deze moet voldoen. 

5.2. Multi Functioneel Centrum – PC cursussen 

Coördinator Anja Coolen heeft te kennen gegeven te stoppen met deze taak. Anja, vanuit SDK hartelijk 

dank voor je inzet de afgelopen jaren.  

Deze commissie is nu op zoek naar een nieuwe coordinator. Heeft u interesse of weet u iemand, laat het 

ons dan weten. 
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5.3 Vrijwilligers Centrale Keldonk 

De VCK zal voor de landelijke NL.doet een actie gaan bedenken, waarmee we weer met vrijwilligers iets 

in het dorp gaan doen, m.b.t. de Leefbaarheid. Heeft u een idee, dan zijn die ook van harte welkom 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Tellingen verkeerstromen Keldonk – Zijtaart 

De tellingen, die in de loop van 2016 zijn gehouden m.b.t. het verkeer door Keldonk en Zijtaart geven ten 

opzicht van de tellingen van enkele jaren geleden (2009) geen wezenlijke veranderingen. Aantallen van 

voertuigen en de tijdstippen waarop deze plaats vinden zijn nagenoeg gelijk. Er blijft een aanzienlijke 

stroom tijdens de spitstijden door Keldonk en Zijtaart, via Hool – Sweenslag rijden. 

 Naar verwachting zal dit bij de aanpassingen van de N279 enigszins wijzigen. Door Hool – Sweenslag en 

langs Zijtaart zal aanzienlijk verminderen als de N279 tussen Zijtaart en De Dubbelen wordt aangelegd. 

Verkeer in Keldonk zal hierdoor mogelijk zelfs toenemen. Dit blijft onze aandacht houden en het verdere 

proces over de N279. 

6.2. N279 

Op 8 december was er een bijeenkomst, georganiseerd door de Provincie Noord Brabant, over de 

mogelijkheden van de oversteek en aansluiting van de N279 in het kader de plannen m.b.t. de aanstaande 

geplande verbeteringen van de doorstroming van de N279. Genodigden konden aandachtspunten 

meegeven, die van toepassing zijn op de voorgelegde varianten van de oversteek en aansluiting. Deze 

zullen dan in de MER (milieu effect rapportage) worden meegenomen. 

SDK vond de voorgestelde (ruimste) varianten niet geheel passen bij de werkelijkheid en heeft dit in een 

schrijven aan de provincie medegedeeld. Hierdoor kan een verkeerd beeld ontstaan, wat niet terecht is en 

wat bij omwonenden en andere belanghebbenden een verontrustend gevoel geeft.  

SDK zal dit proces aandachtig blijven volgen en in het belang van Keldonk acteren waar nodig. 

6.3. Verkiezingsdebat in Eerde 

Het door de dorpsraden georganiseerde verkiezingsdebat in Eerde op 15 november was succesvol. Een 

goed gevulde zaal, met ook voldoende belangstelling uit Keldonk, waarvoor onze dank, konden de reacties 

van de lijsttrekkers aanhoren op de geplaatste stellingen. Deze stelling hadden vooral betrekking op de 

dorpen en dan met name op het gebied van Leefbaarheid, zoals bouwen / wonen en (sport) voorzieningen 

alsook vrijwilligers in het kader van de burgerparticipatie. 

Zowel het bezoek vanuit Keldonk, al genoemd, als ook de opkomst van de verkiezingen (in Keldonk 

43,5%) is goed te noemen. Als dorpsraad zien we dit als blijk van waardering, ook voor ons werk. 
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7. Rondvraag 

BSO: Eerder hebben we aangekondigd, dat de BSO rond is en dat het wachten is op aanmeldingen. Dit 

heeft even tijd nodig en SDK gaat onderzoeken of we dit ook met minder kinderen toch kunnen 

starten. Wordt zsm vervolgd. 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 22 uur de vergadering, waarna nog even gezellig wordt nagepraat, als 

afronding van het jaar en wenst alle dorpsraadleden en hun naasten Prettige feestdagen, goed begin 

van het nieuwe jaar en bovenal een gezond 2017 toe. Dit wensen wij als dorpsraad aan heel Keldonk 

en alle belangstellenden voor Keldonk toe. 

9. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 11 januari 2017  aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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