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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: 15 oktober 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/kermis) 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 

 Na een vooroverleg met de VCK opent de vz de vergadering kort na half negen 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 Geen bijzonderheden 

4. Bezoek 

Vooraf aan de vergadering een evaluatie met de VCK. De uitgezette projecten (kanaalgraver locaties, 

Duofiets en Wandelpaden) lopen naar behoren, met wat kleine aandachtspunten. Verder gaan we de 

VCK uitbreiden en een commissie van enkele personen vormen om de VCK te gaan organiseren met 

meer personen. 

5. Ingekomen stukken 

 Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

7.1.1 Kanaalgraver locaties 

 Dit project kan afgesloten worden. Na de onthulling van de plaquette is het project gereed. 

7.2 Keldonk.nl 

De nieuwe structuur is nog niet volledig uitontwikkeld en getest. Contact met Stichting loopt nog niet naar 

wens. Wel dient de domeinnaam beschikbaar te worden gesteld. Dit wordt alleen toegestaan, mits dit te 

allen tijden terug gedraaid kan worden. Dit wordt in een kort contract vastgelegd (geldt voor alle Dr/Wr) 

De inhoud van het dorpsraads deel heeft onlangs een verbetering ondergaan. Het webteam heeft hier goed 

werk verricht. De inhoud zal onder de loep worden genomen door de verschillende commissies. 
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7.3. Kermis 

Er is kermisoverleg geweest met alle dorpsraden waarbij ook wij aanwezig waren. Daaruit komt voort dat 

er een werkgroep wordt opgezet voor de kermissen na het Duursma-tijdperk dat nog tot en met 2015 loopt. 

Ook namens Keldonk zal daarin een afgevaardigde zitting nemen 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Er is bij de gemeente verzocht om een overleg te plannen, evt. ism andere Dorpsraden om te mogelijkheden 

te bekijken om bouwplannen te kunnen ondersteunen. 

8.2. N279 

De laatste weken is er veel nieuws. Zoals het er nu uitziet, komt er bij Keldonk, geen verbrede N279. SDK 

is nu in contact met andere Dr en met wethouder / gemeente over de oplossingen rondom Veghel. Een 

intensief en inhoudelijk contact, met ogenschijnlijk goede interesse en serieuze opvattingen over de 

gezamenlijke ideeën en standpunten van de betrokken dorpsraden. 

  

 

9. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 12 november aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


