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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 december 2012  

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 (Welstand / site) 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 

 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:henatielemans@home.nl
mailto:josvandenheuvel7@hotmail.com
mailto:ria.kuijpers@hotmail.com
mailto:cindy.paauwe@gmail.com
mailto:p.en.p.jacobs@hetnet.nl
mailto:trendpop.mike@zonnet.nl


 

 

Notulen dorpsraad 121212121212 Pagina 2 van 4             15-12-12 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

1. Opening 

De vergadering vangt aan om half acht, met een inloop uurtje.  SDK biedt de bewoners de kans om hun 

zienswijze te geven over de ZOE, zodat dit eventueel door de SDK, mits van algemeen belang, mee 

genomen kan worden in de zienswijze die SDK opstelt. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

De vergaderdata voor 2013 zijn vastgesteld en zullen op Keldonk.nl worden gepubliceerd. 

Afgelopen week is er een overleg geweest met een groot aantal voorzitters van de Dorps- en wijkraden 

en de fractievoorzitters van de Veghelse politieke partijen. Onder voorzitterschap van wethouder van 

de Ven is een goede, structurele en positieve discussie geweest over de (mogelijke) kennis uitwisseling 

tussen Dorps- en wijkraden en de fracties. Vanuit de fracties voorzitters is heel positief gereageerd op 

de inzet en werkzaamheden die door de Dorps- en wijkraden worden verricht. Besloten is om dit 

jaarlijks te organiseren.  

Het overzicht van projecten en beleidsvraagstukken voor 2013 laat voor Keldonk 3 onderwerpen zien, 

te weten: Verbreding N279, Mogelijke verkeersmaatregelen Hool-Hoolstraat-Sweenslag en Politieke 

besluitvorming nieuw woongebied Keldonk 

 

4. Bezoek 

Een select gezelschap komt op het inloop uurtje en gedurende een 3 kwartier worden de meeste 

heikele punten voor Keldonk en voor de omwonenden besproken. SDK neem hieruit mee wat in het 

algemeen belang is voor Keldonk en waar de SDK achter kan staan.  

5. Ingekomen stukken 

Uitnodigingen van : KVO in het kader van het 75-jarig bestaan; Artsen zonder grenzen met een 

kerstactie; Uitnodiging VKK voor extra vergadering voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter; 

Beleidsvraagstukken Veghel 2013.  
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6. Uitgegane stukken 

Geen 

7. Commissie 

7.1. Kanaalgraver 

Er is aanvraag gedaan voor subsidie bij “Groen dichterbij” 

7.2. Wandelpaden 

Het project Knooppuntenwandelroute wordt opgestart. In 2013 komt er een aanbesteding voor de 

uitvoering. Alle Dorps- en wijkraden zijn betrokken bij het aangeven van de mogelijke wandelpaden. De 

door SDK ingediende paden voor de “ommetjes Keldonk” zijn hier beperkt in onder gebracht. De komende 

tijd zullen vrijwilligers de voorgestelde routes gaan lopen en de knelpunten in beeld brengen. Vervolgens 

zal de aanbesteding en uitvoering zijn en medio 2013 zal het project verder worden afgerond, waarvoor ook 

weer vrijwilligers benodigd zijn voor Test-routes en aanbrengen stickers, etc. Vrijwilligers die in Keldonk 

willen lopen, kunnen zich aanmelden bij het Secretariaat. 

 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Ondanks enkele verzoeken is nog geen terugkoppeling ontvangen over de enquête, die gelijktijdig 

gehouden is met brief voor mogelijke interesse in bouwkavels in KM fase III. SDK zal hier nogmaals een 

verzoek toe doen. 

8.2. N279 

SDK heeft een voorkeurs variant opgesteld en heeft overleg gehad met ZLTO en de dorpsraden van Eerde 

en Zijtaart. Een gezamenlijke brief, mits andere partijen akkoord, zal worden ingediend bij de provincie. 

Op dit moment wachten we nog even op reacties van derden. 

8.3. ZOE 

SDK zal een zienswijze opstellen en indien m.b.t. de ZOE. Deze is opgesteld met het oog op het 

gemeenschappelijk belang voor Keldonk, waarbij de argumenten van de meldingen tijdens het inloop uurtje 

en eerdere meldingen van uit o.a. de buurt zijn meegenomen, voor zover het een algemeen belang is. 

8.4. Sluipverkeer / Rapport BRO 

In februari 2012 heeft BRO een onderzoek gedaan naar het vrachtverkeer en sluipverkeer in Keldonk – 

Zijtaart. Hierin is een conclusie getrokken, dat er sprake is van significant deel van doorgaand verkeer, 

sluipverkeer dus. SDK heeft Gemeente verzocht om een inhoudelijke reactie (maart 2012). Tot op heden is 



 

 

Notulen dorpsraad 121212121212 Pagina 4 van 4             15-12-12 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

deze reactie uitgebleven. Herhaalde verzoeken zijn steeds beloofd en vooruitgeschoven. 

De laatste reactie 16 november: “eind volgende week” is intussen ook al weer ruim gepasseerd. Wederom 

is een verzoek gedaan om reactie. 

8.5. Subsidie DR/WR 

Door de Raad is middels een amendement een taakstelling bij de wethouder neergelegd om in de eerste 

helft van 2013, samen met de DR/WR met een uitgewerkt plan te komen ter onderbouwing van de 

benodigde gelden voor Bestuur & Organisatiekosten en voor verdere uitvoering van Burgerparticipatie. 

Inmiddels heeft het eerste gesprek met de wethouder plaats gevonden. In het 1
e
 kwartaal van 2013 zullen 

nog een 3 a 4 bijeenkomsten volgen.  

8.6. Adoptie As verlegging Morgenstraat 

Het contract met Hoveniersbedrijf Rudy Verbakel is in een afrondende fase. Er is al een plan ingediend. Dit 

ligt ter beoordeling bij de gemeente. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2013 een aanplanting kan 

plaatsvinden. 

8.7. AED in Keldonk 

In 2008 is een AED in Keldonk aangeschaft. Hierbij is toen een contract voor 5 jaar afgesloten. Betekent, 

dat in 2013 een verlenging van het contract aangegaan dient te worden. De kosten hiervoor bedragen 5 x € 

100,-. SDK zal gaan bekijken waar deze gelden bijeen vergaard kunnen worden. 

9. Rondvraag 

Komt er nog een informatie verstrekking over het woon rijp maken van de KM fase III. Mike zal dit 

navragen. 

Getracht zou worden om de verlichting nog voor de winter te realiseren. Navraag gedaan over stand van 
zaken heeft nog geen reactie opgeleverd. 

10. Sluiting 

Na ruim 4 uur vergaderen, incl. het inloop uurtje, wordt de vergadering om half twaalf gesloten met het 

toewensen van Prettige Feestdagen, Goed uiteinde en een gezond 2013.  

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 23 januari  aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


