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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: 17 oktober 2012 

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 (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 

 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
mailto:dorpsraad@keldonk.nl
mailto:henatielemans@home.nl
mailto:josvandenheuvel7@hotmail.com
mailto:ria.kuijpers@hotmail.com
mailto:cindy.paauwe@gmail.com
mailto:p.en.p.jacobs@hetnet.nl
mailto:trendpop.mike@zonnet.nl


 

 

Notulen dorpsraad 121017 Pagina 2 van 4             23-10-12 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

1. Opening 

De vergadering wordt kort na half negen geopend. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Geen bijzonderheden 

4. Bezoek 

Vooraf gaand aan de vergadering is een extra bijeenkomst gehouden met een groot aantal dorps- en 

wijkraden van de gemeente Veghel. Dit naar aanleiding van de bezuinigingen op de subsidie voor 

dorps- en wijkraden. 

Hierin is afgesproken, dat we gezamenlijk, voor zover aanwezig en eventueel aangevuld met 

afgemelde dorps- en wijkraden, optrekken en een gezamenlijke reactie zullen zenden aan de 

Wethouder en het college, alsmede aan de raad en fractievoorzitters.  

De brief bevat de reacties van de dorps- en wijkraden naar aanleiding van de mededeling hieromtrent 

die door Wethouder van de Ven is mede gedeeld aan de voorzitters van de dorps- en wijkraden op 26 

september jl. Verder wordt gevraagd om een gedegen onderbouwing en beargumentering van de 

voorgenomen bezuiniging en wordt de kans geboden om in gesprek te gaan met de dorps- en 

wijkraden om tot een constructieve oplossing te komen. 

5. Ingekomen stukken 

Programma begroting 2013 

Uitnodiging tot toelichting over de programma begroting, 26 september 

6. Uitgegane stukken 

Geen bijzonderheden. 
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7. Commissie 

7.1. Locaties Kanaalgraver 

Er is een verkennend gesprek geweest met Henk de Laat over het opgestelde plan. Het plan werd als zeer 

professioneel bestempeld en gereed voor het indienen van een aanvraag. De aanvraag zal nu ingediend 

gaan worden en daarna gaan we met de gemeente aan de slag voor invulling en uitvoering. Een eerste 

taak voor gemeente en SDK is het zoeken van een budget, waarbij een grote verdeelsleutel in materiaal 

en immaterieel, resp. voor gemeente en SDK / Keldonk gehanteerd zal worden. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

De brief naar mogelijk geïnteresseerden voor een bouwkavel in de Keldonkse Morgen fase III,  met daarin 

de enquête naar woonbehoefte in Keldonk is vorige week verzonden. Het is nu afwachten op reactie op 

inschrijvingen en enquête. SDK zal nog een oproep op Keldonk.nl plaatsen met de vraag om in ieder geval 

de enquête in te vullen, ook als er geen interesse is voor een kavel 

8.2. N279 

Naar aanleiding van de info avond op 10 september aan de bevolking van Keldonk is een uitgebreide 

brainstorm sessie gehouden over de mogelijke tracés van de verbreding van de N279, met daarin de 

vraag: “wat is de minst slechte variant voor Keldonk” en hoe pakken deze varianten uit op het lokale 

verkeer voor Keldonk, denk hierbij aan de oversteek van het Kanaal, hiermee verband houdend 

sluipverkeer, voetgangers en (brom)fietsers, mogelijkheden van ontsluiting van Scheifelaar / Veghels 

Buiten in combinatie met de oversteek van het kanaal en aansluiting van ZOE.  

Vanuit de informatie bijeenkomst is ook geen een duidende voorkeur variant naar voren gekomen, dus zal 

de SDK hier zelf mee aan de slag gaan. 

SDK is op dit moment nog niet tot een voorkeur variant gekomen en zal volgende maand(en) hier 

nogmaals mee aan de slag gaan.  

8.3. Morgenstraat /’t Plein / Antoniusstraat 

Het onderzoek naar de stroefheid en bolling van de wegen rondom het plein is afgerond en het rapport is 

gepresenteerd. De aanbevelingen die in het rapport zijn gegeven worden door de gemeente niet 

overgenomen. De huidige structuur voldoet aan de regelgeving en is conform ontwerp aangelegd. 

8.4. ZOE 

Geen nieuwe informatie beschikbaar. Wel valt op te merken, dat de situatie m.b.t. de rondweg Boekel 

mogelijk van invloed kan zijn op de ZOE. We volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet. 
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8.5. Rapport BRO, sluipverkeer Hool / Sweenslag 

De reactie vanuit de gemeente op dit rapport laat nog even op zich wachten. De eerder toegezegde 

termijn kan niet gehaald worden, ivm nog niet beantwoorde vragen door de provincie. 

8.6. As verlegging Morgenstraat 

De tijdelijke situatie van de as verlegging is aangepast en in een definitieve vorm gebracht. SDK is 

tevreden over de uitvoering. De invulling, c.q. groenvoorziening, zal i.s.m. de SDK verder worden 

opgepakt. 

8.7. Oplaadpaal elektrische auto’s 

Er is een nieuw voorstel gedaan aan de gemeente voor de opstelling van een oplaadpaal voor elektrische 

auto’s. We wachten op reactie. 

 

9. Rondvraag 

Geen 

 

10. Sluiting 

Na de lange brainstormsessie en bespreking over de bezuiniging op de subsidie van dorps- en 

wijkraden gaan de vrijwilligers van de SDK om kwart voor twaalf naar huis. 

 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 14 november 2012 aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk  

 


