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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 juni 2011  

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:      Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter   213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Vacant   Secretaris 

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922           henatielemans@home.nl 

Jos van den Heuvel, (R&M/Infra) 213988           jos.vandenheuvel@home.nl 

Ria Kuijpers, (Bouw)  211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Helga Tielemans (P&S)  210023 theo-tielemans@home.nl 

Cindy Paauwe    210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs    209439 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar    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 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Geen bijzonderheden 

4. Bezoek 

Mevr. Koppen is aanwezig namens IVN en met de SDK worden de mogelijke varianten van de ZOE 

besproken en met name de fietsverbinding tussen noord en zuidzijde. Door de SDK zijn enkele nieuwe 

details ter overweging aan IVN meegegeven.  

 

5. Ingekomen stukken 

 

 

6. Uitgegane stukken 
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7. Commissie 

7.1. Keldonk.nl 

Er wordt druk gewerkt om de nieuwe site in orde te maken en te vullen. Er is nog wel het nodige werk te 

verzetten. De commissie is nog niet geheel compleet. We zoeken nog mensen voor de dagelijkse 

verwerking van de toegezonden info en reporters voor verslaglegging van evenementen in het dorp. 

7.2. IDOP 

Onlangs is een gesprek geweest met betreffende ambtenaren van de gemeente. Het IDOP Keldonk 

wordt nu uitgewerkt en zal voor 1 september 2011 vastgesteld worden door de raad. 

Enkele, voor Keldonk essentiële, onderwerpen, zoals Infrastructuur en Bouwen zijn niet meer direct 

in het IDOP opgenomen, aangezien die op de “dagelijkse agenda”staan bij de gemeente. Hierover is 

en wordt afzonderlijk gecommuniceerd en geacteerd. 

Het project Wandelpaden Keldonk kan niet worden opgenomen, aangezien dit niet past in het CWP 

(College Werk Programma) en dient opgenomen te worden in het plan van de knooppunten route.  

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bestemmingsplan, reactie inspraak. 

Reactie op punt 5.1. is in tegenspraak met lopende afspraken. Dit betreft het parkeren in de Keldonkse 

Morgen, fase 3. We zullen dit melden en verder uitwerken. De vraag over de parkeernorm en in hoeverre 

dit past in het bestemmingsplan is al eerder uitgezet en wacht op antwoordt. 

8.2. Infrastructuur 

Inzake diverse infrastructurele vragen zijn in de afgelopen periode geen of niet complete antwoorden 

ontvangen. Dit betreft de ZOE (wacht op klankbordbijeenkomst), veiligheid doorgaande weg in Keldonkse 

kern, wegversmalling Morgenstraat, Sluipverkeer Hool/Sweenslag en de hierboven genoemde 

parkeervoorziening. We zullen dit vervolgen. 

8.3. Bouwen 

Inzake nieuw bestemmingsplan en uitgifte van nieuwe kavels is eveneens geen actie vernomen. Ook hierin 

zijn intussen uitstaande vragen opnieuw ingediend. Wel is toegezegd, dat op korte termijn antwoorden 

verwacht mogen worden. 

8.4. Subsidiebeleid, reactie inspraak 

De door de dorpsraad ingediende inspraak is behoudens de Sint Nicolaas intocht afgewezen.  

De zorg over de gemeenschapshuizen, die door verlaagde subsidie niet alleen minder geld krijgen, maar 

ook een terugloop verwachten in bezetting en omzet, doordat gebruikers ook subsidie vermindering 

krijgen, wordt niet gedeeld. 
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9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 13 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


