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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: 2 november 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 / B&W) 213988           josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Bouw / P&S) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Helga Tielemans    210023 theo-tielemans@home.nl 

Cindy Paauwe    210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (B&E)  209439 p.en.p.jacobs@hetnet.nl 

Mike van den Biggelaar (Welstand / 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 

De voorzitter opent de vergadering 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Geen bijzonderheden 

4. Bezoek 

Een afvaardiging van D’n Driehoek is aanwezig om de laatste stand van zaken m.b.t. de ZOE door te 

nemen. D’n Driehoek heeft bezoek gehad van TEL, welke aangegeven heeft, dat de klankbordgroep 

ZOE niet nuttig is en dat alleen juridische stappen effect zullen hebben. De SDK is het hier niet mee 

eens  en vindt de klankbord groep zeker wel nuttig. Praten met elkaar geeft inzicht in elkaars 

standpunten en kan tot wijziging of bijstelling hiervan leiden. Het resultaat kan de projectleider 

meenemen in de verdere besluitvorming. D’n Driehoek kan zich hiermee verenigen, hoewel zij tevens 

wel wat meer actie zou willen nemen. Er wordt besloten om een keer met dorpsraad Erp contact op te 

nemen en dit te bespreken en te bekijken of er gezamenlijke acties ondernomen kunnen worden. 

5. Ingekomen stukken 

Programma begroting 2012 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden 

7. Commissie 

7.1. Keldonk.nl 

Nog niet iedereen is gewend aan de nieuwe opzet van Keldonk.nl. De wijziging van een site met 

voornamelijk nieuwsberichten naar een site met nieuws en informatie wordt nog als lastig ervaren. 

Helaas zijn de opmerkingen en klachten veelal te horen in de wandelgangen en op feestjes en wordt dit 

niet of nauwelijks gemeld aan het webteam. Ook voor het webteam is het nieuw en wennen. Zo blijven 
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we er naar streven om de site steeds te verbeteren en naar wens van Keldonk in te 

richten. Daarvoor hebben zij wel de input nodig van de Keldonkse mensen.  

Anderszins moeten we helaas wel constateren, dat wij als Keldonk pas op het allerlaatste moment zijn 

ingestapt en daardoor niet of nauwelijks invloed hebben gehad op de lay-out. Andere dorpen en wijken 

hadden geen of een nauwelijks bezochte site, waardoor de nieuwe structuur in alle gevallen een grote 

vooruitgang is. Voor Keldonk is de nieuwe site ook een grote vooruitgang, maar ook een grote 

omschakeling waar de bevolking aan moet wennen. 

Om dit beter onder de aandacht te brengen wil het webteam een informatie avond gaan verzorgen, zodat 

geïnteresseerden hier meer info kunnen krijgen en een beter beeld van de site krijgen. 

Wij raden iedereen aan om de site eens een keer rustig te bekijken en te onderzoeken waar wat staat en 

ook de gebruiksaanwijzing op de site eens goed te lezen. Dan zul je zien, dat het best wel overzichtelijk 

is en dat er structuur in zit en niet alles alleen maar onder elkaar is geplaatst. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. ZOE 

Aanvullend aan punt 4 concludeert de SDK dat een ZOE alleen dan een goedkeuring kan krijgen 

van de SDK als de veiligheid en duurzaamheid bovenaan de prioriteiten worden gesteld en dit 

wordt gerealiseerd middels minimaal een fietstunnel en een deugdelijke parallelstructuur voor 

goede ontsluiting van de omwonenden. 

Onlangs heeft de SDK nog een gesprek gehad met gemeente over de onacceptabele toename van 

het verkeer door Keldonk, zowel bebouwde kom alsook het buitengebied (sluipverkeer naar 

Doornhoek). Deze toename is als conclusie opgenomen in het rapport over de veranderingen van 

de verkeersbewegingen na aanleg van de ZOE en de diverse blokkades die worden opgeworpen in 

Veghel (o.a. verlegging Kom Veghel, Afwaardering Rembrandtlaan / Taylorbrug, etc.) 

Deze toename, welke voor Keldonk echt onacceptabel is wordt niet als zodanig door de gemeente 

begrepen, terwijl dit zwart-op-wit in het rapport wordt gemeld. 

Momenteel loopt er een verzoek van SDK om deze tellingen via computermodellen opnieuw te 

berekenen, met aanpassing van de genoemde blokkades om te bekijken wat het effect hiervan is. 

