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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraad@keldonk.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 8 juli 2020 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

Vacant   Secretaris  dorpsraad@keldonk.nl  

Henrie Tielemans, Penningmeester       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 mikevdbiggelaar@ziggo.nl  

Vacant (jeugdzaken/kermis)   

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden De gemeenteeierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 
Vz opent vergadering met afmelding van Cindy en een welkom aan allen in deze bijzondere periode. 

Toch fijn dat we de dagelijkse zaken weer langzaam kunnen gaan oppakken en ons weer bezig 

kunnen houden met de Leefbaarheid in ons dorp. 

2. Mededeling 
Nieuwe trap op de Keldonkse berg (grond gebied Erp) is ook niet bekend bij dorpsraad Erp. Het ‘te 

korte deel’ wordt ook niet door dr Erp bij gemeente kenbaar gemaakt / nagevraagd. SDK heeft dit 

intussen wel nagevraagd. Het te korte deel vorm een gevaarlijke situatie bij het betreden van de trap. 

3. Ingekomen stukken 
➢ uitnodiging werkateliers duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad 

➢ mail m.b.t. prikpost, zie 8.4 

➢ Uitnodiging vernieuwde wandelroutes Het Hurkske => naar VCK 

➢ Informatie aardwarmteonderzoek, antwoordt op vragen van SDK, geen bijz. 

➢ Tekening van de lijn van het onderzoek, ook door Keldonk 

➢ Uitnodiging voor: Dorps- en wijkradenbijeenkomst over de leefbaarheidsmonitor op 30 juni 

➢ omnipark voorstel 

4. Uitgegane stukken 
➢ Reactie op voorstel m.b.t. Platanen in Morgenstraat en Antoniusstraat 

5. Commissies 
➢ Geen bijzonderheden 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 
Vanuit gemeente is aangegeven dat de initiatiefnemer bezig is met de uitwerking van het plan naar 

aanleiding van de door gemeente gestelde kaders. De voorbereidingen voor de anterieure 

overeenkomst zijn opgestart. Als beiden gereed en akkoord zijn, kan de Bestemmingsplan procedure 

volgen.  

6.2. N279 
SDK heeft een prettig gesprek gehad met de projectleider en collega van de provincie voor de 

aanpassing van de N279. SDK had gevraagd naar de voortgang. In het kort kunnen we dit 

samenvatten als: planning is nog niet gewijzigd en aanpassingen zijn volgens deze planning eind 2024 

gereed.  

Bijzonderheden van de bespreking: 
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➢ Uitspraak in de procedure bij Raad van State wordt eind 2020 verwacht 

➢ Aanbesteding in 1e helft 2021, duur 7 maanden 

➢ Onderdeel hiervan is : betrekken van stakeholders (alle belanghebbende, waaronder SDK) 

➢ Fietspad naar Veghel wordt gelijkvloers, takt af voor de oprit 

➢ Aparte fietsbrug over kanaal is niet opgenomen, dit is een aangelegenheid van de gemeente, 

niet van provincie 

➢ Ontsluiting achterliggend gebied (van nieuwe aansluiting N279 naar bijv Trentweg en 

omgeving) is geen onderdeel van plan N279, maar aangelegenheid van de gemeente. 

Provincie zal dit bespreekbaar maken bij de gemeente. Dit betreft o.a. huidige weg/fietspad 

Bossche weg, waarbij speciaal aandacht wordt gevraagd voor fietsverkeer op deze weg. 

➢ Aantrekkende werking van nieuwe oversteek N279 richting Doornhoek en mogelijke 

maatregelen / gevolgen zijn geen onderdeel van het plan en zijn ook een gemeentelijke 

aangelegenheid. Ook dit zal Projectleider van Provincie met de gemeente bespreken. 

6.3. Glasvezel 
Via de gemeente is een kennisgeving gekomen voor de mogelijkheid en informatie verstrekking voor 

een aansluiting van glasvezel in de kern en een deel van het gebied er buiten. 

Op 9 juli is hiervan door de firma DeltaFiber een online presentatie gegeven. 

Het buiten gebied is al eerder aangesloten (uitvoering loopt nu), dit zijn de zogenaamde ‘witte 

gebieden’, locatie waar nog geen CAI ligt en alleen een simpele telefoon lijn. De kosten voor deze 

aansluiting bedragen € 1.825,- per aansluiting.  

De aansluiting in de kern is gratis als een abonnement wordt afgesloten bij een provider.  

De aansluiting in de zogenaamde ‘lint gebieden’ (wel CAI, maar buiten kern) gaan € 1.000,- kosten. 

Deze ongelijkheid stuit ons als dorpsraad tegen de borst. Waarom geen gelijkheid voor alle 

aansluitingen, gelijke rechten en gelijke kosten, dat is toch reëel. Waarom keurt het college/raad 

deze ongelijkheid goed?  

6.4. Prikpost kleine kernen 
Momenteel is de bloed prik post in Keldonk verdwenen i.v.m. corona. Inwoners maken zich zorgen of 

dit niet van tijdelijk naar definitief zal gaan en hiermee weer een voorziening in het dorp gaat 

verdwijnen. SDK zal bij andere kleine kernen navragen of dit ook in andere kernen een zorgpunt is. 

Mogelijk gaan we een gezamenlijke vraag stellen aan het Diagnostisch Centrum, de dienst die dit 

verzorgt.  

7. Rondvraag en sluiting 

8. Volgende vergadering 
 

Volgende vergadering 26 augustus aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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