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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@ziggo.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 14 juni 2017 

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 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 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 afzegging van Richard en verlate komst van Mike opent de vz de vergadering. 

2. Mededeling 

Gem. Meierijstad heeft telefonisch gemeld dat de informatieborden mogelijk in Keldonks beheer kunnen 

komen. Er volgt nog een schriftelijke mededeling, waarna we intern zullen afstemmen af we dit willen gaan 

oppakken. 

De BSO in Keldonk gaat na de komende zomervakantie van start. Na overleg met Kinderdagverblijf ‘t 

Egeltje hebben zij aangegeven dit in de school te gaan realiseren. 

3. Bezoek 

In de loop van de vergadering is Mark Rooijackers zijn plan m.b.t. de N279 nader komen toelichten. Dit 

plan is ook gepresenteerd aan de inwoners van Keldonk (op 19 juni), waarbij ook de Dorpsraad nogmaals 

hun visie hierop heeft gegeven. Na diverse, serieuze en voor Keldonk belangrijke discussies is vanuit de 

vergadering gevraagd om te stemmen welk plan ondersteund wordt. Een overgrote meerderheid koos voor 

de visie van de dorpsraad. 

4. Ingekomen stukken 

Uitnodiging startnotitie Woonvisie 

Diverse stukken en mails N279 

Jaarverslag Hulpdienst Diakonie Veghel 

5. Uitgegane stukken 

Diverse stukken en mails mbt N279 

6. Commissies 

6.1. Kermis 

De kermis is goed verlopen. De tent is alle 4 dagen goed bezet geweest en het was er gezellig. Ook op de 

kermis zelf was het gezellig druk geweest. Het aangevraagde leefbaarheidsbudget voor de nevenactiviteiten 

op zondag zijn deels gehonoreerd. Binnenkort volgen de evaluaties van Stichting AttrActief en met de 

kermismeester. 
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7.  Ingebrachte punten 

7.1. Bouwen 

N.a.v. het gesprek met de wethouder Witlox in april zijn enkele vragen gesteld over toekomst van 

bouwmogelijkheden in Keldonk. Reactie volgt een dezer dagen. 

7.2. N279 

Dorpsraad Keldonk en enkele bewoners hebben op de informatie bijeenkomst van de Commissie 

vergadering van 8 juni inspraak gegeven op het voorkeursconcept N279. En heel duidelijk kenbaar 

gemaakt, dat alleen een fietsbrug bij Keldonk NIET Acceptabel is.  Dit heeft enige reuring gegeven in de 

politieke kringen in Meierijstad. SDK heeft vervolgens diverse gesprekken gehad om het standpunt, wat 

een robuuste en duurzame oplossing is voor Meierijstad en ook gunstiger is voor (de toekomst) van 

Keldonk, nader toe te lichten 

Op de commissie vergadering is door de Dorpsraad ingesproken en er waren ook diverse Keldonkse 

inwoners aanwezig, nagenoeg alle commissieleden waren het er uiteindelijk over eens dat je bij Keldonk 

een viaduct moet realiseren. Waar de raadsleden op 22 juni  een Amendement voorgeschoteld kregen (aan 

de raad) met als voorstel; een volwaardig viaduct en op en afrit bij Keldonk Noord met een 

fietsvoorziening en de opdracht om te kijken of er  een mogelijkheid is een losse fietsbrug bij Keldonk neer 

te leggen., dit wordt als advies vanuit Meierstad naar de Stuurgroep van de Provincie ingebracht. 

Voor Keldonk is er nog een detail ter uitwerking m.b.t. de fietsbrug. Aanpalend aan het viaduct of als 

aparte brug. SDK zal voor het laatste gaan, dit is voor de fietsers de meest veilige en zal voor een vlottere 

doorstroming zorgen op het viaduct en de op en afritten. 

 

8. Rondvraag 

Door het uitgebreid stil staan bij de N279 zijn er geen andere punten behandeld en zijn er geen 

vragen gesteld in de rondvraag. 

9. Sluiting 

10. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 12 juli aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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