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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: 12 oktober 2016 

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/kermis) 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 opent de vz de vergadering 

2. Mededeling 

Door gemeente is bezoek gebracht aan bewoner(s) nabij het nieuwe digitale bord en informatie hierover 

gegeven. Er komt nog een algemene voorlichting voor een breder publiek. 

Er is een klacht gemeld over de overhangende wilgen en onkruid op fietspad De Baars.  

De beloofde paaltjes bij de brug over de Aa zijn nog steeds niet geplaatst, ondanks toezegging om deze 

direct na het strooiseizoen definitief te plaatsen. 

Paul is bij een bijeenkomst geweest m.b.t. Fondsenwerving. (georganiseerd door More) 

3. Ingekomen stukken 

Overzicht Leefbaarheidsbudget, stand van zaken tot nu toe in 2016 

4. Uitgegane stukken 

Mail m.b.t. overlast van de Platanen in Morgenstraat / Antoniusstraat. Levert gevaarlijke situaties op en 

zijn een overlast voor uitzicht, m.n. op de kerkklok en verminderen de lichtopbrengst in de straat doordat 

lantaarns in de bladeren hangen. 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Keldonk.nl heeft n.a.v. de presentatie over de N279 een nieuwe piek in het unieke bezoekersaantal weten te 

bereiken. De site wordt dus zeer zeker  goed bekeken m.b.t. nieuws uit en over Keldonk. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Openbare vergadering evaluatie 

We kunnen terugzien op een hele goede vergadering, met veel interessante inhoud. Helaas was de opkomst 

wat minder dan verwacht. Met name de belangstelling m.b.t. de N279 was beperkt.  

  

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl


 

 

Notulen dorpsraad 161012171012 Pagina 3 van 3             22-10-16 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

6.2. N279 

 

De dorpsraad zal nog een reactie indienen in de huidige periode van inspraak en zal de mening van 

Keldonk hierin verwerken. In het kort: viaduct over de het kanaal halverwege tussen Keldonk en Veghel, 

zodat een aansluiting met de Erpse weg-Veghelsedijk altijd nog tot de mogelijkheden blijft behoren voor 

het ontlasten van Erp en Keldonk en Rembrantlaan in Veghel. Verder het belang voor een goede oversteek 

nabij Keldonk voor het locale verkeer en aansluitingen op de N279, bij voorkeur in twee afzonderlijke 

kunstwerken 

6.3. Boerdonksedijk  

De dorpsraad is aanwezig geweest bij de bespreking over de maatregelen over de Boerdonksedijk, hierin 

heeft de dorpsraad adviezen kunnen geven m.b.t. de verkeersveiligheid van de zijwegen.  

In het kort de acties: verspringingen gaan eruit en worden vervangen door lage drempels met hagen.  

6.4. Kerngroep, Fusie 

De dorpsraad Keldonk neemt deel aan een kerngroep van enkele dorps- en wijkraden die een beleidsnotitie 

gaan opzetten, ism de gemeenten / medewerkers dorps-en wijkraden van de 3 huidige gemeenten. Deze 

beleidsnotitie zal een basis gaan vormen over de wijze waarom de nieuwe gemeente gaat samen werken 

met de dorps- en wijkraden. Doel is om deze notitie in de 1
e
 helft van 2017 gereed te hebben. 

6.5 Verkiezingsdebat  

Op 15 november wordt er door de dorpsraden een verkiezingsdebat georganiseerd (in Eerde, zie komende 

aankondigingen)  ten einde de politieke partijen met elkaar te laten debatteren over hun plannen m.b.t. de 

dorpen en de leefbaarheid in de dorpen. Op deze avond kunnen alle dorpsbewoners aanwezig zijn en in het 

belang van Keldonk hebben we een oproep gedaan om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Hiermee kunnen 

we het belang van de dorpen onderschrijven. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering  woensdag 9 november, aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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