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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:  15 mei 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 (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 
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1. Opening 

Met afmelding van Cindy en verlate komst van Jos wordt de vergadering geopend 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Op 6 mei is tijdens de rondgang van DDB door Keldonk gesproken met een delegatie van de DDB en 

aansluitend met de gehele aanwezige fractie van DDB. SDK heeft aan DDB de noodzaak van 

Continuïteit in Bouwen aangegeven, als basis voor het behoud van de leefbaarheid in Keldonk. 

Tevens zijn een aantal mogelijkheden besproken om een doorbraak te krijgen in de stagnerende 

uitgifte van kavels. SDK zal hiermee aan de slag gaan. 

Verder zijn nog diverse kleine onderwerpen besproken, die SDK deels zal gaan oppakken. 

4. Bezoek 

Geen bezoek 

5. Ingekomen stukken 

ZET, uitnodiging Debat Coöperatieve organisaties in Hoeven. SDK zal hier aan deelnemen. 

6. Uitgegane stukken 

Brief aan college van B&W en Gemeenteraadsleden, opgesteld met de andere dorpsraden, 

betreffende Bouwperikelen van de afgelopen decennia en de komende periode. College en Raad 

wordt hierin gevraagd om een structurele oplossing te bieden voor Continuïteit in de uitgifte van 

bouwkavels 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

Op 25 mei is de volgende actie dag met vrijwilligers om de locaties van de kanaalgraver verder op te 

knappen. 
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7.2. Keldonk.nl 

Het volgende beheerdersoverleg is 23 mei in Eerde. Webteam Keldonk.nl zal daarbij aanwezig zijn. Voor 

de Keldonkse gebruikers heeft het webteam op 20 juni een informatie-avond georganiseerd. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Er is een uitnodiging ontvangen van de gemeente voor overleg m.b.t. nieuw bestemmingsplan. Hierin 

zullen we ook de bovengenoemde zaken m.b.t. Bouwen aan de orde brengen. 

8.2. N279 

Er is nieuwe informatie bekend over de ontwikkelingen m.b.t. de Noord-Oost Corridor. M.b.t. Keldonk zijn 

de volgende punten van belang: 

- Er zijn varianten opgenomen waarin duidelijk naar voren komt, dat de N279 van Asten naar Den 

Bosch geen doorgaand verkeer wordt, maar dat deze afbuigt naar Ekkersrijt, om de ruit om 

Eindhoven compleet te maken  

- Er is nog geen detail uitwerking opgenomen over de oversteek van het kanaal bij Keldonk. SDK 

heeft dit als vraag gesteld aan de stuurgroep, zodat dit meegenomen kan worden in de volgende 

fase. 

- Begin 4
e
 kwartaal zal er meer duidelijk zijn, als er weer een aantal varianten  af zijn gevallen. 

8.3. ZOE 

De besluitvorming m.b.t. de ZOE is enkele maanden opgeschoven en zal hierdoor, zoals verwacht en zoals 

door o.a. SDK geadviseerd, parallel gaan lopen aan de beslissing in de variant keuze van de verbreding van 

de N279. 

8.4. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

We zijn nog in afwachting van antwoord op de bespreking van enkele maanden geleden waarin nieuwe 

voorstellen gedaan zijn m.b.t. het sluipverkeer Hool-Sweenslag.  

8.5. Leefbaarheidsbudget 

Door de wethouder zal een voorstel worden gedaan aan de gemeenteraad om de subsidie, na aandringen 

van de dorps- en wijkraden, te verhogen naar  € 1.500,- per jaar, ingaande voor dit jaar en 2014. In begin 

2014 zal dit jaar worden geëvalueerd. 

Daarnaast wordt er extra budget beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsprojecten van € 10.800,- voor de 

gehele gemeente Veghel. Burgers kunnen, via de dorpsraad, initiatieven indienen om hiervoor in 

aanmerking te komen. 

SDK zal zelf ook een project gaan opstarten. Later komen we hier op terug als dit wat meer vormt krijgt. 
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8.6. Woonrijpmaken KM III 

Er is een inventarisatie geweest van de huidige riool voorzieningen in de gehele Keldonks Morgen. De 

gebreken die hierin zijn geconstateerd zullen in het totaal plan worden opgenomen. De aanbesteding vindt 

plaats op dinsdag 21 mei, daarna wordt het werk ingepland. SDK wacht op nadere info hieromtrent. 

8.7. Oplaadpalen Elektrische voertuigen. 

Keldonk komt niet langer in aanmerking voor de plaatsing van een oplaadpaal voor elektrische voertuigen 

in het openbaar gebied. SDK en gemeente zijn er samen niet uitgekomen. 

8.9 Asverlegging Morgenstraat 

De as verlegging in de Morgenstraat is nagenoeg afgerond. Aanpassingen zoals gewenst zijn gemaakt. 

Voorzieningen zijn getroffen en de beplanting is aangebracht. 

8.10 Glasvezel in Veghel 

SDK heeft bij DDB aangegeven, dat er nader gekeken dient te worden naar de aanleg van glasvezel in de 

rest van Veghel en dat daarbij kernen en buitengebied als één project opgepakt dient te worden. 

SDK zal ook andere dorps- en wijkraden benaderen om hierover te overleggen. 

 

9. Rondvraag 

WMO – gaan wij als dorpsraad aan de slag met WMO. Is lastig onderwerp, SDK is op zoek naar iemand die 

dit voor Keldonk wil gaan onderzoeken, zodat we kunnen beoordelen welke onderwerpen en taken van 

de WMO in aanmerking komen voor gemeenschappelijke aanpak. 

 

10. Sluiting 

 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 19 juni aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  


