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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: 13 november 2013 

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 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

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 

 Met de afmelding van Cindy Paauwe opent de voorzitter de vergadering 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 A.s. dinsdag is SDK uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Rabobank, alwaar 

de bekendmaking van het Coorperatiefonds 2013 zal plaatsvinden. 

Via de mail is het vergaderschema 2014 verzonden.  

4. Bezoek 

Geen bezoek 

5. Ingekomen stukken 

 Bedank mail van Buurtschap Vurste en Achterste Hool voor de inzet door SDK bij de problematiek 

m.b.t. het sluipverkeer en vrachtverkeer in het gebied Hool-Sweenslag. 

6. Uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

 Er is nog steeds geen reactie op de vraag omtrent de stenen en arbeid hiervoor van de gemeente. We 

gaan dit nogmaals navragen en tevens zullen we trachten om zelf stenen te zoeken en mogelijke kosten 

zullen dan gedeclareerd worden bij de gemeente. 

7.2. Keldonk.nl 

 Het testen van de nieuwe structuur is nog niet gestart. Wacht op gereed melding hiervoor. 
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7.3. VCK (vrijwilligerscentrale) 

Er is een 1e overleg geweest met gemeente. Hierin is besproken wat mogelijkheden zijn, waarmee de VCK 

mee aan de slag zal gaan. Tevens zullen vrijwilligers worden gevraagd voor aansluiting. Wouter maakt 

opzet voor flyer / berichtgeving. 

7.4. MFC 

We kunnen melden, dat er wederom een nieuwe activiteit vanuit het MFC opgestart zal gaan worden: 

Workshops, een- of enkel malige. Met uiteenlopende onderwerpen. De eerst geplande is kort voor kerst: 

Bloemschikken.  

7.5 Zorg om het dorp  

Er is een commissie opgestart die zich gaat verdiepen in de mogelijkheden die wij voor Keldonkse mensen 

kunnen bieden. In het kader van WMO, De Kanteling, AWBZ en andere zorg gerelateerde zaken gaat er de 

komende jaren veel veranderen. Als SDK willen we graag onze mede burgers uit Keldonk ter zijde staan in 

deze vraagstukken. Kort bij de bewoners, maar niet al te persoonlijk, advies geven over aspecten m.b.t. 

zorg. Het komende half jaar zal men zich gaan oriënteren en vervolgens aan de slag. De commissie zal 

voorlopig als Zorg om het dorp genaamd worden, mogelijk komt nog een nieuwe pakkendere naam. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

 Op 6 november is SDK bij een bijeenkomst geweest van Area. Het was meer een brainstorm sessie om de 

wensen van Dr&Wr te polsen als een informatie vertrekkende bijeenkomst. 

8.2. N279 

SDK heeft gesprek gehad met wethouder en andere dorpsraden (Zijtaart en Eerde), ZLTO en 

bedrijvenkring. Doel is te bespreken of er een gezamenlijke zienswijze op te stellen is over de notitie 

Reikwijdte detailniveau NOC. 

Hierin kwam ter sprake, dat er ook een variant onderzocht gaat worden naar een 2x1 baans weg vanaf de 

splitsing waar de nieuwe weg bij Keldonk over het kanaal gaat tot aan de A50. 

Door de Dorpsraad is er op gewezen, dat de bedrijven en gezinnen die geraakt worden op een netto 

manier schadeloos gesteld worden. Deze bedrijven en gezinnen moeten voor het algemeen belang gaan 

verplaatsen of komen in een slechtere positie! Het is dan ook niet meer dan normaal, dat er ruim hartig 

schadeloos wordt gesteld en niet beknibbeld op de laatste euro’s. 

SDK zal zelf een zienswijze indienen.  

Verder is besproken welke mogelijkheden er zijn om over het kanaal te gaan inzake de nieuwe weg. 
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Deze mogelijkheden worden met de ambtenaren en de wethouder en provincie nader 

besproken, op een later tijd zullen deze terug gekoppeld gaan worden aan de Keldonkse bevolking. 

Welke variant dan ook, zal in meer of mindere maten gevolgen hebben voor individuele gezinnen en 

bedrijven, hiervan is de Dorpsraad zich bewust. 

8.3. Zelfsturing 

SDK is ook op een bijeenkomst geweest over zelfsturing. Hierin is aangegeven, dat zelfsturing verder gaat 

dan burgerparticipatie: organisatie ligt volledig bij initiatief nemer. Gemeente faciliteert dan alleen nog 

maar. Onduidelijk is nog hoe kosten gedekt worden. Gemeente Veghel is zelf ook nog zoekende hoe met 

dit concept om te gaan. Pas in fase 2 van het project zullen de Dr & Wr meer betrokken gaan worden.  

8.4. Standplaatsen Keldonk. 

Vanuit gemeente is de vraag gesteld of het wenselijk is om uitbreiding van het standplaatsen. Momenteel 

zijn dit er 2, dit is wat aan de krappe kant. SDK zal voorstellen om dit op te hogen naar 3, dat moet voor 

de komende jaren voldoende zijn.  

8.5. Speerpunten SDK 

Vanuit de politiek zijn vragen gesteld voor afstemming van agendapunten van de SDK. Wij gaan geen 

politieke afspraken maken en zullen een document met speerpunten opstellen en deze aan alle partijen 

ter kennisgeving beschikbaar stellen. Er is gelegenheid om tijdens het inloopkwartiertje van de SDK 

vragen te stellen.  

8.6. Woon rijp maken KM III 

 Project is opgeleverd. De bouw weg bij resterende kavels zou nog opgeknapt worden, zodat de 

gevaarlijke situatie worden opgelost. Dit zou in uitvoering zijn. SDK zal dit navragen. 

8.7 Glasvezel in Veghel 

 SDK heeft andere Dr & Wr gevraagd naar een gezamenlijk optrekken m.b.t. aanleg van glasvezel in het 

volledige resterende gebied van Veghel, zowel kom van kleine kernen alsook gehele buitengebied. We 

wachten de reacties even af. 

 

9. Rondvraag 

Ria meld dat er een gezamenlijk plan is om alle landelijke collectes (14 stuks) te combineren in een 

eenmalige rondgang, zodat er niet wekelijks een collectant aan de deur komt. Om dit te organiseren is 

een startkapitaal nodig. SDK heeft besloten dit uit het potje van de gift van de Rabobank te halen. 

De kleding container zou dit jaar onder de grond gaan? Wat is hier de status van. Gaan we navragen. 
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10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 11 december aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


