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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: 9 juli 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 

 De vz opent de vergadering 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

De vz is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de fusie. Een opkomst van ca. 170 mensen, welke 

in groepen konden aangeven waar de nieuwe gemeente aan moet denken bij de fusie. In een zeer 

gemêleerd gezelschap zijn er zeker belangrijke items meegegeven, maar ging het gesprek helaas te 

vaak in alle richtingen, door de verschillende invalshoek van de gesprekspartners. Ondanks dat zijn 

toch wel zaken naar voren gekomen. Op het gebied van Sociaal en Maatschappelijk was een hele 

duidelijke boodschap: “vind niet het wiel opnieuw uit”.  

15 juli wordt een nieuwe poging gedaan om in gesprek te gaan met de wethouder inzake de korting op 

de subsidie en de evaluatie over de financiën van 2013. 

4. Bezoek 

Geen bezoek 

5. Ingekomen stukken 

 College Werkprogramma 

6. Uitgegane stukken 

 Brief, i.s.m. andere dr/wr over de voorwaarden m.b.t. de gemeenschappelijke website, dit op 

verzoek van gemeente Veghel uit het vz overleg van juni 2014. 

Evaluatie van de Kermis 2014 in Keldonk. 
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7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

 De locaties zijn nagenoeg helemaal gereed. Nog enkele kleine details. In het najaar zal hier aandacht aan 

worden gegeven middels een officiële opening en aandacht voor de vrijwilligers 

Gelijktijdig zal de opslagruimte voor de VCK worden  overgedragen. 

7.2. Keldonk.nl 

In gezamenlijk overleg met meerdere beheerders is er een brief opgesteld op verzoek van de gemeente in 

het vorige overleg met de voorzitters waarin wordt aangegeven waar aan voldoen dient te worden, volgens 

de beheerders / dorps-en wijkraden, om over te gaan tot de nieuwe website structuur. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. N279 

Er is onlangs een (tel) gesprek geweest met de gemeente over de huidige stand van zaken. Hiervan is 

intussen een verslag gekomen. Inhoudelijk zijn er geen noemenswaardige wijzigingen, anders, dan dat de 

zogenaamde dorpenvariant weinig kans van slagen zal krijgen en dat het zoekgebied aan de oostkant van 

het kanaal tot aan de Scheifelaar weer meer in beeld is gekomen. 

8.2. ZOE 

Tijdens een bijeenkomst van  DDB in Erp is de ZOE opnieuw ter discussie gesteld. De aanwezige 

meerderheid was geen voorstander van de ZOE i.c.m. het hiermee samenhangend vrachtwagenverbod. 

Vanuit de gemeente is nog geen reactie gekomen op onze vraag over de nieuwe insteek van het nieuwe 

college. Dit wordt sept/okt besproken en teruggekoppeld. 

8.3.  D’n Dries, speeltoestel 

Een van de toestellen in de speeltuin in  D’n Dries is afgekeurd en dient aangepast/vervangen te worden. 

Door de buurtbewoners is een gezamenlijk wensenlijstje opgesteld, zodat het geheel mogelijk beter en 

uitgebreider (eventueel i.s.m. de buurt) opgeknapt kan worden. 

9. Rondvraag 

Enquête Area – Gemeente: de enquête wordt besproken op de woonbeurs van 27-9. Vooraf zal deze met 

dezelfde groep als de bijeenkomst van 20-2 (o.a. Dorpsraden), op 23-9 worden besproken. 

Vraag van SDK: krijgen we de enquête uitslag als voorbereiding voor 23-9 toegezonden, vragen we na. 
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De in gescande documenten van de map van Martien van Berlo is goed te lezen en we 

zullen hier een plan voor uitwerken om deze inhoudelijk beschikbaar te gaan stellen voor de inwoners van 

Keldonk. Alle overige mappen zullen ook in gescand gaan worden. 

10. Sluiting 

De voorzitter wenst allen een prettige wedstrijd (Ned-Arg) en een prettige vakantie en sluit op een zeer 

vroeg tijdstip de vergadering. 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 20 augustus aanvang 19.30 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


