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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: 16 oktober 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 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

De openbare vergaderingen zijn beide heel goed bezocht. De informatie verstrekking over de stand 

van zaken m.b.t. de verbreding van de N279 was goed en duidelijk. Er waren nagenoeg geen 

inhoudelijke vragen vanuit de zaal.  

Ook de bijeenkomst over bouwen in de toekomst in Keldonk was prima, een goede presentatie van de 

(on)mogelijkheden en het te verwachten traject wat doorlopen dient te worden. Helaas had de jeugd 

het wat laten afweten. Mogelijk is er vanuit die groep inwoners een andere kijk op de toekomst m.b.t. 

wonen. Jammer, want juist voor die groep is de dorpsraad actief om de mogelijkheden in beeld te 

brengen. Positief is ook de presentatie van enkele plannen te noemen. Na de vergadering hebben drie 

initiatiefnemers van de gelegenheid gebruik gemaakt om over hun plannen te vertellen. 

SDK zal de initiatiefnemers de kans bieden om op Keldonk.nl hun plannen te presenteren.  

N.a.v. de bijeenkomst op 18 september, waarin de WMO is gepresenteerd is een oproep gedaan voor 

een of enkele mensen om dit onderwerp namens en voor Keldonk te gaan behartigen. Twee personen 

hebben al aangegeven dit te willen. Een derde persoon is nog in beraad om hierbij aan te sluiten. De 

groep zal de commissie WMO namens SDK gaan heten en zij zullen zich gaan verdiepen in de 

mogelijkheden van de WMO en AWBZ en wat er mogelijk nog meer bij komt kijken, nu en ook in de 

toekomst met de komende wijzigingen. Het is de bedoeling, dat deze commissie ondersteunend kan 

zijn aan bewoners, vragen kan beantwoorden over dit soort zaken en mogelijk in de toekomst, ism de 

Vrijwilligerscentrale ook nog bepaalde hulp kan gaan bieden aan hulpbehoevenden. De commissie zal 

geheel vrij zijn in wat te doen en wat te laten. Het is niet de bedoeling om specifiek persoonsgebonden 

te gaan opereren, maar juist in het algemeen belang van Keldonk, met daarin soms persoonlijke 

ondersteuning. 

4. Bezoek 

Geen bezoek 
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5. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging informatiemarkt 28-10, m.b.t. de programmabegroting van het college 

Brief over zelfsturing, info volgt later 

Programma begroting 2014 

Brief van de gemeente als reactie op de brief van 6 mei van de gezamenlijke dorpsraden, m.b.t. 

Betaalbaar wonen in de dorpen. 

ANBI meldingsplicht. 

6. Uitgegane stukken 

 Reactie per mail aan Hr. Ebbing, m.b.t. het voorstel Sluipverkeer Hool-Sweenslag en tevens aan de 

buurten hierover. 

Verslag van de openbare vergadering van 25 sept. aan de betreffende ambtenaren van gemeente 

Veghel 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

 Het is wachten op stenen. Deze zijn niet beschikbaar gesteld door gemeente. We zijn nu zelf op zoek, maar 

eerst zullen we de middelen beschikbaar dienen te krijgen. 

7.2. Keldonk.nl 

Er is een beheerdersoverleg geweest met aanwezigheid van het bestuur. De structuur voor de websites 

wordt vernieuwd en de nieuwe homepage is inhoudelijk besproken. Keldonk en de Bunders zijn gevraagd 

om de pilot van de nieuwe structuur te gaan testen. Dit zal al op korte termijn plaats vinden aangezien dit 

per 1-1-2014 gereed dient te zijn, i.v.m. de beschikbaar gestelde  subsidie vanuit de provincie. 

Vanuit het bestuur van de SWV wordt een ICT-denktank opgericht. Het is nog niet duidelijk of er vanuit 

Keldonk aan zal worden deelgenomen. 

7.3. Vrijwilligerscentrale 

De vrijwilligerscentrale is van start. Het eerste overleg heeft plaats gevonden. Toon van der Heijden en Ad 

Peters zullen deze VCK gaan leiden en zullen op korte termijn aan de slag gaan met het werven van 

vrijwilligers en het bespreken van de eerste taken met de gemeente.  
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8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

 Na de openbare vergadering van 25 september is het nu even afwachten of initiatief nemers en potentiele 

kopers tot elkaar komen. SDK kan hierin geen betekenis meer zijn, het is nu aan de bewoners. 

Er is een uitnodiging gekomen van de gemeente om deel te nemen aan een bespreking met Area voor het 

opzetten van een woningmarktonderzoek. SDK zal hier naar toe gaan en bespreken wat voor Keldonk en de 

dorpen in het algemeen van belang is. Belangrijk is om de juiste vragen te stellen. SDK heeft zelf eerder 

een onderzoek gedaan en kan hierin haar ervaring aangeven. 

8.2. N279 

Na de presentatie van de mogelijke tracés op 18 september heeft de SDK een bespreking gehad met 

gemeente Veghel. SDK vraagt zich af hoe de gemeente zich opstelt m.b.t. het ontsluiten van de beide 

zijden van de N279 bij de verschillende varianten van het tracé. De gemeente is hier nog niet mee bezig, 

maar de wethouder vindt het heel positief van Keldonk om hier naar te vragen en is van mening dat de 

gemeente hier ook een standpunt dient te bepalen. De wethouder vraagt aan SDK om met een voorstel te 

komen en met mogelijke alternatieven. De gemeente zal dit dan bekijken en mogelijk het voorstel 

overnemen, ten einde meer draagvlak te creëren. 

SDK heeft een voorstel uitgewerkt en zal dit aan de gemeente en provincie (aan de stuurgroep)  

presenteren. 

8.3. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

Vanuit de buurten is geen eensluidend antwoordt gekomen op het voorstel en SDK heeft besloten om niet 

verder het huidige voorstel te ondersteunen. Dit is kenbaar gemaakt aan betreffende ambtenaar en aan de 

buurten. 

8.4. Woonrijpmaken KM III 

 Loopt volgens planning. Er zouden nog wat gevaarlijke situaties zijn ontstaan, met name in het nog niet 

aangepaste deel. SDK zal dit nader bekijken en eventueel melding maken aan de gemeente. 

9.  Rondvraag 

A.s. maandag is er een bijeenkomst van DDB in Boerdonk. Hier wordt gesproken over glasvezel in het 

buiten gebied. SDK zal hier naar toe gaan en aanhoren wat er over verteld wordt. 

25 november is er een ideeën avond van Area. SDK bekijkt nog of we hier naar toe zullen gaan. 

Naar de verenigingen / buurten is een informatie verstrekt over de nationale buren dag. Gevraagd 

wordt of bekend is of hieraan deel is genomen. Er is wel een poging gedaan, maar er kwam te veel 

bij kijken om volgens dit protocol mee te doen en in aanmerking te komen voor middelen. 
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10. Sluiting 

Nog net voor elf uur wordt de vergadering besloten. 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 13 november aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


