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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: 16 april 2014 

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 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

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 

 Na een vooroverleg met dorpsraad Eerde en Zijtaart opent de voorzitter om kwart voor negen de 

vergadering met afmelding van Cindy 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 14 mei is er een openbare bijeenkomst, georganiseerd door de Werkgroep Zorg en Welzijn, zie meer 

bij punt 7. 

4. Bezoek 

Voorafgaand aan de vergadering is er een overleg geweest met Dr Eerde en Dr Zijtaart over de N279. 

Na de acties in Zijtaart enkele weken geleden hebben we als gezamenlijke dorpsraden rondom de 

N279 weer even bijgepraat over ieders stand punt inzake de verbreding van de N279. De eerder 

gepresenteerde, zogenaamde “dorpenvariant”, is nog steeds van kracht. Het protest was gebaseerd op 

een variant, die niet past in de gezamenlijke voorkeursvariant. Als gezamenlijke dorpsraden willen we 

in contact gaan met de nieuwe wethouder hierover. In het huidige planontwerp ontbreekt naar de 

mening van de dorpsraden een betere uitwerking van de afwikkeling op en aansluitend van de A50, 

zowel in zuidelijke richting als in noordelijke richting en de aansluiting hiervan op elkaar.  

5. Ingekomen stukken 

 Brief van ontvangst inzake inspraak Zienswijze ZOE 

Uitnodiging van de Provincie mbt Crowdfunding 

6. Uitgegane stukken 

Inspraak op de Zienswijze ZOE  

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

 Er zal een tekstplaat worden gemaakt als verduidelijking van het standbeeld 
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7.2. Keldonk.nl 

 Er zijn de laatste tijd nogal wat onduidelijkheden over de SWV, het beheer en de nieuwe website. 

Vooralsnog is op verzoek van de gemeente, door de gezamenlijke webmasters besloten geen enkele actie of 

beslissing te nemen voordat het gesprek heeft plaats gevonden tussen de wethouder en SWV. 

7.3. NL Doet 

SDK heeft een subsidie bedrag ontvangen van  het Oranje fonds in het kader van NL Doet. Hiervoor is een 

picknick tafel aangeschaft en geplaatst door de vrijwilligers van de VCK. Tevens zijn de groen perken van 

beide locaties Kanaalgraver onderhanden genomen ism de gemeente (aanhanger) en ook dit door de 

vrijwilligers. 

7.4. Zorg en Welzijn Keldonk 

De werkgroep Zorg en Welzijn zal op 14 mei een openbare bijeenkomst houden. Op deze avond zullen we 

naast een presentatie en toelichting gezamenlijk met de aanwezigen in gesprek gaan over de komende 

wijzigingen in de Zorg, WMO, AWBZ enz. Als voorbereiding is een bijeenkomst met delegaties vele 

verenigingen (goede opkomst van ca. 30 personen) gehouden, als peiling en brainstormsessie over dit 

onderwerp. Conclusie hieruit: er is nog veel onduidelijk wat er gaat komen en wat er gaat gebeuren, maar 

dat we samen iets moeten gaan doen is wel duidelijk. Een bevestiging van de gedachte van de werkgroep. 

Wat staat ons te wachten. Op 14 mei willen we hier nog breder over gaan praten met elkaar, zodat we 

mogelijk hieruit toch iets met elkaar en voor elkaar in Keldonk kunnen gaan doen. 

Voor wat betreft de financiële middelen voor de werkgroep Zorg en Welzijn zal nog in gesprek gegaan 

dienen te worden met de wethouder. OP dit moment zijn er geen middelen om met dit onderwerp aan de 

slag te gaan, behoudens de bovengenoemde avond. Voor deze avond en de voorbereiding is een toezegging 

om de kosten te kunnen declareren bij de gemeente. Hoe we daarna verder gaan is nog even de vraag. 

7.5 Veghel Paasbest 

In samenwerking met de Antoniusschool en de vrijwilligers van de VCK is er op 11 april een heel goed 

geslaagde opschoonactie in Keldonk gehouden. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

 Na de bijeenkomst van Area op 20 februari, waar veel reactie / opmerkingen zijn geuit door gezamenlijke 

vergadering is een verslag gekomen met aanpassingen en toevoegingen hieruit. Er zal nog een nieuwe 

bijeenkomst worden georganiseerd. 

8.2. N279 

Voor Dr Keldonk zijn er geen wijzigingen in de zienswijze zoals eerder vastgesteld. De dorpenvariant blijft 

de voorkeur hebben. We gaan in gesprek met de nieuwe wethouder om dit te bespreken. 
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8.3. ZOE 

 Zienswijze op het ontwerp ZOE in is ingediend 

8.4. Wijkschouw 

Met Henk de Laat is een wijkschouw gehouden in Keldonk. Hieruit zijn een aantal acties uitgezet voor 

verbetering van de openbare ruimte 

  

8.5. Subsidie Bestuurskosten 

De evaluatie m.b.t. de bestuurskosten van de dorps- en wijk raden laat nog even op zich wachten. Dit zal 

met de nieuwe wethouder worden gevoerd. De door de gemeente voorgestelde individuele evaluatie is door 

de meeste dorps- en wijkraden afgewezen. Eerder hebben we gezamenlijk overleg gehad hierover. De 

evaluatie dient ook gezamenlijk plaats te vinden. 

  

8.6. Kleding container 

De kleding container zal in mei/juni ondergronds geplaatst worden. 

  

9. Rondvraag 

De vergadering van 14 mei komt te vervallen. We bekijken nog of we voor de vergadering van Juni nog 

een keer bij elkaar moeten komen. 

10. Sluiting 

 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 11 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


