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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 maart 2015 

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) 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 

Met afmelding van Cindy en Mike opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

3. Ingekomen stukken 

 Aanvraag subsidie een jaarplannen SDK van gemeente 

Ondertekende bruikleen overeenkomst domain naam www. Keldonk.nl 

4. Commissie 

4.1. Keldonk.nl 

Volgende week is de beheerders instructie gepland. 19 personen krijgen dan uitleg over de nieuwe 

structuur. 

Daarna wordt overzetten ingepland 

4.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

Het plan wat deels vanuit de subsidie van Kern met Pit zal worden betaald heeft intussen een naam: 

Keldonk in de Bloemen. De planvorming is gaande en zal in april aan de KOV worden gepresenteerd. 

 4.3 Kermis 

Het overleg met Duursma heeft weinig nieuws gebracht en de kermis is nog niet volledig ingevuld. 

Duursma heeft problemen om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 

Er wordt getracht om zelf een idee uit te werken rondom de kermis.  

Ook is er in het kader van de Dorpen Derby een aanvraag ingediend rondom de kermis en bedoeld voor het 

kermis weekend. Het is afwachten of we worden genomineerd en een mooi subsidie bedrag voor dit doel 

tegemoet kunnen zien. De organisatie zal daarna dan heel snel moeten plaatsen, maar daarnaast kan dat ook 

gebruikt worden voor volgend jaar(en). 

5. Ingebrachte punten 

5.1. Bouwen 

De enquête is uitgewerkt en geëvalueerd. Deze zal besproken worden met gemeente en vergeleken worden 

met de enquête die de gemeente vorig jaar heeft gehouden. Conclusies hieruit worden samengevat en 

meegenomen inde verdere presentatie van de resultaten van de enquête. 
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De enquête zal worden aangeboden aan de mogelijke projecten in Keldonk en op onze 

website worden geplaatst. Ook gaan we hiermee in gesprek met Area.  

5.2. ZOE 

Op 23 maart zal Jan Goijarts het voorstel van het college presenteren, wat op 16 april door de raad besloten 

kan / gaat worden. In dit voorstel zal de ZOE volledig zijn komen te vervallen. Wel zullen er enkele 

aanpassingen gedaan worden aan N616 en Boerdonksedijk (snelheid remmende maatregelen) en 

aanpassingen in de kom van Erp. In de regionale kranten heeft u meer info hierover kunnen lezen. 

5.3. N279 

Binnenkort heeft de Dorpsraad een afspraak met de provincie, gemeente en Dorpsraad Zijtaart en 

Dorpsraad Eerde. Hierin zal meer duidelijkheid komen over de aanpassing van de N279 in het gebied 

Veghel (van Keldonk, tot aansluiten op A50 bij Eerde). We berichten u hier dan over op onze website 

www.Keldonk.nl 

5.4. Aa-brug Hackerom 

De Aa-brug Hackerom is sinds 2 weken volledig afgesloten voor alle verkeer. De brug is niet meer veilig 

en de gemeente zal met plannen komen. Aan de dorpsraad is toegezegd, dat eind deze maand er een plan 

zal liggen voor een tijdelijke oplossing, met tijdspad en een plan voor een definitieve oplossing. 

De Dorpsraad heeft richting de gemeente haar twijfel uitgesproken over de volledige afsluiting. 

Voetgangers en fietsers zouden doorgelaten moeten worden. De route over De Baars is met name in de 

avond/nacht een onveilige route, zeker het deel van De Baars naar Erp.  Ook wordt hier door auto’s gebruik 

van gemaakt, wat niet toelaatbaar en zeker onveilig is. 

Intussen zijn de verwijderbare paaltjes opnieuw en minder makkelijk verwijder baar aangebracht en als dit 

geen soelaas biedt, worden hier betonblokken geplaatst, zodat auto verkeer hier echt onmogelijk is. 

5.5. Openbare vergadering 

De geplande openbare vergadering van 29 april zal niet doorgaan. Er zijn momenteel onvoldoende actuele 

onderwerpen. Wel zal een oproep gedaan worden (via Social Media) of er mogelijk onderwerpen spelen bij 

de Keldonkse bevolking waar de dorpsraad aandacht aan kan geven of mogelijk een avond voor kan 

organiseren. 

6. Sluiting 

7. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 15 april aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk  

 

http://www.keldonk.nl/

