
Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

                                                                                                        Datum:    23   maart   2011 

  

 

  

1          Opening 

De vergadering wordt geopend met een speciaal welkom aan de heer van der Ende.  

  

2          Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. 

  

3          Mededelingen 

Vanuit JN is eerder een vraag gesteld aan SDK over een mogelijk opslag locatie voor 

grotere materialen. Deze vraagstelling zal in de uitwerking van het iDOP worden 

ondergebracht. 

  

SDK is bij een kennismakingsbijeenkomst geweest met de managers van de gemeente. 

Een leuke en goed opgezette kennismaking heeft een duidelijk beeld gegeven van de 

dorpen en wijken en de aspecten die van belang zijn. Zo is voor de dorpen het Bouwen 

en Verkeersveiligheid in algemene zin als rode draad steeds teruggekomen.  Een 

verhelderende discussie heeft de kennismaking tot een succes geleid. Een bijeenkomst 

die zeker voor herhaling vatbaar is. 

SDK is op een informatie bijeenkomst geweest van de gemeente over het opzetten van 

buurtsupers. Tijdens de openbare vergadering  op 20 april zal de mening van de 

Keldonkse bevolking tav dit onderwerp gepeild worden. 

Een tweede bijeenkomst van voorzitters van dorps- en wijkraden met een minder 

positief onderwerp: bezuinigingen, ook deze periode heeft, met de benodigde discussie 

en bespreking geleid tot een bezuinigingsvoorstel wat onder voorwaarden is 

geaccepteerd.  

4          Bezoek 

De heer van der Ende heeft, voor zover mogelijk, een beantwoording gegeven aan de 

vragen die zijn gerezen tijdens de bijeenkomst met de dorpsraad in Januari. 

  

5          Ingekomen stukken 



 
  

6          Uitgegane stukken 

Diverse mails aan gemeente over openstaande vragen, m.b.t. bouwen en verkeer. 

  

7          Commissies 

7.1.         IDOP 

Het concept IDOP is gereed en wordt eind Maart beschikbaar gesteld voor verdere 

afstemming met de gemeenschap van Keldonk. 

   7.2.        Paasbest 

De actie Paasbest wordt dit jaar op een andere wijze uitgevoerd. De kinderen krijgen de 

opdracht om samen met de ouders in de week van Paasbest buiten de schooltijd het 

zwerfafval te verzamelen. Vooraf zal wel een instructie en lesprogramma hier aan 

worden gewijd en krijgen de kinderen een uitleg voor de ouders mee. Gezamenlijk zal 

op vrijdag het verzamelde vuil worden ingeleverd. Ook komen er bij het sportpark een 

week lang containers te staan, waar het zwerfafval ingeworpen kan worden. 

8          Ingebrachte punten 

8.1.        Keldonkse Morgen 

Naar aanleiding van de bespreking van 13 oktober met wethouder van Burgsteden zijn 

nog enkele openstaande punten, m.b.t. bouwen en verkeer in de Keldonkse Morgen en 

elders in Keldonk. Er is reeds enkele malen navraag gedaan, echter zonder resultaat. We 

zullen deze nogmaals gaan stellen. Het gaat in deze o.a. om het aantal contingenten wat 

de afgelopen jaren  is uitgegeven, de mogelijkheden van parkeren in de Keldonkse 

Morgen, een extra aandacht voor een nieuwe bouwlocatie in Keldonk na afronding van 

de Keldonkse Morgen. 

8.2.        Gladheidsbestrijding 

Er is een goede presentatie gegeven van de gladheidbestrijding van de afgelopen 

winter. Hierin zijn duidelijk de knelpunten aangegeven en hoe dit opgelost kan en gaat 

worden. Ook de volgorde van strooien en waar wel en niet gestrooid wordt is helder 

toegelicht. 



Tevens is aangegeven, dat er voor speciale locaties strooizout beschikbaar gesteld 

wordt. Dit kan worden aangevraagd en bij goedkeuring worden opgehaald of speciale 

bakken worden dan door de gemeente geplaatst en tijdens de ronde aangevuld. Het 

strooien dient wel door de (gebruikers te worden gedaan. Denk hierbij bv aan een 

paadje bij ouderen woningen, openbare faciliteiten en gevaarlijke situatie etc. 

9          Rondvraag 

Geen 

  

10          Sluiting 

Om 24h00 wordt de vergadering gesloten. 

  

11          Volgende vergadering. 
  

Volgende vergadering 6 april aanvang 20.00 uur. 
  

Volgende Openbare vergadering 20 april aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
  

 

  

                      
SDK = stichting dorpsraad Keldonk  
BZE = bestuurlijke zaken  
P&S = publiek en samenleving  
R&M = ruimtelijk en milieu  
MFC = Multi Functioneel Centrum  
IDOP = Integraal dorpsontwikkelingsplan   

 


