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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 openbare  vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

Onderwerp: o.a. Verbreding N279 - WMO 

 

Datum: 18 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 (Web-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 avond wordt geopend door voorzitter Wouter van Boggelen, die allen welkom heet. De dorpsraad 

is bijzonder verheugd voor de wederom gevulde barzaal van ’t Span. Ruim 60 personen zijn gekomen 

om de bijzonderheden te vernemen van de verbreding van de N279 en de WMO, maar daarnaast is de 

opkomst voor dorpsraad een stimulans om door te gaan met de werkzaamheden voor het dorp. 

2. Mededelingen. 

De voorzitter begint met een aantal mededelingen.  

 Er zijn nog steeds vacatures voor het secretariaat, jeugdzaken en WMO, waarbij de laatste 

twee meer als taak dan als raadslid worden beschouwd. Hiervoor is het niet nodig om elke 

maand bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Deze taken kunnen meer naar eigen inzien 

ingevuld worden. 

 Successen moeten gevierd worden en zijn reden tot vermelden op de vergadering. Het MFC 

met de commissies Eetpunt en Computercursussen zijn bijzonder succesvol te noemen. Het 

Eetpunt start komende maand met een avonddiner, waarvoor nog beperkte ruimte is. Ook de 

Computercursussen, met een nieuwe Coördinatrice Anja Coolen, met dank aan Joke van 

Asseldonk voor de afgelopen periode, zijn weer volledig vol geboekt. Een cursus zelfs dubbel. 

Nieuwe aanmeldingen worden doorgeschoven naar 2014.  

 Het MFC start komende maand ook met een nieuwe activiteit. Kaartavonden in Keldonk, 6 

avonden Rikken en Jokeren. Voor iedereen uit Keldonk toegankelijk. Eerste avond is dinsdag 1 

oktober. 

Alle data voor de MFC activiteiten zijn op de agenda van Keldonk.nl vermeld. 

 BIN. Buurt Informatie Netwerk. De voorzitter doet een oproep voor een vrijwilliger die als 

contactpersoon wil optreden tussen de buurt coördinatoren en de overheid (met name 

politie). In Erp is dit succesvol en dit lijkt voor Keldonk ook zeker geen sinecure. 

 Na een periode van een tijdelijke asverlegging in de Morgenstraat hebben we Rudy Verbakel 

Hovenier bereid gevonden de Asverlegging te adopteren. De komende 5 jaar zal Rudy de 

vernieuwde asverlegging onderhouden, nadat hij de asverlegging begin dit jaar netjes heeft 

aangeplant. We danken Rudy nogmaals, namens Keldonk, voor deze adoptie. 

 De volgende openbare vergadering is al weer aanstaande. Op 25 september is er een speciale 

avond georganiseerd over de bouwmogelijkheden in Keldonk. Nu de gemeente de 

grondprijzen voor de nog te koop liggende kavels met 25% heeft verlaagd zou dit tot meer 

interesse moeten leiden. SDK zal uitleggen hoe het beleid van de gemeente op bouwen is 

aangepast dit jaar. 
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 Na 2 jaar van besprekingen met de gemeente over een locatie voor een 

oplaadpunt voor elektrische auto’s hebben we besloten hier geen verder gevolg aan te geven. 

Samen met de gemeente hebben we geen geschikte locatie gevonden, die voor beide 

acceptabel is. 

 Op dit moment zijn we in gesprek over de hondenuitlaat locaties. De locatie aan het Kuilven is 

door de bouw van de woningen aan de andere zijde van deze locatie niet meer geschikt 

hiervoor en per direct opgeheven. Toch vindt de SDK dat een hondenuitlaatroute in de 

Keldonkse Morgen gewenst is. 

SDK wijst de aanwezigen en hierbij ook alle hondenbezitters in Keldonk op de gevaren van 

Neospora. Dit veroorzaakt grote problemen bij koeien als deze grazen in een wei, waar een 

hond zijn behoefte heeft gedaan. SDK verzoekt dan ook aan een ieder om hier alert op te zijn. 

Overal maar in het bijzonder bij het pad tussen Kuilven en Bosscheweg i.v.m. het vervallen van 

de eerder genoemde locatie. 

 De gemeente heeft sinds een kort een App, voor smart Phone gebruikers voor het melden van 

klachten, storingen etc., deze heet “MijnGemeenteApp” 

3. N279, verbreding 

Jos van den Heuvel geeft overzicht van de stand van zaken  m.b.t. de verbreding van de N279 en dan met 

name het deel dat voor Keldonk en omgeving van belang is. Dus het stuk tussen Gemert/Beek en Donk tot 

aan de A50 wordt hierin behandeld. 

Voor Keldonk hoeft deze verbreding niet en zal altijd, waar dan ook aangelegd, mensen persoonlijk gaan 

raken. 

Voor Keldonk blijft de grootste vraag waar de oversteek over het kanaal gelegd zal gaan worden. 

Afhankelijk van deze locatie zijn de gevolgen voor Keldonk bepalend. Voor elke locatie is dat weer anders 

en elke locatie heeft zijn voor en nadelen. 

Jos geeft aan, dat de kans van een oversteek ergens ten noorden nabij de sluis (niet kort erop uiteraard), 

de meeste waarschijnlijke is. Toch zijn er nog wel enkele alternatieven over, maar die zijn minder voor de 

hand liggend. 

Keldonk maakt zich vooral zorgen over de bereikbaarheid van de gebieden aan beide kanten van de 

nieuwe weg. Hoe komen bewoners van het Hool, Lijnt, Geregt en Sweenslag in Keldonk en omgekeerd 

hoe komen we vanuit Keldonk daar en naar bv Zijtaart. Wat zijn de gevolgen en hoever moeten we 

omrijden. 

