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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: 5 oktober 2011 

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/Infra) 213988           josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Bouw)  211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Helga Tielemans (P&S)  210023 theo-tielemans@home.nl 

Cindy Paauwe    210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs    209439 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar    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 vergadering wordt geopend met afmelding van Cindy Paauwe en Helga Tielemans 

2. Notulen van de vorige vergadering 

E-mail adres van Jos van den Heuvel is gewijzigd 

3. Mededelingen 

Geen bijzonderheden 

4. Bezoek 

4.1. Webteam Keldonk.nl 

Het webteam van Keldonk.nl is uitgenodigd voor een eerste evaluatie. De vz wenst het webteam veel 

succes toe en prijst het webteam met de intussen verrichte arbeid en behaalde resultaten. De nieuwe site is 

volledig ingericht vanuit de oude site en gezien het resultaat van de oude site van Theo Jans lag de drempel 

erg hoog en heeft het veel energie en inzet gekost om dit te evenaren. 

Door het webteam wordt aangegeven, dat de perceptie van de nieuwe site nog moet doordringen  bij alle 

gebruikers. Was de oude site Keldonk.nl voornamelijk een nieuws site, de nieuwe site is meer een 

informatie site, waarop ook nieuws vermeld wordt.  Het is dus een mix van alle informatie voor en door 

Keldonk aangevuld met de actuele nieuwsberichten uit het dorp. 

In de bespreking is een eerste aanzet gegeven voor een beleidskader voor het beheer en structuur van de 

site, welke de komende tijd verder zal worden uitgewerkt. 

Tijdens de overdracht van Theo aan het webteam  is al stil gestaan bij de noeste arbeid van Theo in de 

afgelopen  jaren, langs deze weg willen we Theo nogmaals bedanken voor zijn inzet en voor zijn bereikte 

resultaat. 

Het webteam  is nog wel op zoek naar uitbreiding. Enerzijds voor de verwerking van de informatie die 

binnenkomt op de info-mail, anderzijds op Reporters, die de ‘dagelijkse’ activiteiten en gebeurtenissen  in 

Keldonk vastleggen op foto en schrift.  

Verder gaan we meer en meer de mogelijkheden  promoten  dat verenigingen en/of stichtingen hun eigen 

deel op de site gaan beheren. Wij als Dorpsraad gebruiken de site al vol op. Veel aanvullende informatie uit 

de vergaderingen is terug te vinden op de site. 
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4.2 Groenbeheer, Dhr. G. v.d. Akker 

Dhr. Van de Akker heeft een uiteenzetting gegeven over de activiteiten en contacten m.b.t. het groen- en 

grijsbeheer in Keldonk. Kortweg kan geconcludeerd worden, dat de meldingen aan de gemeente over 

ongeregeldheden m.b.t. Groen- en Grijs beheer goed worden opgepakt en worden afgewikkeld. Steeds 

meer mensen vinden  hun weg naar de gemeente rechtstreeks via internet en hiermee wordt de taak van 

Dhr. V.d. Akker steeds minder. 

De heer de Laat van de gemeente, de contact persoon in deze, heeft aangegeven, dat de communicatie in 

2012 nog meer via mail en internet zal gaan. Hiermee komt de taak van de heer v.d. Akker nagenoeg 

geheel te vervallen en is in overleg besloten om deze  zaak op den duur, terug taak terug te leiden tot de 

Dorpsraad. Wanneer dat zal gebeuren zal in overleg gaan en tijdig bekend gemaakt worden. 

5. Ingekomen stukken 

 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

Er is een nieuwe taakverdeling afgesproken binnen de dorpsraad om de binnenkomende, veelal 

digitale, informatie te bestuderen en ter bespreking in te brengen.  