Dit verzoek is nog niet bevestigd. 

8.2.  Bestemmingsplan / Kaveluitgifte 

Op 1 november hebben we een constructief gesprek gehad met Wethouder van Burgsteden over 

nieuw bestemmingsplan en kaveluitgifte. 

M.b.t . de kaveluitgifte heeft de wethouder een akkoord gegeven op het kaveluitgifte overzicht dat 

SDK gemaakt heeft van de uitgegeven kavels sinds 2002 en de bijbehorende telling volgens de 

afgesproken contingenten per jaar, uitgebreid met de “vergeten contingenten” en de eerder 

toegezegde extra uitgifte. Dit is nu officieel vastgelegd en zal door de organisatie tot uitvoer 

gebracht worden. 
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Concreet betekent dit dat er dit jaar nog enkele kavels uitgegeven kunnen 

worden. 

8.3.  Bestemmingsplan buitengebied 

Het bestemmingsplan buitengebied ligt momenteel ter inzage. Voor alle bewoners is het van 

belang om dit te bekijken en vast te stellen of dit correct is. Via Keldonk.nl zijn de bewoners van 

Keldonk op de hoogte gebracht hiervan en tevens van de inloop avond in ’t Span op 3 november. 

8.4.  Kermis 2011  

SDK heeft een constructief gesprek gehad met wethouder van Burgsteden en betrokken 

ambtenaar. De conclusie dat de kermis 2011 “niet goed was”, wordt gedeeld en de wethouders zal 

een gesprek met de exploitant aangaan en aanvullende eisen en garanties stellen aan kermis 

Keldonk in 2012. De conclusie, dat de aanbestedingsstukken niet voldoende de garantie bieden op 

de gewenste doelstellingen van de gemeente werd bevestigd en dit zal zoals aangeven bijgesteld 

gaan worden. SDK zal hiervan op de hoogte gehouden worden. 

8.5.  Haag speelweide Keldonkse Morgen 

Tijdens een gesprek met de gemeente over het aantal en locatie van nieuwe parkeerplaatsen in de 

Keldonkse Morgen fase 3 is naar voren gekomen, dat de haag tussen rijbaan en speelweide niet op 

de juiste plaats is gezet. Tussen haag en rijbaan dient nog een strook tbv parkeerplaatsen, 

uitgevoerd met de grastegels te komen. 

Afgesproken is dat op korte termijn door de gemeente wordt aangegeven wat het benodigde 

aantal P-plaatsen in het gehele plan is, hoeveel er al zijn/worden gerealiseerd en dus hoeveel er 

nog in die strook gemaakt moet worden. Dit zal t.z.t. verwerkt worden in de uitwerking van de 

woonrijpfase-tekeningen. Er is toegezegd dat SDK al in de conceptfase betrokken wordt, ook om 

de twee toegezegde ingangen naar het speelveld op een veilig plek te situeren. SDK is tegen een 

verplaatsing van de haag, maar het bestemmingsplan geeft dit wel aan. 

 

8.6.  Hurkske 

De gevaarlijke situatie in het Hurkske, ondanks dat dit niet in Keldonk is, wordt aangepast. De 

gemeente heeft een voorstel om hier een drempel aan te leggen. SDK heeft dit afgewezen, 

aangezien dit naar ons inzicht geen verbetering, maar eerdere een verslechtering van de 

gevaarlijke situatie oplevert. Voorgesteld is om een as-verlegging toe te passen. 

8.7.  Maatschappelijke stage 

Er is een aanvraag gekomen of SDK wil meewerken aan maatschappelijke stage plaatsen. Na een 

informatief gesprek zijn een aantal voorstellen aangedragen. 

8.8.  Hool/Sweenslag 

In november worden de bermen in het Hool aangepakt en vanaf 22 november zal er een telling 

worden gehouden van de verkeersstromen in Hool/Sweenslag 
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9. Rondvraag 

9.1.  Situatie Mr. van de Lindenstraat 

De SDK heeft een vraag ontvangen of de situatie m.b.t. de (oude) auto’s in de Mr. van de 

Lindenstraat door de dorpsraad wordt behandeld. SDK heeft aangegeven, dat dit een situatie is 

die in eerste instantie door de bewoners van Keldonk zelfstandig bij de gemeente gemeld kan 

worden. 

10. Sluiting 

De vergadering wordt rond half twaalf door de voorzitter gesloten. 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 14 december aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


