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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:  17 februari 2016 

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, (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 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/festiviteiten K.) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

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 afwezigheidsmelding van de dames (Ria en Cindy ) opent de voorzitter in een steenkoude 

vergaderzaal in ’t Span de vergadering. De verwarming blijkt voor de 2
e
 avond op rij voor problemen te 

zorgen. Regeling vanuit Veghel geeft niet het gewenste  resultaat.  

2. Mededeling 

Uitnodigingen voor ALV van de Vereniging Kleine Kernen en voor bijeenkomst Groen in de Wijk. 

De melding van opkomende wortels in de Morgenstraat en Antoniusstraat is afgemeld als “afgehandeld”. 

Momenteel is de situatie echter erger als ten tijde van de melding en dit is opnieuw als melding ingelegd. 

3. Bezoek 

Huub van de Wijdeven is namens HartvoorErp op bezoek bij een delegatie van de SDK. Huub pleit voor 

een ondersteuning van de werkgroep HartvoorErp m.b.t. verkeersproblematieken in en om Erp, voor een 

vernieuwende kijk op de Noordelijke rondweg Erp. In de aansluitende vergadering is dit voorgelegd en 

SDK zal deze werkgroep positief steunen.  

Huub meld tevens, dat hij zal deelnemen aan  de komende raadsverkiezingen als lid van de partij 

Gemeentebelang Meierijstad. 

SDK is aanwezig geweest bij een thema bijeenkomst, op uitnodiging, van een politieke partij. De avond 

heeft helaas niet gebracht wat er van verwacht werd. SDK zal volgende uitnodigingen afwijzen. 

4. Ingekomen stukken 

Mail van gemeente met de vraag voor een jaarverslag. Iets wat nooit eerder is gevraagd en ook totaal 

onverwacht is binnengekomen. SDK zal hier nadere info over inwinnen. 

5. Uitgegane stukken 

Financiële verantwoording bestuurskosten SDK 2016, met de conclusie, dat er wederom een tekort is te 

constateren. Dit jaar echter beperkt, doordat een aantal grote uitgaven niet zijn voorgekomen (onder ander 

het schrappen van openbare vergaderingen).  
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6. Commissies 

6.1. Festiviteiten Keldonk 

De werkgroep en adviesraad beginnen langzaam  hun taken te verdelen en begint structuur aan te nemen. 

De werkgroep m.b.t. de nevenactiviteiten Kermis loopt prima en de benodigde acties zijn uitgezet en 

lopende.  Meer inhoudelijke zaken en presentatie etc. zullen door de Werkgroep onder de vlag van 

Stichting Attractief Keldonk worden bekend gemaakt. 

6.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk / Zorg en Welzijn 

 De uitvoering van het leefbaarheidsbudget in het kader van ’t Trefpunt zijn gestart en de eerste 

vernieuwingen in ’t Span zijn al te zien. Ook fase 2 kan opgestart worden, aangezien ook het Doe Budget is 

toegekend.  

6.3. Kermis 

De inschrijvingen voor de diverse kermissen verlopen voorspoedig. Aan de invulling van de kermis in 

Keldonk wordt op dit moment nog gewerkt. Maar het ziet er naar uit dat SKV zijn doelstelling gaat halen 

om een kwalitatief goede en attractieve familiekermis neer te zetten. 

Er is goed overleg met de werkgroepen van Stichting AttrActief ivm afstemming van de nevenactiviteiten. 

7. Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

Het plan Kampweg zou voor 1 juli 2015 een planvoorstel ingediend moeten  hebben en daarna een ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage leggen. Om ons onbekende reden is dit nog niet gebeurd. 

Van het plan Oudestraat is nog steeds niet het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.  

SDK gaat navraag doen over de voortgang van de initiatieven m.b.t. bouwprojecten en eventuele nieuwe 

plannen. Het is voor de Leefbaarheid van Keldonk van belang, dat er continuïteit is in de mogelijkheden 

om te bouwen en de Keldonkse Morgen raakt ondertussen aardig vol 

7.2. N279 

Er is onlangs een gesprek geweest met wethouder en ambtenaren m.b.t. de vraagstukken omtrent de N279, 

Sluipverkeer Erp- Keldonk-Zijtaart en de relatie met Taylorbrug-Rembrandtlaan.  

Dit is op verzoek van Dorpsraad Keldonk-Zijtaart aangevraagd. 

Als dorpsraden zien wij een duidelijke samenhang inzake de verkeersproblematiek, helaas moeten wij 

constateren dat de ambtenaren en de Wethouder dit anders zien. 

In Veghel is er maar 1 plaats waar je over het kanaal kunt Taylor brug-Rembrandtlaan, als deze ader dicht 

slipt, dan veroorzaakt dit sluipverkeer van Erp naar Keldonk-Zijtaart-Doornhoek-A 50. 
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Als Dorpsraad Keldonk en Zijtaart  willen wij dit niet en we willen een vlotte doorstroming of er moeten 

alternatieve mogelijkheden worden ontwikkeld. 

SDK blijft zich inzetten om deze samenhang aan te tonen en de gevolgen van de ene maatregel t.o.v. het 

andere aan te geven.  Met andere woorden: als de Rembrandtlaan afgewaardeerd wordt heeft dit direct 

gevolg op de afwikkeling van verkeer vanuit Erp en Veghelsedijk en zal een alternatieve route gezocht 

worden via Keldonk, daar is deze weg door Keldonk niet voor bedoeld.. 

De afgelopen weken zijn op de A50 al een paar incidenten geweest, die dit gevolg beeld te zien gaven. Er 

was geen doorkomen aan in Veghel. SDK blijft samenhang en gevolgen nastreven. 

 

7.3. ZOE/ N616 

SDK is uitgenodigd voor een overleg over de geplande overdracht van de N616 van provincie naar 

gemeente en de hiermee samenhangende maatregelen verkeer Erp en omgeving.  We schuiven aan bij dit 

overleg. 

  

7.4. AED 
 

SDK zal in gesprek gaan met HartSave Veghel en buurtschappen mbt handhaving van huidige en eventueel 

nieuwe AED’s in het buitengebied. 

  

8. Rondvraag 

Wat kunnen we verwachten m.b.t. de Postcode vermeldingen / benamingen in relatie tot de fusie tot 

Meierijstad. We gaan dit bespreekbaar stellen op het volgende overleg met voorzitters van Dorps- en 

wijkraden. 

9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 16 maart aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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