Aan de hand van plaatjes worden diverse scenario’s besproken. 

Wel is intussen duidelijk, dat de route Asten – Aarle Rixtel - Ekkersrijt de hoofdroute wordt en als 2x2 voor 

80km/u wordt ingericht met ongelijkvloerse kruisingen en dat de aftakking nabij Aarle Rixtel naar 
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Veghel/A50 geen hoofdroute wordt naar Den Bosch en als 2x2 voor 80km/u wordt 

aangelegd met gelijkvloerse kruisingen.   

Door de gedeputeerde van Heugten werd vorige week maandag zelfs gesteld, dat deze route voor de 

provincie zelfs helemaal niet nodig zou zijn, maar de wens vanuit Veghel komt. 

 

4. Locaties Kanaalgraver 

Paul Jacobs geeft een toelichting op de stand van zaken m.b.t. de beide locaties Kanaalgraver in Keldonk. 

De oude locatie aan de Pastoor Bogaertstraat is geheel opgeknapt, perkjes opnieuw aangelegd en de 

banken gerenoveerd. Alles met behulp van een flinke groep vrijwilligers. 

De nieuwe locatie aan de Antoniusstraat is deels opgeknapt. Hier zijn nieuwe planten gepoot. Echter de 

uitbreiding van het straatwerk is nog niet uitgevoerd. De door de gemeente min of meer toegezegde 

stenen zijn niet meer aanwezig. Paul doet een oproep aan de vergadering of er nog iemand iemand kent 

die stenen ter beschikking heeft. Het moeten wel gebakken stenen zijn van een formaat dat past bij wat 

er al ligt. Heeft u iets liggen of kent u iemand die iets heeft en deze beschikbaar wil stellen, die kan zich 

melden bij de dorpsraad. 

5. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

Afgelopen jaren is met vele vrijwilligers veel bereikt in Keldonk. De dorpsraad wil hier meer structuur aan 

geven en wil een vrijwilligerscentrale opstarten. Een groep mensen die continue bezig is met allerlei 

werkzaamheden. Er zijn intussen twee personen gevonden, die de kar willen gaan trekken, namens de 

dorpsraad, te weten Toon van der Heijden en Ad Peters. Twee vrijwilligers die we in Keldonk al vaker zijn 

tegengekomen. Samen met de dorpsraad wordt een poule van vrijwilligers samengesteld, die allerlei 

klusjes kunnen gaan doen, die anders tussen wal en schip vallen. Het is niet de bedoeling om 

werkzaamheden van andere instanties, zoals gemeente of Area of Vivaan of….etc. over te nemen, maar 

juist om aanvullend hieraan bezig te zijn. Net even iets meer dan al gedaan wordt. Of klusje waar het 

anders niet van komt.  

Deze klusjes kunnen door de vrijwilligers zelf worden gezocht en afgehandeld, maar kunnen ook door de 

dorpsraad of het dorp worden aangereikt. Ook bij hulpbehoevenden kan men aan de slag gaan als er een 

beroep op deze groep wordt gedaan. Altijd eerst in overleg. Past het in het beleid van gemeente en 

dorpsraad, willen we het wel doen en hoe vaak gaan we het doen en vervolgens wie zou het willen. 

De benodigde financiële middelen hiervoor komen uit verschillende bronnen. De vrijwilligerscentrale is als 

project ingediend in het kader van het leefbaarheidsbudget wat de gemeente voor nieuwe initiatieven 

beschikbaar heeft gesteld. En het coöperatiefonds van de Rabobank, waar het project voor is ingediend 

en waar we intussen voor zijn genomineerd. De gemeente heeft ons plan heel positief en zeer ambitieus 

ontvangen en we verwachten op korte termijn een toezegging voor de eerste aanschaf van materialen. 
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Dorpsbewoners kunnen op een eenvoudige manier voor extra financiële ondersteuning zorgen. Als men 

een rekening heeft bij de Rabobank kan men gratis lid worden van de Rabobank en krijgt men stemrecht 

in de besteding van het coöperatiefonds _ We rekenen op uw stem. 

We gaan in ieder geval aan de slag en zullen binnenkort de eerste werkbesprekingen opstarten. 

6. WMO 

Na d e pauze wordt door Martin Panman van de gemeente Veghel een presentatie gehouden over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van de WMO. Welke zaken kunnen hier voor worden aangemerkt en 

welke niet. Er zullen de komende tijd vele wijzingen op ons af komen en we zullen steeds meer zelf 

moeten gaan doen en zelf moeten financieren. 

In een presentatie zijn vele aspecten, soms met voorbeelden van filmpjes voorbij gekomen. Te veel om te 

benoemen, maar zeker wel belangrijk voor iedereen, jong en oud. Iedereen heeft hiermee te maken 

De dorpsraad is van mening dat we hier iets in kunnen betekenen voor Keldonk. Echter is dit een taak die 

je er niet even bij doet en zijn we op zoek naar een of meer personen, die deze taak namens en met de 

dorpsraad wil oppakken. Deze personen kunnen zich dan verdiepen in de materie en Keldonk hiermee ten 

dienst zijn. Mensen kunnen dan met bepaalde vragen aan kloppen en worden dan geholpen met hun 

vraag of verwezen naar de juiste instantie.  

Een eerste aanmelding hiervoor is gedaan. Het zou fijn zijn als we een WMO commissie van enkele 

personen zouden kunnen gaan vormen. Voelt u hier iets voor of wilt u hier eens over praten om eerst 

meer te weten te komen, meld u dan bij het secretariaat van de dorpsraad, uiteraard geheel vrijblijvend. 

 

7. Sluiting 

Na een heel informatieve avond sluit de voorzitter de vergadering met nogmaals dank voor de ruime 

opkomst en bijdrage aan de vergadering. 


