
Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

                                                                                                        Datum:    6    april   2011 

  

 

  

1          Opening 

De vergadering wordt om 19h15 geopend met een bijzonder welkom aan een delegatie 

van de buurt D’n Driehoek, zie verder hst. 8. 

  

2          Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. 

  

3          Mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

  

4          Bezoek 

Op deze avond zijn er drie bezoeken, een delegatie van D’n Driehoek, een delegatie van 

de commissie Kermis (zie hst. 7.) en de heer van de Akker, Antoniusstraat. 

  

De heer van de Akker vraagt aandacht voor het verkeer in de Antoniusstraat – 

Morgenstraat. Het verkeer rijdt veelal veel te snel en geeft overlast op de 

klinkerbestrating. Het onlangs geplaatste bord met “ u rijdt  … km per uur” is na schade 

verwijderd en niet meer teruggeplaatst. SDK zal navraag doen hierover en tevens 

verzoeken om een ander type bord met “ u rijdt te hard”, zonder snelheidsindicatie. 

  

5          Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden. 

  

6          Uitgegane stukken 

Brief aan politieke partijen met betrekking tot de bezuinigingen als beantwoording van 

de oproep m.b.t. de kosten van leges van het CDA van in de Erpse Krant van medio 

Maart. 

  

7          Commissies 

7.1.         Kermis 

De commissie Kermis dunt uit. De motivatie ontbreekt door uitblijven van successen. 

SDK ziet dit anders en vindt de resultaten voldoende bevredigd. Commissie wil de taak 

terug geven aan de SDK.  



Er is contact geweest met de Judoclub voor een eventuele samenvoeging. Er is echter 

geen meerwaarde om dit samen te voegen. Zowel de kermis als de jaarmarkt worden 

niet als versterking van de betreffende activiteit gezien. 

Wel zijn enkele activiteiten, zoals Koningsschieten en Kleurplaatwedstrijd of evt. ander 

evenement nog te organiseren als individuele activiteit, door enkele leden van de 

huidige groep.  

SDK zal de gemeenschap vragen om mee te denken en om advies vragen. 

  

7.2.         IDOP 

Tot verbijstering hebben we kennis genomen van een wederom uitgestelde IDOP. 

Ondanks meerdere toezeggingen over het verstrekken van het concept van de het IDOP 

Keldonk, zodat we deze op onze openbare vergadering  konden voorleggen aan de 

gemeenschap van Keldonk, is deze wederom niet beschikbaar gesteld. Nadat in 

Februari 2010 het concept door SDK is opgesteld en ter aanvulling aan de gemeente is 

gezonden,  is deze nog niet uitgewerkt. 

Binnenkort zullen we dit bespreken met de betreffende wethouder. 

8          Ingebrachte punten 

8.1.        ZOE 

De delegatie van D’n Driehoek is op bezoek voor een overleg over de locatie van de 

ZOE. De verschillende varianten en mogelijkheden worden besproken. De voorkeur 

voor D’n Driehoek is de meest Noordelijke variant, waarbij de aansluiting op de N279 

minder relevant is, maar ook hierin een lichte voorkeur voor de meest noordelijke. 

Intussen is ook overleg geweest met de Dieperskant die de voorkeur hebben voor de 

meest zuidelijke variant, waarbij ook de aansluiting op de N279 minder relevant is. 

De Sluisweg komt nog met een standpunt. 

SDK zal op de openbare vergadering de varianten toelichten en de gemeenschap haar 

mening vragen. Aan de hand van alle standpunten zal SDK een voorkeur bepalen of 

beslissen geen mening te gaan vormen. 

8.2.        Doorgaand verkeer Erp - Veghel via Keldonk. 

SDK ziet meer en meer problemen ontstaan in het sluipverkeer via Keldonk. De drukte 

neemt steeds meer toe en de overlast eveneens. De wijziging van de Erpse weg zal dit 



eveneens versterken. SDK heeft verzocht om nieuwe metingen m.b.t. dit verkeer te laten 

verrichten. 

Daarnaast is het vrachtverkeer via Hool – Sweenslag erg belastend voor de omgeving. 

SDK heeft verzocht om hier maatregelen in te nemen. 

Over beide punten is overleg geweest met de buurschappen Hool/Sweenslag. 

8.3.        Parkeren in Keldonkse Morgen 

Door de nieuwste ontwikkelingen in de Keldonkse Morgen dreigt een parkeerprobleem 

te ontstaan. SDK heeft een voorstel gedaan, iom de buurtvereniging. Dit is voorgelegd 

aan de gemeente. De gemeente is echter met een afwijkende voorstel gekomen, wat niet 

tot tevredenheid is van SDK. Wordt vervolgd. 

8.4.        Nieuw bestemmingsplan. 

We wachten nog steeds met belangstelling op voorstellen tot nieuwe bouwlocaties. De 

situatie wordt echter nijpend, aangezien de Keldonkse Morgen binnenkort “vol” is. 

Nieuwe locaties zijn dringend nodig. 

Sinds 2010 is er schriftelijke toezegging voor meer kaveluitgifte per jaar, wat echter door 

het nijpend tekort niet ingevuld kan worden. Dit baart ons serieus zorgen. 

8.5.        Bezuiningingen. 

Alle dorps- en wijkraden dienen de komende jaren tot 20% te bezuinigen. De subsidie 

wordt de komende vijf jaar met 4% gekort. Daarnaast wordt de subsidiepot met 

projectmogelijkheden met 50% gekort. Dit betekent, dat we als dorpsraad mogelijk 

minder activiteiten kunnen ontplooien. 

8.6.        Tijdelijke verkeersmaatregelen. 

De tijdelijke verkeersmaatregelen, die in het voortraject van de ZOE, zijn ingesteld in 

Keldonk, zullen beperkt worden omgezet in definitieve maatregelen. De versmalling in 

de Kampweg en Sluisweg worden verwijderd. De versmalling aan de kom grens in de 

Morgenstraat en De Roost blijven ongewijzigd. De versmalling in de Hackerom, blijft 

definitief weg. 

SDK heeft verzocht om de versmalling / asverlegging aan de Morgenstraat enigszins 

aan te passen, zodat dit beter past in het welkomsbeeld van Keldonk, in het verlengde 

van de aankleding van de Morgenstraat. Dit is in het kader van bezuinigingen en 

onderhoud afgewezen. 



9          Rondvraag 

Geen 

  

10          Sluiting 

De vergadering wordt na weer een lange avond om half twaalf gesloten. 

  

11          Volgende vergadering. 
  

Openbare vergadering 20 april aanvang 20.00 uur 

  

Volgende besloten vergadering 18 mei 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   

 


