
   

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

                                                                                                        Datum:    09   februari   2011 

  

 

  

1          Opening 

De vergadering wordt om acht uur geopend en na vele eerdere bezoeken zijn er voor 

deze avond geen bezoekers gepland of op het inloopkwartiertje afgekomen. Helga heeft 

zich afgemeld. 

  

2          Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

  

3          Mededelingen 

Geen 

4          Bezoek 

Geen 

  

5          Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden 

  

6          Uitgegane stukken 

Reactie op het plan van aanpak m.b.t. het Knooppunten wandelroute project en het 

Wandelpaden plan Keldonk in het kader van de iDOP. 

  

7          Commissies 

7.1.         Subjectieve verkeersveiligheid 

Vanuit de gemeente is aangegeven, dat de huidige situatie naar tevredenheid wordt 

beoordeelt. Echter vorige week heeft er toch een ongeval plaats gevonden.  SDK zal 

de gebruikers polsen naar hun ervaring en na deze reactie(s) trachten het dossier te 

sluiten. 

8          Ingebrachte punten 

8.1. Bouwen 

Naar aanleiding van de bespreking met wethouder van Burgsteden en 



beleidsmedewerker Bosch inzake Bouwen in Keldonk 13 oktober jl. zijn er nog steeds 

openstaande punten. Ondanks toezegging dat de actiepunten en beantwoording 

binnen een maand uitgevoerd zouden worden staan nog steeds enkele punten open, 

ondanks herhaalde verzoeken om beantwoording en actie. SDK zal nogmaals de 

betreffende punten navragen. 

8.2. Infra, Zuidelijke ontsluitingsweg. 

Onlangs is de tweede klankbord bijeenkomst geweest. Een verslag hiervan is 

gepresenteerd op Keldonk.nl.  SDK stelt zich nog steeds de vraag over het nut en 

noodzaak van de aanleg van deze weg. De ingeslagen procedure is echter 

onomkeerbaar en de weg zal aangelegd worden. De aanwezigen op de bijeenkomst 

zijn allen van mening, dat de zuidelijke ontsluitingsweg uitsluitend het terugbrengen 

van het vrachtverkeer in Erp tot gevolg zal hebben. Woon-werkverkeer 

(sluipverkeer) zal door Erp en Keldonk blijven rijden. 

SDK zal zich nu gaan concentreren op de voor Keldonk minst slechte variant. Tijdens 

de volgende openbare dorpsraadsvergadering (wo. 20 april a.s.) zal de gemeenschap 

gepolst worden wat zij er van vindt en waar we als SDK voor zullen gaan. 

8.3. Keldonk.nl 

Na de mededeling van Theo om te stoppen met Keldonk.nl en de domeinnaam over 

te dragen aan de SDK zullen we een plan moeten opstellen hoe we Keldonk.nl 

kunnen behouden voor Keldonk. We hopen en verwachten dat er vanuit het dorp 

aanmeldingen zullen gaan komen, die ons zullen ondersteunen hierin en waaruit een 

nieuwe webmaster zal voortkomen. Het mag duidelijk zijn, dat SDK de website niet 

zal gaan beheren. 

9          Rondvraag 

Geen 

  

10          Sluiting 

Wederom laat, na uitgebreid overleg over de te volgen stappen in het kader van de 

zuidelijke ontsluitingsweg, wordt de vergadering kort na half twaalf gesloten. 

  

11          Volgende vergadering. 

Volgende vergadering 23 maart 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   

 