B&W Jos van den Heuvel 

R&M Jos van den Heuvel 

B&E Paul Jacobs 

P&S Ria Kuipers 

Welstand Mike van den Biggelaar 

Nieuwsberichten 

gemeente Veghel 

Henri Tielemans 
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8. Ingebrachte punten 

8.1. Openbare vergadering 

Na overleg is besloten om de openbare vergadering van 2 November te schrappen. Er is niet genoeg  

nieuwe informatie om  een vergadering te vullen. Dit zou afbreuk doen aan de kwaliteit van de vergadering 

en de kwantiteit van de vorige opkomst voor de toekomst in gevaar brengen. De bevolking wordt via de 

site van Keldonk.nl geïnformeerd over actuele zaken en de dorpsraadvergadering kan maandelijks in het 

inloop kwartiertje bezocht worden als meer informatie gewenst is of als er andere vragen zijn. 

8.2. Bestemmingsplan en Bouwen 

Voor actuele stand van zaken m.b.t. dit punt, zie verslag van september (of april). M.a.w. we blijven de 

gemeente benaderen voor antwoorden. Ter informatie geven we dit nogmaals weer: 

(tekst uit notulen september) We wachten nog steeds op terugkoppeling van openstaande punten vanuit de 

gemeente m.b.t. Bouwen. Invulling van nieuw bestemmingsplan. Kaveluitgifte en overzicht hierover zijn 

sinds oktober 2010 openstaande punten. Deze week (wederom in oktober)  is in contact met de gemeente 

nogmaals navraag hierover gedaan. 

8.3. Parkeren KM 

Over het parkeren in de Keldonkse Morgen is miscommunicatie tussen SDK en Gem.V. Om dit uit de weg 

te ruimen is een afspraak gepland op 20 oktober a.s., zodat aan tafel de standpunten van beide zijden 

toegelicht kunnen worden. 

8.4. N279 verbreding 

De ontwikkelingen van het Noordelijke deel van de N279 (Veghel-Den Bosch) heeft ook gevolgen voor het 

Zuidelijke deel (nabij Keldonk). Het ontwerp van deze weg zal anders vorm gegeven worden als de 

versoberde uitvoering van het Noordelijk deel doorgang vindt. We zullen dit nauwgezet volgen en de 

bevolking hierover informeren. 

8.5. ZOE 

De MER loopt op zijn eind. De Rapporten zijn gemaakt en zullen de komende tijd gebundeld worden tot 

een eindresultaat. Uit de tussen rapporten is een bijzonder punt m.b.t. Keldonk op te merken. De 

afwikkeling van het verkeer vanaf de Vogelenzang, via Hackerom  - Kom van Keldonk – Hool – 

Sweenslag naar de Dubbelen neemt aanzienlijk toe, waarschijnlijk met wel 80% tot 90%. We hebben dit bij 

de betreffende wethouder en ambtenaar gemeld als aandachtspunt inde discussie over het sluipverkeer in 

Keldonk. 

Op 17 oktober vindt er een informatie bijeenkomst plaats voor de inwoners in Ter  AA, zie hiervoor de 

uitnodigingen in de regionale bladen. Zorg dat u als betrokken Keldonkenaar erbij aanwezig bent. 
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8.6. Adoptie verkeersmaatregelen Keldonk 

De gemeente Veghel heeft medewerking toegezegd in een mogelijke adoptie van de asverlegging in de 

Morgenstraat. De gemeente heeft vanwege de bezuinigingen geen middelen om de tijdelijke maatregel om 

te zetten in een definitieve en tevens fraaie vormgeving, maar wil hier wel in bijdragen. Met name 

onderhoud na aanleg is door genoemde bezuinigingen niet haalbaar. 

De eerste verkennende gesprekken worden binnenkort opgestart. 

9. Rondvraag 

 

Geen 

10. Sluiting 

 

 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 2 noveber aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

Deze vergadering komt in de plaats van de openbare vergadering, zie punt 8.1. En de vergadering van 

16 november komt te vervallen, dan zijn we met z’n allen uitgenodigd bij het college. Dus wenst u in 

november op het inloopkwartiertje te komen, dan plant u dit op 2 november a.s. 


