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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 februari 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 vergadering wordt om 19.00 uur geopend met een welkom aan Veronique de Wit en Liedewij 

Wiersma.  

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Jos is alleen aanwezig tijdens de bespreking van onderstaand bezoek.  

4. Bezoek in het kader van ZOE en gevolgen voor Keldonk 

Veronique de Wit en Liedewij Wiersma zijn op bezoek n.a.v. de brief die SDK aan college, raad en 

provincie heeft gezonden n.a.v. een artikel in de krant, medio december, waarin de groei van de 

industrie in Veghel wordt geprezen. Op zich een heel positief verhaal, alleen is SDK van mening dat de 

ontsluiting van deze locatie (met name het industrie terreinen ten westen van het kanaal) niet is 

meegenomen hierin. 

Veronique en Liedewij hebben in deze het standpunt van de gemeente toegelicht, wat later (in maart) 

nog schriftelijk zal worden bevestigd nadat dit is behandeld in het portefeuillehouders overleg van het 

college. Het komt er op neer, dat de hoofdwegenstructuur aangeeft waar de afwikkeling van het 

verkeer dient plaats te vinden en dat is niet via de meest voor de hand liggende wegen in Veghel, die 

worden juist afgewaardeerd (denk aan afwaardering Rembrandtlaan, verlegging van de Kom Veghel op 

de Erpse weg en verlaging van de snelheid Erpse weg en verdwijnen van het viaduct Rembrandtlaan 

ter hoogte van de Sluisstraat). 

Dat deze wijziging tot gevolg heeft dat het sluipverkeer via Erp over het Hackerom, kom Keldonk, 

vervolgens de brug over, via Hool – Sweenslag en zo langs Zijtaart zal gaan wordt als logische 

beredenering bevestigd. Echter om deze verhoging van het verkeer in Keldonk nu al nader te bekijken 

vindt men niet noodzakelijk.  

Als SDK vinden wij dit een verkeerde voorstelling van feiten waarop de Raad in maart gaat beslissen 

over de Zuidelijke ontsluitingsweg. Dat dit voor de besluitvorming niet noodzakelijk is, volgens 

Veronique de Wit, vindt de SDK onbegrijpelijk. Juist in het kader van de ZOE, waar de cijfers in 

genoemd worden over de vermeerdering van het verkeer zou een juiste weergave van de gevolgen 

duidelijk moeten zijn. 
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Verder hebben we nog gesproken over de problemen van het sluipverkeer en 

vrachtverkeer op Hool / Sweenslag zoals dit op dit moment is, zie hiervoor verderop meer. 

5. Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

7.1. Paasbest 

De Antoniusschool doet dit jaar niet mee aan de actie Paasbest, wat de SDK zeer betreurd. Hoewel 

wij ook van mening zijn, dat ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen in het 

kader van zwerfafval, zou de medewerking van de school hier een opvoedkundige bijdrage aan 

kunnen leveren. 

SDK zal nu zelf e.e.a. in kleinere  uitvoering organiseren. De kinderen op de basisschool wordt een 

brief en vuilniszak meegegeven. Hierin staat wat de actie inhoud en een instructie wat te doen. 

Daarnaast zal SDK nog een actieplan opzetten voor een schoonmaak actie in het kader van de 

diverse activiteiten in Keldonk komende zomer. Later volgt meer informatie hierover. 

8. Ingebrachte punten 

8.1 Bouwen 

Er zijn weer enkele bouwkavels aangeboden om uit gegeven te worden. Hiermee beginnen we aardig in te 

lopen en is het nu afwachten op een nieuw bestemmingsplan.  

SDK is daar continue mee bezig om niet in een situatie te komen, dat er enkele jaren geen grond 

beschikbaar is. 

De huidige uitgifte betreft echter grote kavels. Mogelijk kan een gevolg hiervan zijn, dat niet alle kavels nu 

worden uitgegeven en de indruk gewekt wordt dat er mogelijk geen behoefte is aan bouwgrond. Dit 

gevolg zullen we nauwlettend in de gaten houden en ons bezig blijven houden met bouwkavels in het 

midden segment, waar zeker nog behoefte aan is, ook nu in de huidige economische situatie. 
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8.2. N279 

De klankbord groep voor de zuidelijke N279 (nabij Keldonk) is voor het eerst bijeen geweest. Het 

zoekgebied voor de N279 is hierin toegelicht. Tijdens een volgende sessie zullen vele mogelijke variant 

tracés worden gepresenteerd. 

8.3 Hool – Sweenslag 

Er is wederom een gesprek geweest tussen SDK en gemeente om de problemen, die hier zijn duidelijk te 

maken met nogmaals het verzoek om met concrete antwoorden te komen. Tot op heden zijn de 

geschetste problemen niet of nauwelijks onderkent en zijn deze niet beantwoord.  

In het laatste gesprek hebben we de indruk gekregen, dat onze standpunten duidelijk zijn en we wachten 

de beantwoording met spanning af. 

8.4 Kermis 

Onlangs heeft de SDK een evaluatie gesprek gehad met de gemeente en kermis exploitant Duursma. 

Ondanks het voorgesprek wat we hadden met de wethouder, die garant zou staan voor duidelijk te 

maken afspraken alsook garant zou staan voor enkele standpunten vanuit SDK, is het afwachten in 

hoeverre dit in Juni gestalte zal krijgen. SDK is sceptisch hierover. Jammer, SDK was met een positieve 

instelling de vergadering ingegaan. Er zijn door de gemeente geen randvoorwaarden gesteld aan de 

exploitant en ook aan Keldonk zijn geen harde garantie gegeven. 

8.5 Adoptie as-verlegging Morgenstraat 

Er zijn positieve ontwikkelingen m.b.t. de adoptie van de as-verlegging in de Morgenstraat. Er is contact 

met een mogelijke kandidaat en er zijn plannen in ontwikkeling voor uitvoering. SDK zal dit bewaken en 

hierin mee praten, daar waar nodig voor Keldonk. 

9.  Rondvraag 

9.1. Onderzetters 

Vanuit het dorp zijn enkele vragen gekomen of er nog setjes met onderzetters zijn. Dit is niet het geval 

De onderzetters zijn eenmalig uitgedeeld, huis-aan-huis in Keldonk, als dank voor het vrijwilligerswerk dat 

door de inwoners van Keldonk is verricht of nog verricht zal worden. Uitdelen aan andere zou het doel 

van deze actie voorbij gaan. 

10. Sluiting 

De vergadering wordt deze vroeg, half elf, gesloten. 
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11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 7 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


