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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: 11 september 2013 

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 (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 

Met afmelding van Ria wordt de vergadering geopend 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 Door de commissie MFC wordt een commissie opgestart voor het organiseren van kaart avonden in 

Keldonk. Op 1 oktober is de eerste avond gepland. Informatie wordt binnenkort verstrekt via de 

geëigende kanalen. 

4. Bezoek 

Geen bezoek 

5. Ingekomen stukken 

 Geen bijzonderheden 

6. Uitgegane stukken 

Geconcretiseerd plan m.b.t. het leefbaarheidsbudget initiatief, n.a.v. bespreking met gemeente over 

eerste ingediend plan. 

7. Commissie 

7.1 Kanaalgraver locaties 

De oude locatie is gereed. De nieuwe locatie wacht nog op aanpassing van het straatwerk. Hiervoor zijn  

de toegezegde stenen niet beschikbaar en gaan we als SDK zelf op zoek. Tevens wordt navraag gedaan 

over de mogelijkheid om de gereserveerde gelden voor de aanleg om te zetten naar aanschaf van de 

stenen met uitvoering door vrijwilligers. 

7.2. Keldonk.nl 

 Er is een wijziging van de site op komst. Hierover wordt gesproken met de Stichting. De voorgestelde 

wijzigingen zijn echter niet naar tevredenheid van de dorps- en wijkraden en dit wordt begin oktober 
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opnieuw besproken. SDK zal haar uiterste best doen om de oorspronkelijke doelstelling 

van de site te behouden. 

Een positieve ontwikkeling is de toevoeging van de Burenhulpcentrale, wat misschien mogelijkheden bied 

voor de Vrijwilligerscentrale Keldonk, die wij gaan opzetten. 

 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

 25 september zal de SDK een informatie avond houden over de bouwmogelijkheden in Keldonk. Hierbij 

denkende aan de inbreidingsmogelijkheden die de structuurvisie biedt en de mogelijke ontwikkelingen 

om de resterende kavels in de Keldonkse Morgen fase III alsnog op te starten. Deze avond wordt gegeven 

door de SDK, maar wordt ondersteund en mede georganiseerd door de gemeente Veghel. 

8.2. N279 

SDK is de afgelopen periode veelvuldig aanwezig geweest bij bijeenkomsten m.b.t. de NOC/N279 om de 

belangen van Keldonk te behartigen. Ook is gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid tijdens de 

commissie bijeenkomst R&M, waar ook gedeputeerde van Heugten bij aanwezig was. 

De belangen, locatie van de weg en met name de locatie van de oversteek alsook de handhaving of 

vernieuwde oversteek voor het lokale verkeer ter hoogte van de Morgenstraat zijn hierin veelvuldig 

vernoemd en besproken. 

8.4. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

Vanuit de gemeente is reactie gekomen op het voorstel wat door SDK ism de buurtschappen is opgesteld. 

Deze reactie is niet conform ons voorstel, maar een aanpassing hierop is momenteel ter bespreking met 

de buurtschappen. 

Verder zijn er wel aanbevelingen gedaan voor verbetering van de situatie nabij de brug, met name 

signaleringen en markeringen aan de zijde van het Hool. Dit ligt nu ter beoordeling en eventueel 

uitvoering bij de gemeente 

8.5. Leefbaarheidsbudget 

Het ingediende plan, de vrijwilligers centrale Keldonk is positief ontvangen bij de gemeente. We hebben 

een eerste gesprek gehad en hieruit is een meer geconcretiseerd plan ingediend. We wachten nu op de 

resultaten. 

Parallel hieraan hebben we dit plan ook ingediend bij het Coorperatiefonds van de Rabobank en we zijn 

verheugd te kunnen mededelen, dat het plan genomineerd is door de leden.  
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Beide resultaten hebben ons doen besluiten om het project in gang te zetten en de 

verdere voorbereidingen op te starten en dit aan de gemeenschap in de openbare dorpsraadvergadering 

van a.s. 18 september te gaan presenteren. 

8.6. Woon rijp maken KM III 

Het woon rijp maken van de KMIII loopt volgens plan.  De aannemer geeft aan dat de werkzaamheden 

nog ongeveer 3 weken gaan duren. De haag gaat dan nog in oktober nog geplant worden.  

Door het woon rijp maken van de KMIII is de hondenuitlaat route aan de Kuilven vervallen. Dit is niet 

wenselijk en samen met de gemeente gaan we hier nog een oplossing voor zoeken. Gezien de 

hoeveelheid honden in deze buurt en de beperkte mogelijkheid tot uitlaten is dit wel een aandachtspunt.  

 

9. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

10. Sluiting 

Na wederom een lange vergadering over de komende openbare vergadering en informatie avond op 

resp. 18 en 25 september a.s. wordt de vergadering om 23.00 uur gesloten. 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergaderingen 

 Openbare vergadering 18 september aanvang 20.00 uur. 

 Informatie avond Bouwen in Keldonk 25 september 20.00 uur 

 Besloten vergadering 16 oktober aanvang 20.00 uur 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


