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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: 13 juli 2011 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:      Telefoon: E-mail: 

Wouter van Boggelen, Voorzitter   213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Vacant   Secretaris 

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922           henatielemans@home.nl 

Jos van den Heuvel, (R&M/Infra) 213988           jos.vandenheuvel@home.nl 

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 voorzitter opent de voltallige dorpsraad voor het laatste overleg voor het vakantie reces. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

In het vorige verslag (punt 7.2) is vermeld dat de IDOP door de raad vastgesteld zal worden, 

dit moet zijn: … door het college vast gesteld zal worden. 

3. Mededelingen 

Met betrekking tot de kermis Keldonk zijn vele klachten binnen gekomen, zie hiervoor verderop het 

betreffende punt. 

4. Bezoek 

Tijdens dit overleg is een afvaardiging van de DDB aanwezig voor bespreking van dringende zaken 

m.b.t. de voortgang van (nieuw) bestemmingsplan, ZOE en verkeersveiligheid. Daarnaast zijn enkele 

andere zaken besproken.  

M.b.t. de ZOE zal SDK in samenspraak met de omwonenden een reactie geven op de parallelstructuur 

en deze reactie naar alle raadsleden ter informatie zenden. 

M.b.t. de continuïteit van kaveluitgifte maakt de SDK zich (al enkele jaren) zorgen. Dit is toegelicht aan 

DDB, die dit intern zal bespreken. Het huidige bestemmingsplan is nagenoeg vol en er is nog geen 

nieuwe bouwlocatie beschikbaar. De betreffende wethouder is (wederom) aangesproken om in actie 

te komen op eerder toegezegde uitspraken. 

M.b.t. de verkeersveiligheid is het sluipverkeer via Hackerom – Keldonk – Hool – Sweenslag naar 

Ind.terreinen Veghel besproken, aangevuld met de informatie over de rappportage m.b.t. de ZOE, 

waarin is te lezen, dat dit sluipverkeer door de aanleg van de ZOE en de aanverwante maatregelen in 

Veghel e.o. aanzienlijk zal verhogen. 

DDB zal besproken punten intern bespreken en terugkoppelen naar SDK. De vz dank de afvaardiging 

van DDB voor hun bezoek 

5. Ingekomen stukken 

Copie van brief door Gem. Veghel aan kermisorganisatie Duursma m.b.t. de miserabele kermis in 

Keldonk 2011. Hierin wordt de organisator om uitleg en verbetering voor de toekomstige 

kermissen in Veghelse kerkdorpen gevraagd. 
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6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

7.1. Keldonk.nl 

De nieuwe site is bijna klaar en de eerste contactpersonen zijn getraind in het zelf vullen van hun 

betreffende deel van de site. Er zal nog een vervolg komen voor contactpersonen van diverse 

verenigingen. 

Er zijn intussen enkele reporters gevonden, echter aanvulling is zeker nog gewenst. Indien u iemand 

weet (of uzelf) die af en toe wel een stukje wil schrijven of een foto wil maken van een gebeurtenis in 

Keldonk, dat niet  op Keldonk.nl mag ontbreken, meld dit dan aan svp. 

7.2. IDOP 

De sociale paragraaf van de structuurvisie Keldonk is gereed. Dit ligt nu voor aan het college ter 

vaststelling . 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Nieuw bestemmingsplan Keldonk 

In punt 4 is dit eveneens aangegeven.  

De continuïteit van kaveluitgifte in Keldonk komt in gevaar als er niet op korte termijn een nieuw 

bestemmingsplan tot ontwikkeling komt. De betreffende wethouder is (wederom) hierop aangesproken 

en verzocht om concrete actie hierin. 

8.2. ZOE 

Tijdens de laatste klankbordbijeenkomst is een rapport gepresenteerd over de gevolgen van de aanleg 

van de ZOE met de aanvullende aanpassingen en wijzigingen in de infrastructuur in Veghel e.o. 

De SDK maakt zich ernstig zorgen om de verkeerstoename in Keldonk, die dit met zich meebrengt en 

we zullen dit nogmaals onder de aandacht brengen. (Zie ook punt 4.)  

8.3.  ZOE (2) 

In samenspraak met de omwonenden van het gebeid van de ZOE zal gekeken worden naar de 

parallelstructuur van de ZOE, zodat er een goede ontsluiting komt van het achterliggende gebied. We 

zullen ons standpunt in deze verspreiden naar alle betrokkenen en naar college en raadsleden. 
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8.4. Sluip- en vrachtverkeer Hool – Sweenslag 

Als vervolg op punt 8.2 en de reeds lopende discussie over het huidige verkeersaanbod op het Hool – 

Sweenslag hebben we een zogenaamde nulmeeting aangevraagd, zodat we het huidige aanbod in het 

gehele traject (dus ook Hackerom – Morgenstraat/Antoniusstraat – Sluisweg) in beeld krijgen voordat er 

aanpassingen aan de Infrastructuur zullen komen. De huidige getallen zijn intussen gedateerd en niet 

meer juist. 

8.5. Parkeerplaatsen KM 

De inrichting van de KM-fase 3 m.b.t. parkeerplaatsen is ter discussie. Het aantal benodigde plaatsen is 

niet exact bekend en de locatie waar deze komen is niet zoals door SDK en buurt gewenst. We zullen 

bespreken en hierin een voorstel doen, zoals wij dit als Keldonk graag zouden willen hebben. Dit dient 

echter wel voor de aanbesteding van de woonrijpfase afgerond te zijn. 

8.6. Kermis 

De kermis Keldonk 2011 was “niet in orde”. Vanuit het dorp zijn bijna 70 klachten binnen gekomen. 

SDK heeft het college een brief gezonden met deze constatering en om opheldering gevraagd. Vanuit de 

gemeente is een brief gezonden aan de kermis exploitant met eveneens de vraag om opheldering en 

oplossingen voor de toekomst. 

SDK zal een gesprek aanvragen met betreffende wethouder, manager en ambtenaar. 

 

Kermis 2012 – De datum van de kermis 2012 is vastgesteld op het 2
e
 weekend van Juni -  van vrijdag 8 

tot maandag 11 juni. 

9. Rondvraag 

In met Masterplan is langs het fietspad een prikkeldraad geplaatst. Dit lijkt niet veilig. We zullen 

dit als klacht indienen bij de Gemeente Veghel. 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met iedere een prettige vakantie te wensen. 

11. Volgende vergadering 

Volgende vergadering  7 september aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


