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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:  20 augustus 2014 

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 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

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 vergadering wordt geopend met een bijzonder welkom voor een delegatie van het CDA, die deze 

avond met SDK van gedachten wil wisselen over diverse onderwerpen. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 15 juli heeft de evaluatie plaatsgevonden met de wethouder over de bestuurskosten van de dorps- en 

wijkraden. Na de sterk verminderde subsidie in 2013, zou begin 2014 een evaluatie gehouden worden 

hierover. Na wederom een uitgebreide discussie over de nog steeds voor alle dorps- en wijkraden 

onbegrijpelijke subsidie vermindering is een beperkte correctie bekend gemaakt en zullen we in het in 

2015 met € 500,- meer gaan proberen. Voor SDK betekent dit voor 2013 en w.s. ook 2014 een groot te 

kort van ca. € 750,- tot € 1.000,- per jaar. Wel is toegezegd, dat op individuele basis met dorpsraden 

gesproken zal worden als deze tekorten onderbouwd kunnen worden. 

Het Leefbaarheidsbudget is in 2013 prima tot zijn recht gekomen. Ook in 2014 loopt dit goed en zal in 

2015 verdubbeld gaan worden, tot ca. € 20.000,- 

4. Bezoek 

CDA 

Met een delegatie van het CDA is gesproken over de ZOE en de mogelijke alternatieven zoals SDK deze 

ziet. Een combinatie van de ontsluiting van de Scheifelaar en Veghels Buiten in relatie tot de 

afwaardering van de Rembrandtlaan en in combinatie met de eerder toegezegde ontsluiting van De 

Bolst en/of een opwaardering van de Boerdonksedijk zijn inhoudelijk besproken. 

Ook de mogelijkheid om persoonlijke of buurt gebonden beweegredenen te elimineren en de 

beslissingen op provinciaal niveau neer te leggen is een optie waar het CDA over zal gaan nadenken. 

M.b.t. woningbouw is door SDK aangegeven, dat de gemeente mogelijk meer ondersteuning kan 

bieden in de voortgang van diverse projecten en procedures. Dit wordt door CDA bevestigd en zal 

meegenomen worden in hun gesprekken hierover. 

 

Nadina Hamzic, contact persoon voor dorps- en wijkraden was op bezoek voor een individueel gesprek 

met de SDK. O.a. is gesproken over het te kort in de financiën van 2013 en enkele posten in de 

jaarcijfers. Verder over het reilen en zeilen van de SDK i.r.t. de gemeenten.  
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5. Ingekomen stukken 

 Geen 

6. Uitgegane stukken 

 geen 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

 De beide locatie zijn momenteel niet goed onderhouden. SDK zal dit navragen. 

7.2. Keldonk.nl 

 De gesprekken met het bestuur en wethouder hebben nog niet opgeleverd wat gewenst is. Er zijn wel 

(wederom) beloftes gedaan, maar het is nog even afwachten hoe dit zich in de praktijk zal ontwikkelen. 

De nieuwe structuur zal wel verder ontwikkeld worden na de vakantie zal hier gebruik van gemaakt gaan 

worden. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

We gaan het gesprek met de gemeente weer oppakken en proberen om voortgang te krijgen in mogelijke 

bouwprojecten. 

8.2. ZOE 

 Zoals het er nu naar uitziet gaat de ZOE niet door in de plannen die onlangs ter inzage lagen. Het nieuwe 

college heeft hier andere gedachten over komt in het najaar met alternatieven. SDK zal in september hier 

met de wethouder over in gesprek gaan. 

8.3 N279 

Omtrent de N279 zijn op dit moment geen nieuwe bijzonderheden te melden. In de loop van september 

zullen de Gedeputeerde Staten van de provincie een mogelijk voorkeurstraject bekend maken inzake de 

verbreding van de N279. Als SDK houden we dit scherp in de gaten en zullen u hierover berichten, daar 

waar nodig. 
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8.4. Speeltuin D’n Dries  

SDK is in gesprek met de gemeente over de speeltoestellen in Speeltuin D’n Dries. De buurt is er bij 

betrokken en mogelijke verbeteringen / aanvullingen worden besproken. 

9. Rondvraag 

Er is geconstateerd, dat er achterstallig onderhoud is in het straatbeeld van Keldonk. SDK zal hier vragen 

over gaan stellen. 

10. Sluiting 

Na een lange avond met beide bezoeken wordt de vergadering om kwart voor twaalf gesloten. 

 

11. Volgende vergadering 

 

(vergadering van 17 september gaat niet door) 

 

Volgende vergadering 24 september.  

Bezoek van 2 wethouders aan Dorpsraad Keldonk, om 19.30 uur. 

 

Aanvang besloten vergadering ca. 20.30 uur met inloopkwartiertje. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk . 

 


