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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: 19 juni  2013 

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 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar (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 

 Iets later dan gewoon wordt de vergadering aangevangen, zonder voorzitter, die vervolgens later 

aanschuift. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Donderdag 20 juni zal de officiële opening plaatsvinden (en is intussen gepasseerd) van de 

asverlegging in de Morgenstraat, zie ook bij agenda punt 8.5. 

Coorperatiefonds van de Rabobank: SDK zal een mogelijk project gaan indienen hiervoor. 

Honden uitlaatgebieden worden de komende tijd opnieuw bekeken door de gemeente. I.v.m. wat 

vragen willen we dit op Keldonk.nl plaatsen. We wachten eerst even de mogelijke wijzigingen (indien 

van toepassing voor Keldonk) af en plaatsen het dan. 

De voorzitter is naar een bijeenkomst in Hoeven (West-Brabant) geweest voor een debat over 

coöperaties. Doel van dit bezoek was om te ervaren of een coöperatie een organisatievorm zou 

kunnen zijn voor een toekomstige dorpsraad, waarbij meer zelfbestuur en burgerparticipatie van 

toepassing is (resp. vanuit de aankondigingen m.b.t. fusies van gemeente en de wijzigingen m.b.t. 

leefbaarheid/burgerparticipatie vanuit de gemeente. Conclusie was, dat deze organisatievorm 

uitsluitend toepasbaar is bij een organisatie met een commerciële doelstelling (zonder winstoogmerk) 

4. Bezoek 

Geen bezoek 

5. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging Dorpszeskamp 

Reactie op de brief van de gezamenlijke dorpsraden over “betaalbaar wonen in de dorpen”. 

Brief over burendag, dit hebben we door gekoppeld naar alle 14 buurtverenigingen/buurten. 
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6. Uitgegane stukken 

Bevestiging van de brief van dorpsraad Boerdonk door SDK aan het college en gemeenteraad. SDK 

staat voor de volle 100% achter de inhoud van deze brief. 

Bevestiging van de brief van dorpsraad Erp door SDK aan het college en gemeenteraad. SDK staat 

voor de volle 100% achter de inhoud van deze brief. 

Op beide bevestigingen is geen reactie ontvangen. 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

De bankjes aan de locatie aan de Pastoor Bogaertstraat zijn voorzien van nieuwe planken. De 

mogelijkheden voor de aanpassing van de stoep zijn nog in uitwerking. 

We hebben het project aangemeld voor “Groen dichterbij”.  

7.2. Keldonk.nl 

 20 juni is er een gebruikersoverleg geweest voor de gebruikers van Keldonk.nl. Hierin zijn nog eens de 

puntjes op de i gezet voor het beheer van de betreffende pagina’s, zodat we onze site nog beter en mooier 

gaan maken. We blijven ook zoekende naar verenigingen en stichtingen, die zelf hun eigen informatie 

willen gaan plaatsen. 

 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

 Op 28 mei is er een bespreking geweest met Wethouder van Burgsteden en enkele ambtenaren over de 

vragen m.b.t. een nieuw bestemmingsplan en de invulling van de laatste kavels in Keldonkse Morgen fase 

III. We wachten nog op het officiële verslag, maar we vermelden alvast de belangrijkste punten  

Als eerste zouden de kavels in de KMIII uitgegeven dienen te worden. Echter de grootte van de kavels, en 

huidige grondprijzen resulteren in geen belangstelling. De wethouder heeft aangegeven de grondprijzen 

niet te verlagen, zoals dat in omliggende gemeenten wel wordt gedaan op locaties die minder makkelijk 

verkoopbaar zijn. Tevens is aangegeven dat de markt wel zelf kan komen met initiatieven voor bouwen op 

nieuwe locaties en dat de gemeente hier dan wel haar medewerking aan zal geven. 

Voor een nieuw bestemmingsplan geldt, in tegenstelling tot eerdere beloften, dat er momenteel geen geld 

wordt uitgegeven om te komen tot een nieuwe locatie voor bouwkavels in Keldonk (en ook in de rest van 

de gemeente Veghel).  
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Bovenstaande punten betekenen voor Keldonk (en ook vele andere dorpen), dat zonder 

nieuwe particuliere initiatieven de leefbaarheid zeer ernstig in het gedrang komt. Er zullen de komende 

jaren geen bouwkavels zijn voor onze eigen jeugd (en andere belangstellenden), met als gevolg, dat de 

bevolkingsaanwas ernstig zal verminderen. De hieruit voortvloeiende gevolgen spreken voor zich 

(bedreiging bestaan basisschool, verenigingsleven, leefbaarheid etc.) 

