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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: 18 november 2015 

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, (Ruimte/ Bouwen) 213988        josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Wonen / Samenleving) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (Groen- en grijs beheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (Best/Economie/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website/kermis) 210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

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 

2. Mededeling 

Er is een uitnodiging voor de bijeenkomst van dorps- en wijkraden van Meierijstad. Een delegatie zal hier 

naar toegaan. 

3. Ingekomen stukken 

Mail over werkzaamheden  aan de Brug over Kanaal op 28 november 

4. Uitgegane stukken 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

De nieuwe website is nog steeds niet bug vrij. Helaas besteed bestuur websites meer aandacht aan nieuwe 

zaken / nieuwe site, dan de problemen en wensen van de huidige gebruikers aan te pakken. 

De vraag of Keldonk.nl de Keldonkse rubriek A t/m Z wil opgeven voor een gemeentelijk adresboek wordt 

zonder enkele discussie resoluut van de hand gewezen. Hiermee verliezen we een van onze belangrijkste 

pijlers van onze site: eigen identiteit. 

Deze eigen identiteit wordt al ondermijnd door een nalatende berichtgeving op heel: gemeente breed. 

Hebben we voor onze eigen berichten ruimte te kort (soms staan berichten er maar  enkele dagen op), 

gemeente breed nieuws is al maanden lang niet geüpdatet/aangevuld. Dit is een doorn in het oog van onze 

gebruikers (en andere actieve gebruikers in andere dorpen/wijken) 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

Project in Keldonk in de Bloemen loopt. Kerstboom gepland en bollen (deels) gepoot.  

Leefbaarheidsproject ’t Span opgestart i.s.m. Zorg en Welzijn 

5.3 Kermisstichting 

De zaken voor het opzetten van de Stichting Kermissen gemeente Veghel (SKV) zijn geregeld. Er is 

wekelijks bestuur overleg over de nog te regelen zaken, vooral met betrekking tot  het aanstellen van de 

kermismeester. Daarin is SKV in een afrondend stadium en de kermismeester zal zeer binnenkort 

gepresenteerd worden. 
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5.4 Festiviteiten Keldonk 

Er is een commissie gevormd, op initiatief van de dorpsraad, die gevormd wordt door (bestuurs)leden van 

andere verenigingen. Deze commissie gaat zich bezighouden met festiviteiten in Keldonk. Het is de 

bedoeling dat deze commissie een onderdeel gaat worden van Stichting AttrActief Keldonk. De commissie 

wordt de denktank en de uitvoering komt bij diverse andere leden van de Stichting, mogelijk aangevuld 

met vrijwilligers uit andere verenigingen of uit het dorp. Momenteel wordt gewerkt aan de statutaire zaken 

en financiële zaken voordat er een definitief startsein kan worden gegeven en men aan de slag gaat met de 

eerste festiviteiten in Keldonk (verwacht begin december 2015). 

Deze commissie / stichting is geen onderdeel van de dorpsraad en  zal zelfstandig gaan opereren onder 

genoemde stichtingsnaam. De dorpsraad heeft hier wel een vertegenwoordigen in. Verdere berichtgevingen 

zullen elders gaan plaatsvinden. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Sluipverkeer Zijtaart 

Er is een overleg geweest met Dr Zijtaart, Dr Keldonk en gemeente over het sluipverkeer rondom Zijtaart. 

Dr Zijtaart had als voorstel de oude Rijksweg langs kanaal te gaan inrichten hiervoor. Dr. Keldonk is hier 

faliekant op tegen. Dit bevordert sluipverkeer in Keldonk en is absoluut niet acceptabel. 

Na uitgebreid overleg is vastgesteld, dat de oorspronkelijke oorzaak van het sluipverkeer te wijten is aan de 

problemen (lees doorstroming / file vorming) bij de Taylerbrug/Rembrandlaan in Veghel, dit wordt ook 

door de gemeente onderkent.  Conclusie van het gesprek is: dat een onderzoek naar dit probleem in een 

breder kader getrokken dient te worden en dat telling niet alleen rondom Zijtaart, maar ook in Keldonk 

(incl. toevoerwegen vanuit Erp), ook in Erp en Veghel (Erpseweg, Rembrandlaan, etc.) dienen plaats te 

vinden. Gemeente ambtenaar zal dit met de wethouder opnemen. 

  

6.2. Werkzaamheden Kuilven 

De wens van de bewoners van Kuilven om verkeer remmende maatregelen te nemen is in goed overleg met 

gemeente tot een beperkte uitvoer gekomen. Wens was om iets meer te voorzien, maar dit bleek technisch 

niet haalbaar. Wat mogelijk is, is voorgelegd aan de bewoners  en buurtvereniging en is met meerderheid (1 

tegen) voor akkoord gegeven. 

Zo zie je maar. In overleg is er altijd wel iets te regelen, als je het maar op de juiste manier meld. 

6.3. NL Doet 

Ook in 2016 is er weer een NL Doet dag en de dorpsraad roept allen op projecten of klusjes aan te melden. 

Dit kun je zelf doen, maar eventueel kunnen we als dorpsraad hierin ondersteunen. 
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7. Rondvraag 

Vanuit de buurtvereniging Achterste Hool is gevraagd of er een bijdrage mogelijk is voor de aanschaf 

van een AED. We wachten de aanvraag even af. De buurtvereniging gaat eerst zoeken naar de 

mogelijkheden. 

8. Sluiting 

9. Volgende vergadering 

Volgende vergadering 16 december aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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