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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: 6 juni 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 

De vergadering wordt geopend met de afmelding van Mike 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

Geen bijzonderheden 

4. Bezoek 

Namens buurtvereniging ’t Vurste Hool zijn Paul van de Nieuwenhuijzen en Toon van de Acker op 

bezoek. Tijdens de wijkschouw zijn met Henk de Laat de onderstaande zaken besproken, die op deze 

vergadering nogmaals bij de dorpsraad onder de aandacht worden gebracht, tevens is de 

beantwoording vanuit de gemeente tussen gevoegd.. 

1. Tijd van de VRI dient aangepast te worden. Met name oversteek tijd voor fietsers 

a. Toezegging is gedaan, dat dit half juli wordt aangepast. 

2. De vraag is gesteld of de fietsstrook doorgetrokken kan worden (zijde van het Hool), zodat deze 

rechts naast de voor het stoplicht staande auto’s kunnen passeren. 

a. Wordt uitgezocht door afd. Verkeer. 

3. Kan het adviesbord: Oprijden tot stopstreep teruggeplaatst worden. 

a. Zal binnenkort worden teruggeplaatst 

4. Kunnen er flitspalen geplaatst worden ivm het door rood rijden 

a. Vraag wordt uitgezet bij afd. Verkeer. 

5. Ter voorkoming van sluipverkeer wordt de vraag gesteld om de groen tijd voor verkeer van en naar 

’t Hool in de spitstijden te verkorten tot max. 3 auto’s 

a. Wordt afgewezen door de gemeente ivm de combinatie van fiets en auto verkeer, welke 

elkaar dan in het nauw brengen. 

6. Er is een gevaarlijke situatie door  het ontbreken van een stuk verhoging aan de zuidzijde van de 

brug naar ’t Lijnt, tussen de weg en het kanaal. 

a. De vraag wordt uitgezet bij afd. Verkeer. 

7. Kunnen er herhalingslichten komen bij het 1e verkeerslicht gezien vanuit ’t Hool (voor de fietsers) 

a. De vraag wordt uitgezet bij afd. Verkeer. 

 



 

 

Notulen dorpsraad 120606 Pagina 3 van 4             04-07-12 
Stichting Dorpsraad Keldonk,    secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,         dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

5. Ingekomen stukken 

Brief gemeente Veghel over de subsidieverstrekking IDOP, 2e deel 

Van de Provincie Noord Brabant een reactie op brief SDK-JH-1112-02. 

Waterschap AA en Maas en Gemeente Veghel over de voortgang Masterplan Veghel. 

6. Uitgegane stukken 

Geen 

7. Commissie 

7.1. Kanaalgraver 

Project loopt en zijn afspraken gemaakt over besprekingen 

7.2. Wijkschouw 

De wijkschouw heeft plaats gevonden en de besproken punten zijn door Henk de Laat meegenomen 

voor verdere uitwerking. Deels is terug te vinden in hst. 4. Verdere beantwoording volgt. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

SDK heeft het verzoek ingediend, via wethouder van Burgsteden en Mirande van de Graaf om de 

bouwkavels in de KM fase 3 te wijzigen in ‘tae’en ‘vr’, zodat er vrij staande woningen en geschakelde 

woningen kunnen worden gebouwd en hiermee de kavelgrootte aangepast kan worden. Binnen kort is 

hier een bespreking over. 

8.2. N279 

SDK zal een gesprek aangaan met dorpsraad Eerde en dorpsraad Zijtaart om te bekijken wat hun 

standpunten zijn in het kader van de verbreding van de N279.  

In september zal een openbare dorpsraad vergadering worden belegd met dit als onderwerp. 

8.3. Sluipverkeer Hool-Sweenslag 

SDK heeft reactie gegeven op het rapport, nav de openbare vergadering van april en de reacties van de 

omwonenden. Momenteel wachten we op reactie van de gemeente, dit wordt eind augustus verwacht. 
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8.4. Adoptie wegversmalling morgenstraat 

Dit project loopt, momenteel wordt er gewacht op het voorstel voor de inrichting van de beplanting. 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 

 

11. Volgende vergadering 

 

 

Volgende vergadering woensdag 11 juli  aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  

 