8.2. N279 

De mogelijke alternatieven zijn doorgerekend. Hierbij zijn zowel 80 als 100 km en gelijke- en 

ongelijkvloerse kruisingen bekeken.  

Zoals het er nu uitziet heeft de korte omleiding Veghel de voorkeur, waarbij gesteld wordt, dat de route 

Asten-Helmond-Beek&Donk- Son&Breugel de hoofdroute wordt en dat de aftakking naar Veghel als niet-

transit route wordt gekenmerkt. 

Binnenkort is er een bijeenkomst van de klankbord groep, waarin meer duidelijkheid zal komen. SDK zal 

op 18 september (hou de aankondigingen en de agenda op Keldonk.nl in de gaten) tijdens de volgende 

openbare vergadering hier nadere informatie over verstrekken. 

8.3. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

 Wacht op berichtgeving van gemeente Veghel resp. Provincie Noord Brabant over de eerdere besproken 

alternatieven. 

8.4. Woonrijpmaken KM III 

Deze maand wordt gestart met het onderzoek naar de verkeerde rioolaansluitingen. Voor de bouwvak zal er 

geen aanvang meer genomen worden van de werkzaamheden. 

8.5 Asverlegging Morgenstraat 

Donderdag 20 juni zal de officiële opening plaatsvinden (en is intussen gepasseerd) van de asverlegging in 

de Morgenstraat, Na een periode vanaf 2007 toen deze asverlegging als tijdelijke voorziening in het 

voorproces van de ZOE is aangebracht, is de asverlegging nu definitief en is ook het tijdelijke karakter 

omgezet naar een mooie, netjes aangeklede situatie, zie voor meer informatie op 

http://keldonk.nl/2618/morgenstraat---adopteren-asverlegging. Door Hoveniersbedrijf Rudy Verbakel zijn 

de verkeerseilanden voorzien van mooi groen. Voor een periode van 5 jaar zal deze locatie geheel 

kosteloos door Hoveniersbedrijf Verbakel worden onderhouden. 

8.6. Structuurvisie 2030 

SDK heeft de nieuwe versie van de structuurvisie en de reactienota 2
e
 informatieronde van 15 mei 2013 

bestudeerd en zal een inspraak indienen, waarvan onderstaand enkele belangrijke items. 

In deze visie is aangegeven, dat de vastgestelde structuurvisies van Keldonk (en andere kerkdorpen) zou 

komen te vervallen. Dit vindt SDK (en andere Dorpsraden) niet acceptabel. De diverse structuurvisies zijn 

in samenwerking met 10-tallen bewoners opgesteld. Hierin is veel tijd gestoken en is veel detail inhoud 

gegeven, die nu verloren dreigt te gaan, aangezien de Structuurvisie 2030 Veghel alleen de grote lijnen 

http://keldonk.nl/2618/morgenstraat---adopteren-asverlegging
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heeft opgenomen. SDK en de andere dorpsraden verlangen dat de vastgestelde 

structuurvisies gerespecteerd worden en als onderleggen voor de Visie 2030 zullen dienen. 

Als tweede, eveneens gezamenlijk voor alle dorpen, item hebben we geconstateerd, dat de gestelde 

problemen in het onderliggende wegennet (punt 1.3 van de nota) wel worden erkend, echter dat dit geen 

wijziging tot gevolg heeft. Dit is vreemd, wel vaststellen dat er een probleem is en er volgens geen actie op 

ondernemen. 

Als derde essentieel punt stellen we vast, dat de visie m.b.t. bouwen in de visie (punt 1.4 van de nota) haaks 

staat op de momenteel gehanteerde werkwijze en wij ons de vraag stellen of dit bij vaststelling van de visie 

wel tot uitvoer zal komen. 

8.7. Glasvezel 

In overleg met de andere dorps- en wijkraden zullen we in het najaar een gezamenlijk overleg plannen om 

gezamenlijk de mogelijkheden van glasvezel in de rest van Veghel te gaan bekijken. 

8.8. AED 

Voor de AEDs in Keldonk is sponsoring gevonden. Het contract voor de AED bij het sportpark zal door de 

voetbalclub zelf worden verlengd en voor de AED bij Ad v.d. Boogaard hebben we een sponsoring 

gevonden, waarover we in het najaar, als de contract verlenging ingaat meer bekendheid zullen geven. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 10 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 

 


