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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: 19 september 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 
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1. Opening 

We beginnen deze vergadering om half acht in verband met het bezoek van enkele ambtenaren van de 

gemeente Veghel en de melding vanafwezigheid van Ria Kuijpers 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Er is een uitnodiging gekomen van o.a. de provincie N-Br. Voor een symposium Senioren in actie. Er zal 

nog bekeken worden of SDK hier naar toe zal gaan. 

4. Bezoek 

Namens de gemeente zijn Nadina Hamzic en de heren Philip Sonke en Kees van Os aanwezig voor 

nadere toelichting over enkele lopende projecten mbt de infrastructuur in de bebouwde kom van 

Keldonk. Dit betreft de Adoptie van de Asverlegging aan de Morgenstraat en het straatwerk van de 

Morgenstraat nabij Het Plein. Op later tijdstip zullen we verslagging doen van de eind resultaten. 

 

5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor 26 september a.s. van gemeente Veghel. Extra bijeenkomst over de begroting 

van 2013. 

Uitnodiging van Prov. N-Br voor symposium Senioren in actie. 

6. Uitgegane stukken 

Vraag m.b.t. de asverlegging Morgenstraat 

Vraag m.b.t. het straatwerk Morgenstraat 
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7. Commissie 

Kanaalgraver locaties: Commissie Kanaalgraver heeft een uitstekend plan gepresenteerd aan de 

SDK en zal hiermee in contact treden met de gemeente voor verdere invulling van het plan om te 

komen tot een werkplan ter uitvoering. 

Cie Kanaalgraver zal naast de mogelijke gemeentelijke financiële bijdrage ook bekijken of er 

andere bronnen zijn om de kosten onder te brengen, bv Kern met Pit en Groene Buurtprojecten. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Gemeente Veghel zal deze maand een nieuwe inschrijving verzenden voor de gewijzigde kavels in de KM 

fase III. Daarnaast zal er een behoefte peiling worden verzorgt, in dezelfde brief, naar de behoefte van 

nieuwe kavels in Keldonk. 

8.2. Verbreding N279 

De bijeenkomst van 10 september kan als heel positief worden beschouwd. Zeker gezien de opkomst, maar 

ook qua inhoud. 

Na de uitleg van de provincie en de voor Keldonk bepalende aspecten kwamen de reactie vanuit de zaal in 

voldoende mate en met voldoende inhoud om mee te nemen in het vervolg traject. Zowel voor de 

aanwezige personen van de provincie als ook van de gemeente Veghel werd de inbreng als heel positief en 

gefundeerd ervaren. SDK zal verder onderzoeken wat voor Keldonk “de minst slechte variant” is, want 

helaas is uit de vergadering       géén n unaniem tracé keuze voorgesteld. Was ook niet te verwachten, maar 

de argumenten geven voldoende input voor de vervolg stappen. 

8.3. ZOE 

Provincie heeft nog definitief beslist over de ZOE. Gedeputeerde Staten hebben een voorstel gedaan aan de 

Staten Generaal. De beslissing valt in november. Het door schuiven heeft mede als oorzaak de aansluiting 

op de verbrede N279, waarvan het tracé nog niet is vastgesteld. 

Het voorontwerp wordt toch nu al gepubliceerd. SDK vraagt zich af wat het nut is om dit nu toch al te 

doen, terwijl de situatie t.z.t. anders zal zijn als de N279 verder ontwikkeld is. 

8.4. Integraal veiligheidsplan 

SDK is in augustus naar een bijeenkomst geweest over Integrale veiligheid. De voor Keldonk belangrijke 

prioriteiten liggen in het kader van verkeersveiligheid en inbraak preventie. M.b.t. het laatste zal er in 

oktober een voorlichting worden georganiseerd. Neadere info volgt via Keldonk.nl en via posters in het 

dorp. 
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9. Rondvraag 

Geen 

 

10. Sluiting 

 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering 17 oktober aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


