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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: 14 Januari 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) 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 

 De voorzitter opent de vergadering met de beste wensen en vooral goede gezondheid voor het 

nieuwe 2015. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

 Financiën: Het boekjaar 2014 is afgesloten met een verlies van ca. 350,- Ondanks dat er geen 

openbare vergaderingen zijn geweest hebben we dus toch een tekort, zoals begroot. 

In 2015 is de subsidie iets verhoogd naar € 2.000,- en gaan we wederom ons best doen om binnen het 

budget te blijven. 

4. Bezoek 

Geen bezoek 

5. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging voor bijeenkomst Zwerfafval 

Subsidie 2015 

6. Uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden. 

7. Commissie 

7.1 Vrijwilligers Centrale Keldonk 

De uitnodiging voor het zwerfafval zal doorgezet worden naar de VCK 
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7.2. Keldonk.nl 

De nieuwe structuur is gereed. De omzetting kan de komende maand plaats vinden. Momenteel worden 

de handleidingen geschreven voor de beheerders van de verenigingen van Keldonk. En wordt een info-

avond voorbereid. 

7.3 Kermis 

Er zijn de komende tijd 2 vergaderingen gepland m.b.t. de kermis. Over kermis 2015 en de tweede over 

de kermissen van 2016 en verder. Mike zal hier naar toe gaan. 

8. Ingebrachte punten 

8.1. ZOE 

22 januari is er opnieuw een overleg gepland over de ontstane situatie. De raadscommissie zal dan de 

diverse instanties aanhoren en vervolgens een advies naar collega gaan bespreken. alternatieve 

oplossingen kunnen aangegeven worden. “nut en noodzaak, is die nog wel aanwezig” en “provincie wil 

geen extra aansluiting op N279”, zijn de twee belangrijkste punten hierin. 

Volgens de provincie kan men, wat de dorpsraad al jaren meldt, de N279 en ZOE niet los zien van elkaar.  

De dorpsraad heeft wederom een voorstel ingediend wat naar ons idee de beste oplossing is, niet alleen 

voor Keldonk, maar voor heel Veghel, want dit is geen probleem van alleen Keldonk, maar van heel 

Veghel. 

 Verbeteren Boerdonksedijk 

 Viaduct bij Keldonk. Gedeeltelijk handhaven bestaande verkeerslichten, oversteken vervalt en je 

kunt alleen aan de Morgenstraat de N 279 op en af. Hierdoor vlottere doorstroming op N 279 en 

met fietsers en voetgangers en kortere oversteek lengte zal de relatieve groenlicht tijd voor 

doorgaand verkeer sterk kunnen worden verhoogd!!!. 

 Nieuwe weg vanaf N 279 tussen Keldonk en Veghel naar de Veghelsedijk. 

 Rondweg Erp aanleggen langs plan de Bolst naar Boekelseweg en over Aa naar Industrieterrein 

Molenakkers. 

 Een zuidelijke ontsluitingsweg is dan totaal niet noodzakelijk!! 

Hiermee zijn geheel Veghel en Erp prima ontsloten voor de toekomst en wordt Keldonk niet nogmaals 

door midden gesneden. Bovendien voorkomt dit veel sluipverkeer. 

 

8.2. Woonwensen Keldonk 

Op 28 januari (19.30 in ’t Span) is er een info avond over Bouwen en Woonwensen in Keldonk. De 

dorpsraad organiseert dan in samenwerking met de Gemeente, de Rabobank en een initiatiefnemer van 

het CPO project in Keldonk een avond waarin informatie wordt gegeven over mogelijkheden. Na de 
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presentatie is er de mogelijkheid, om in de vorm van een speeddating kort met één of 

meerdere van de genoemde partijen en de dorpsraad te praten over deze onderwerpen. 

8.3. Jeugdzaken 

Met de komst van Richard kan invulling gegeven gaan worden aan de jeugdzaken voor de dorpsraad. 

9. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

10. Sluiting 

11. Volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 11 februari aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  


