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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: 10 juli 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 

 De vergadering wordt geopend met een welkom aan de delegaties van de Vurste en Achterste Hool, 

welke zijn uitgenodigd voor overleg over het sluipverkeer Hool-Sweenslag 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 Coorperatiefonds Rabobank: SDK heeft een idee ingediend: VCK (Vrijwilligers Centrale Keldonk) en dit 

idee voldoen aan de criteria en zal aan de ledenraad worden voorgelegd. 

Een melding over een gevaarlijke verkeerssituatie is ontvangen. SDK heeft verzocht dit rechtstreeks in 

te dienen bij de gemeente en SDK zal dit meenemen in het regulier overleg Grijsbeheer. 

4. Bezoek 

Delegatie Vurste en Achterste Hool : Het voorstel van de gemeente, wat is opgesteld n.a.v. een eerder 

gesprek is voorgelegd aan de delegatie en is met opmerkingen en voorbehouden akkoord gegeven. 

SDK heeft dezelfde mening en zal dit zo terug koppelen aan de gemeente. 

Verder zijn er nog wat aandachtspunten genoemd m.b.t. de verkeersveiligheid in de huidige situatie. 

Een tweede bezoeker heeft idee ingediend voor het MFC, dit zal door de commissie MFC verder 

worden opgepakt. 

5. Ingekomen stukken 

 Reactie op de zienswijze MER ZOE 

6. Uitgegane stukken 

 Verslag van 28 mei, bespreking met wethouder van Burgsteden, opgesteld door SDK 
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7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

Het bankje op de oude locatie kanaalgraver is hersteld en ziet er weer prima uit. Ook het straatwerk is 

schoongemaakt en het is weer een mooi stukje Keldonk geworden. 

De verdere wijzing van de nieuwe locatie laat nog even op zich wachten. Eerdere toezeggingen over de 

mogelijkheid van de beschikbaarheid van materialen worden herzien. Er zijn geen materialen beschikbaar, 

die mogelijk eerst wel beschikbaar zouden komen.  SDK zal om opheldering vragen. 

  

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

 SDK zal een avond gaan organiseren om de inwoners van Keldonk te informeren over de stand van zaken 

m.b.t. uitgifte van bouwkavels en het nieuwe beleid wat de gemeente hier nu in wil gaan hanteren. Deze 

avond zal plaats vinden op 25 september a.s.  

8.2. N279 

De gemeente heeft de status van de planvorming verbreding N279 toegelicht aan diverse dorpsraden en 

andere belanghebbende groeperingen. Voor Keldonk van belang hierin is de oversteek over het kanaal. 

Vooralsnog is de voorkeur, dat deze in ieder geval ten zuiden van Keldonk komt, mogelijk ter hoogte van 

de ZOE of ter hoogte rotonde Boerdonk of mogelijk ergens er tussen in. Dit is nog niet definitief, maar lijkt 

n u de meest voor de hand liggende locatie. 

Waar SDK zich zorgen over maakt is de oversteek bij Keldonk. De huidige brug zal (op termijn) 

verdwijnen en hier zal een nieuwe brug/viaduct voor moeten komen. Hierover is in de planvorming echter 

nog steeds, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de SDK hiervoor, niets terug te vinden. Wederom zal er 

een verzoek gedaan worden aan de Stuurgroep en aan de wethouder om hier duidelijkheid over te geven in 

de plannen.  

8.3. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

 SDK zal hetgeen besproken is met de buurten terugkoppelen aan de gemeente. 

8.5. Leefbaarheidsbudget 

 Plan is al eerder ingediend. Binnenkort is een eerste gesprek hierover. 

8.6. Woonrijpmaken KM III 

 Uitvoering is ingezet. Eerste werkzaamheden en voorbereidingen zijn al gedaan. Vanaf 5 augustus gaat 

men fysiek aan de slag. 
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8.7. IDOP 

Na een gesprek met Jong Nederland heeft deze vereniging aangegeven graag in gesprek te gaan met het 

MFC en bestuur van ’t Span om te bekijken of hun verenigingsavonden in zaal 2 i.p.v. onder het podium 

gehouden kunnen worden. We zullen gezamenlijk wel eerst alle voor- en nadelen op een rijtje moeten 

zetten voordat een definitieve beslissing genomen wordt. 

 

9. Rondvraag 

Er zijn klachten over het snoeiwerk en opruimwerk hiervan. Op meerdere locaties is slecht werk 

geleverd en is slecht opgeruimd. SDK zal e.e.a. inventariseren en opnemen met Groenbeheer van de 

gemeente.  

 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 11 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

Voorstel i.v.m. de korte periode waarbinnen de vergaderingen vallen: 

Volgende vergaderingen: 

11 september besloten vergadering met gebruikelijk inloopkwartiertje, aanvang 20.00 uur 

18 september openbare vergadering, aanvang 20.00 uur 

25 september openbare vergadering over Bouwen, aanvang 20.00 uur 

allen in Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span Kampweg 2 Keldonk 


