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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: 19 december 2018 

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 213922         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 Gem. Meierijstad 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

De vz opent de laatste vergadering van het jaar met een korte agenda 

2. Mededeling 

SDK is aanwezig geweest bij een bijeenkomst over huisvesting van Arbeidsmigranten in Meierijstad met in 

het bijzonder de huisvesting voor ‘short stay’. SDK zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 

werkgroep ter verdere voorbereiding voor beleidsvorming. 

De documenten voor AVG (Privacy wetgeving) voor de SDK zijn bijna gereed en zullen in het 1e kwartaal 

van 2019 worden geplaatst. 

3. Ingekomen stukken 

Goedkeuring subsidie aanvraag Zorg & Welzijn 2019, toezegging voor uitkering. 

4. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

5. Commissies 

Geen meldingen vanuit de commissie 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen 

De afgelopen weken hebben nieuwe initiatief nemers zich kunnen aanmelden voor een nieuwe initiatief 

voor een bouwplan. De inschrijfperiode is gesloten en de initiatief nemers hebben de randvoorwaarden 

voor het indienen van het plan intussen ontvangen. 

6.2. N279 

Het PIP N279 (Provinciaal Inpassings Plan) is vast gesteld door de Gedeputeerde Staten. De komende 6 

weken kan hierop een zienswijze worden ingediend. 

De klankbord groep m.b.t. de Goorloop en Aansluiting Keldonk is bijeen geweest. Hierin zijn meer 

uitgewerkte details gepresenteerd. De aansluiting van de Morgenstraat op de aansluitingsweg naar de 

Aansluiting op de N279 is aanzienlijk verbeterd en krijgt een gescheiden rijbaan ter hoogte van de fietsers 

oversteek. Dit bevordert de veiligheid voor fietsers. 

Het fietspad / parallel weg naar Veghel was nog gepositioneerd over het talud, maar is toegezegd, dat dit 

langs het talud, dus gelijkvloers, gelegd zal worden. 
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De boerderij (van Van de Steen) gaat weg en hier komt een zitje of iets dergelijks. 

De aansluiting en ontsluiting van de Sluisweg is nog onduidelijk, dit dient nog uitgewerkt te worden. 

6.3. Verbindingsweg Keldonk – Doorhoek 

 SDK heeft deelgenomen in de werkgroep die varianten hebben opgesteld voor de locatie van de 

Verbindingsweg vanaf het Viaduct Keldonk naar de Doornhoek. Diverse varianten zullen worden 

meegenomen in de M.E.R. (Milieu Effect Rapportage) 

Hierbij is ook aandacht voor de aansluitingen op de Doornhoek, i.r.t. de ligging van Zijtaart en de 

buurtschappen. En ook aandacht voor het fietsverkeer vanuit Zijtaart naar Veghel. 

In deze sessie is ook aandacht gevraagd naar de verkeersstromen door Keldonk (sluipverkeer) en vanaf de 

Erpseweg naar Doornhoek. Sluipverkeer door Keldonk over de nieuwe verbindingsweg als alternatief voor 

de file via de Erpseweg – Rembrandtlaan – Taylorbrug naar Doornhoek zal worden opgenomen in het 

MER Onderzoek middels een doorsteek van de Erpseweg naar het Viaduct bij Keldonk, dus gelegen tussen 

Veghel en Keldonk. Arcadis, het adviesburo die hiervoor is ingehuurd, heeft dit probleem erkent en is ook 

hiervan op de hoogte en heeft bevestigd, dat deze problematiek niet buiten beschouwing gelaten mag 

worden en derhalve dus zal worden opgenomen. In de uitvoering van het plan van de ontsluitingsweg zal 

dit zeker nog niet zijn opgenomen, maar het feit dat dit probleem erkent wordt en meegenomen zal worden 

bevestigd de constatering van SDK over deze problematiek en is een 1e stap in een toekomstige oplossing. 

7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met: Prettige feestdagen, fijne jaarwisseling en bovenal goede 

gezondheid gewenst voor het nieuwe jaar aan alle aanwezigen en hun dierbaren. 

Die wens spreken we ook uit aan alle lezers van deze notulen. 

9. Volgende vergadering 

  

Volgende vergadering 9 januari 2019 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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