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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: 14 december 2011  

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 voorzitter opent de vergadering met een welkom en afmelding van Cindy Paauwe. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

SDK heeft een gift gehad, in de vorm van VVV bonnen, in het kader van het Europese jaar van de 

vrijwilligers. 

De toegezonden agenda voor het vergaderschema 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Voorgesteld en goedgekeurd het volgende: Mails met vragen over deelname aan.. informatie voor.. en 

alle ander soort vragen worden bij voorkeur alleen teruggemaild aan de vragensteller, veelal het 

secretariaat. Dit voorkomt onnodig mail verkeer. In de basis wordt dit voor al het mailverkeer 

afgesproken. 

Aanvullend hierop is afgesproken dat een mail TO (aan) ter behandeling is en een Cc ter informatie en 

niet ter behandeling of reactie gevraagd wordt. 

4. Bezoek 

Tijdens de vergadering zijn Sander Donkers en Maurice van der Ende aangeschoven. Besproken zijn de 

standpunten inzake ZOE, Sluipverkeer Hool-Sweenslag, verkeerstoename in de kern van Keldonk en 

route naar Doornhoek in het kader van de ZOE, kermis en bestemmingsplan. 

5. Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 
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7. Commissie 

7.1. Keldonk.nl 

Er is een bespreking geweest met Dorps- en wijkraden, m.b.t. de website technologie en uitrol van de 

websites. Naast een paar andere sites is Keldonk het verste met de uitrol en zijn complimenten geuit 

over de opzet en invullen van Keldonk.nl. 

Er zijn eerste gesprekken gevoerd over de oprichting van  een stichting, die de belangen gaat behartigen 

van alle dorps- en wijkraden, m.b.t. de websites. 

Deze stichting zal het onderhoud verzorgen, wat volledig door de gemeente wordt betaald. Daarnaast zal 

men zich ook gaan bezighouden met wensen en wijzigingen van de technologie. De hierdoor ontstane 

kosten zijn voor de dorps- en wijkraden. Hoe dit vorm zal krijgen staat nog ter discussie. 

Op 15 december wordt / is een bijeenkomst georganiseerd door het web-team van Keldonk.nl om de 

onduidelijkheden inzake de nieuwe website toe te lichten en nader in contact te komen met de 

gebruikers en hieruit de wensen te peilen voor verbetering van de site. Alle belangstellenden zijn 

welkom.  

 

8. Ingebrachte punten 

8.1. ZOE 

De in het rapport van de ZOE vermelde verhoging van het verkeer in de kom van Keldonk hebben als 

oorzaak de verkeersmaatregelen in Veghel. Helaas hebben we geconstateerd, dat dit door de betreffende 

personen binnen de gemeente niet als zodanig en als herkenbaar wordt ervaren. Vragen hierover en 

voorstellen om dit inzichtelijk te maken in het rekenmodel worden niet begrepen of beantwoordt. We 

zullen hier een schrijven voor opstellen aan het college van B&W en de raadsleden. 

8.2. ZOE (2) 

Het rapport van de klankbordgroep ZOE is verstrekt. Hierin is geen duidelijke voorkeur naar voren 

gekomen voor een bepaalde variant, maar waar wel bepaalde versobering in te herkennen zijn in de 

aanleg. SDK zal en kan hier niet mee instemmen. Vooral aspecten als VEILIGHEID en 

DUURZAAMHEID zullen voor SDK een speerpunt zijn in de uitwerking van de ZOE. Concreet 

betekent dit, dat een fietstunnel of alternatief hiervoor en een gedegen parallelstructuur niet ter 

discussie staan. Deze dienen aangelegd te worden. Toezeggingen hierover zijn veelvuldig gedaan door 

het college van B&W en SDK zal er op toe gaan zien, dat dit in de plannen opgenomen zal blijven. 

8.3. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

Ondanks dat de resultaten van de onlangs gehouden telling nog niet bekend zijn, blijft dit voor SDK een 

doorlopend aandachtspunt. Vooral het gebruik van deze wegen door totaal onbekende, met name, 

vrachtverkeer is ontoelaatbaar en SDK pleit er dan ook voor om deze wegen af te sluiten voor 

vrachtverkeer (behoudens bestemmingsverkeer). Door de structuur van de wegen aan te passen, zal dit 
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met eenvoudige middelen (zoals bebording op de N279 en wijziging structuur) 

gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft na invoering tijd nodig, maar zolang dit niet gewijzigd wordt, zal 

deze benodigde tijd ook niet aanvangen. 

8.4 Morgenstraat, Antoniusstraat, Oude Straat 

SDK heeft aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie van de nieuw aangelegde stukken weg (al 

weer enkele jaren geleden). Bij gladheid in de winter en/of regen zijn delen van dit stuk klinkerweg glad 

en vormen een gevaar, met name voor kinderen en ouderen. Bewoners kunnen middels het bekende 

klacht procedure hier hun klachten over indienen. SDK zal dit eveneens aankaarten bij de gemeente. 

9. Rondvraag 

Er is een vraag gesteld over de situatie bij de kanaalgraver. Deze nodigt nu niet uit om hier even plaats 

te nemen voor een korte rustpauze. In overleg met de omwonenden is vast gesteld, dat hier wel 

verbetering aangebracht kan worden. Zo zou er o.a. een bordje kunnen komen met nadere toelichting 

over de kanaalgraver. SDK zal dit volgend jaar gaan oppakken. 

Het bordje van fietspad De Baars wijst niet de juiste richting uit. Dit is verwarrend voor het stukje 

Antoniusstraat nabij de drie huizen die hier staan. 

De maatschappelijke stage wordt niet toegepast in Keldonk. Met name de afstand, vooral uit Veghel, 

en de veelal in de avonduren plaatsvindende stage plaatsen, worden als onprettig ervaren en hierdoor 

is er geen belangstelling. 

 

 

10. Sluiting 

 

 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 11 januari 2012 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk  

 


