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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: 12 februari 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)  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 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Cindy maakt goede voortuitgangen na haar heupoperatie. 

Het 2e Wandelbruggetje in het knooppuntroutenetwerk is geplaatst. In Het Lijnt naar een groensingel 

richting het natuurgebied Het Lijnt. 

Het Financiële overzicht van de bestuurskosten van SDK is gemaakt. In overleg met alle dorps- en 

wijkraden zullen we een verzoek doen om de aangekondigde evaluatie te plannen, zodat we ons 

financieel overzicht kunnen presenteren. 

4. Bezoek 

Een afvaardiging van het CDA is op bezoek om het standpunt van het CDA toe te lichten. Dit nav de 

onlangs geplaatste stellingen in de Erpse Krant. We hebben als dorpsraad een toelichting gekregen 

over de huidige situatie, zoals CDA hier tegen aan kijkt. Verder hebben we gezamenlijk goed kunnen 

sparren over mogelijke oplossingen. Oplossingen die voor heel Veghel een meerwaarde hebben.  

Wat in het gesprek naar voren is gekomen, is dat EBK een vrachtwagen verbod in Erp nooit zal 

accepteren. Een standpunt wat de EBK al vanaf het begin van de ZOE heeft geuit. 

Het CDA vindt een investering van ruim 20 miljoen, waarvan grootste deel afkomstig uit Veghel, op dit 

moment niet meer te verantwoorden. Het nut en noodzaak van de ZOE wordt ter discussie gesteld. De 

huidige tellingen (in november gehouden en binnenkort nogmaals) zullen substantiële verschillen gaan 

aantonen, althans dat is de verwachting, want de tellingen zijn nog steeds niet gepresenteerd. Echter 

de experts (de aanwonenden en dagelijkse gebruikers) geven onmiskenbaar aan, dat er aanzienlijk 

minder verkeer en minder overlast is dan enkele jaren geleden. 

Als goed alternatief, en een meerwaarde voor heel Veghel, komt als voorstel van de SDK, uit het 

gesprek de opwaardering van de Boerdonkse dijk en dan de doorsteek over het pad van de Sticks naar 

de N279 weer naar voren. 
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In een tweede bezoek van DDB is dit onderwerp eveneens uitvoering besproken en is 

het volgende te melden hiervan. 

DDB had enkele weken terug in de Erpse krant laten zetten, dat het bedrijfsleven van Erp meer 

mogelijkheden voor ontheffingen voor het vrachtwagen verbod zou moeten krijgen. 

Bij ons als Dorpsraad riep dit vragen op, waarna wij om een toelichting hebben gevraagd. 

Wij zijn als Dorpsraad van mening, dat bij geen vrachtwagen verbod of ontheffingen in de bebouwde 

kom van Keldonk en Erp er geen nut en noodzaak meer is om een zuidelijke ontsluitingsweg aan te 

leggen. 

Een delegatie van DDB en de wethouder hebben met ons een overleg gehad en uit dit overleg kwam 

volmondig van de DDB het antwoord, dat ze bij hun standpunt blijven dat de zuidelijke ontsluitingsweg 

moet worden aangelegd en er een vrachtwagen verbod moet komen voor de gehele bebouwde kom 

van Erp en Keldonk en dat ze de plannen inzake een zuidelijke ontsluitingsweg gewoon doorzetten. 

Tevens is de vraag gesteld hoe je een Rembrantlaan volgens het verkiezingsprogramma kunt 

afwaarderen terwijl er geen alternatieve voor het verkeer zijn. Het antwoord van DDB: dit kan pas 

nadat er een verbreding van de N 279 is uitgevoerd en er een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg is 

aangelegd. 

 

5. Ingekomen stukken 

 Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

 Definitie “vermakelijke familiekermis” Keldonk. 

7. Commissie 

7.1. Keldonk.nl 

Helaas heeft Wilma wegens gezondheidsredenen moeten besluiten te stoppen met haar 

beheerderswerkzaamheden voor de site. Meijke en Mike zullen het met Wilma afsluiten en op zoek gaan 

naar een nieuwe beheerder voor in het webteam. Met in het achterhoofd de nieuwe programmatuur die 

eraan zit te komen. Alle decentraalbeheerders zullen worden ingelicht over Wilma en de nieuwe 

programmatuur. 

Betreffende die nieuwe programmatuur zitten de webbeheerders niet op één lijn met de Stichting 

Websites Veghel. Het testen van die nieuwe programmatuur valt daardoor erg tegen. Er zullen 

gesprekken moeten komen tussen beheerders en bestuur SWV. 
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Ondertussen wordt vrijdag de Samsam-burenhulpcentrale al wel gepresenteerd. Deze 

krijgt straks ook een plek op de dorps/wijkwebsites. De Keldonkse klusjes die op keldonk.nl zichtbaar 

worden, zullen dan gevolgd worden door de VCK.  

 7.2. VCK 

De VCK heeft gesprek gehad met gemeente om bepaalde werkzaamheden over te nemen. Dit wordt even 

afgehouden. We willen eerst dit jaar zelf aan de slag en kijken volgend jaar verder. 

De VCK zal de actie Paasbest gaan oppakken. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. N279 

De omme draai van Dorpsraad Zijtaart heeft SDK verbaasd. We hebben in een gezamenlijk standpunt heel 

duidelijk ons standpunt vastgesteld en SDK blijft hierbij. 

8.2. ZOE 

 Bij het bezoek staan de notities van het bezoek van CDA  

SDK zal nog navragen doen over standpunten m.b.t. de ZOE 

8.3. Leefbaarheidsbudget 

 Voor 2014 is opnieuw een leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld. Naast de dorpsraden kunnen ook de 

inwoners zelf hun verzoek indienen. 

8.4  Kermis 

Wederom is er een overleg geweest tussen dorpsraden en de gemeente over de kermis. Zonder Duursma 

is er constructief gesproken over (de organisatie van) de kermissen van komende jaren. Daarin zijn enkele 

mogelijkheden geïnventariseerd en enkele concrete afspraken gemaakt welke nader uitgewerkt gaan 

worden. De dorpsraden hebben ook de taak meegekregen om met de eigen gemeenschap te bekijken hoe 

de kermis attractiever te maken, middels bijv. een nevenactiviteit. In april zal een volgend overleg 

georganiseerd worden door de gemeente 

9. Rondvraag 

Geen 

10. Sluiting 

Toch weer pas half twaalf wordt de vergadering besloten. Het sparren met het bezoek was heel nuttig, 

maar  koste wel de nodige (vergader)tijd. 
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11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 12 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


