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Visie ‘Leefbaarheid Sint Agatha’
Sint Agatha telt d.d. 2018 ruim 500 inwoners.
Het is een dorpje aan de Maas, met een rijke historie en een actieve bevolking. Dit dorpje wil zijn aantrekkelijkheid en
leefbaarheid behouden en zich opmaken voor een nieuwe toekomst.
Maar deze leefbaarheid staat onder druk. Vergrijzing en ontgroening nemen toe. Dat betekent: minder vrijwilligers, minder
bestuurders, minder jongeren met als gevolg (grote) problemen om bijvoorbeeld verenigingen en clubs overeind te houden.
Door een betere onderlinge samenwerking en dienstverlening kan dit voor een deel worden opgevangen. Maar dat is niet
genoeg. Er is een gezamenlijke aanpak nodig om het dorp leefbaar te houden. Daarvoor is naast de eigen inzet ook de steun van
de gemeente nodig.
Maar ook bij de gemeente Cuijk gaat veel veranderen.
Tegen de achtergrond van fuserende gemeentes in het Land van Cuijk zal de aandacht voor de kleine kernen anders (minder?)
worden. Het is daarom ook dat gemeenten en provincies de kleine kernen vragen om zelf de regie in handen te nemen:
‘zelfsturing’ noemen ze dat. En dat kan alleen met een vorm van kernendemocratie en dat betekent dat deze kernen zélf meer
verantwoordelijkheid nemen en bevoegdheid krijgen om de leefbaarheid in stand te houden of te verbeteren. Die uitdaging
aangaan, mét steun van de gemeente Cuijk, dát is de uitdaging voor Sint Agatha. Een vorm van intern samenwerken, die hierbij
past, is het oprichten van een Dorpscoöperatie.
Het enige doel van deze Coöperatie is de bevolking te ondersteunen bij het verzekeren van een mooie toekomst. Sint Agatha
leeft en moet blijven leven!
De Dorpscoöperatie i.o. met de naam AGATHA LEEFT is een organisatievorm met leden, werkgroepen en bestuur. Het
organigram ziet er als volgt uit:

De Dorpscoöperatie is een rechtspersoon, ingeschreven in de Kamer van Koophandel, met statuten en huishoudelijk reglement
(zie bijlage 1 en 2).

De stem van de inwoners
Bij een organisatievorm als een dorpscoöperatie is de stem van de bevolking bepalend.
Elke inwoner, 16 jaar of ouder, kan lid worden van de Dorpscoöperatie en daardoor via de algemene ledenvergadering inbreng
hebben op de plannen voor Sint Agatha. Het bestuur en werkgroepen ondersteunt de uitvoering van de gekozen plannen door de
werkgroepen.
Om de oprichting van de Dorpscoöperatie mogelijk te maken is er een initiatiefgroep opgericht die via nieuwsbrieven, flyers,
Dorpskrant maar vooral met open informatie-avonden, enquêtes en huis-aan-huis bezoekjes de inwoners heeft betrokken bij de
ontwikkelingen.

Het resultaat hiervan is dat een meerderheid van de inwoners positief is over het idee van een dorpscoöperatie en wil
meedenken over de verdere ontwikkelingen. Een grote groep geeft aan deel te willen nemen in een van de (bestaande of nog op
te richten) werkgroepen.
Verder zijn er in de enquête en bij de huis-aan-huis bezoeken veel onderwerpen aangegeven die men voor de leefbaarheid in de
toekomst van belang vindt. (zie bijlage 3)
Enkele onderwerpen die inwoners van belang vinden:
Nieuwe bewoners meer bij het dorp betrekken
Speelplekken en activiteiten voor kinderen realiseren
Zorgvoorzieningen voor ouderen
Mogelijkheden voor nieuwbouw onderzoeken
Verenigingen ondersteunen en sterker maken
Samenwerken aan energie en klimaatmaatregelen
Alternatieven als steun voor mantelzorgers zoeken
MFA De Agaat meer gebruiken (bv voor zorgvoorziening, kinderopvang, evenementen)
Maasheggengebied, omgeving klooster meer exploiteren
Ook zijn er nieuwe ideeën aangereikt die juist door een gezamenlijke aanpak meer effect zullen opleveren. Zoals op het gebied
van energie (isolatie, zonnepanelen), woningbouw, veiligheid en aantrekkelijkheid van het dorp.
Wat het geloof in een goede toekomst bevordert is het gegeven dat er een rijk en actief verenigingsleven is, dat er een
gemeenschapshuis staat ( De Agaat) met veel mogelijkheden tot ondersteuning van nieuwe plannen en dat de nog bestaande
Dorpsraad het pad heeft geëffend voor een hecht gemeenschapsgevoel, waaruit al vele activiteiten en werkgroepen zijn
voortgekomen.

Praktische uitvoering
Om dat wat bewoners als ‘belangrijk voor het dorp’ hebben aangegeven tot uitvoering te brengen, kan de
dorpscoöperatie een coördinerende en ondersteunende rol spelen.
Dat zal gedragen moeten worden door de wens en de keuzes van de inwoners en zo is de organisatie en werkwijze
ook ingericht (algemene ledenvergadering is bepalend voor besluiten; zie bijlage 1 en 2).
Die coördinerende rol van de coöperatie zal enerzijds naar binnen zijn gericht om tot goede en gedragen besluiten
en activiteiten te komen. Waar andere, externe partijen nodig zijn voor ondersteuning of realisatie van de plannen
(bv gemeente, zorgvoorzieningen), zal in veel gevallen de dorpscoöperatie namens het dorp de gesprekspartner
zijn. Dit met name om de eenduidigheid en slagvaardigheid te vergroten.

Voortgang oprichtingsproces
Om tot een definitieve oprichting te komen van de Dorpscoöperatie heeft de initiatiefgroep een intentieverklaring
opgesteld die is ondertekend door het bestuur van de MFA en de Dorpsraad. (zie bijlage 4).
Hiermee is de weg vrij om een voorlopig bestuur samen te stellen en over te gaan naar uitvoering van de laatste
voorwaarden zoals de notariële toetsing en goedkeuring, het werven van leden (een gedeelte heeft zich al
aangemeld als aspirant lid bij de informatiebijeenkomsten), het voorbereiden en plannen van de integratie van
Dorpsraad en MFA in de constructie van de Dorpscoöperatie, enzovoort.
Het streven hierbij is om in januari 2020 tot de formele oprichting van de Dorpscoöperatie ‘Agatha Leeft’ over te
gaan.
Bijlagen: (te downloaden via de website www.agathaleeft.nl)
Concept Statuten
Concept Huishoudelijk Reglement
Resultaten enquête inwoners Sint Agatha
Intentieverklaring
Visiedocument

Initiatiefgroep ‘Oprichting Dorpscoöperatie’

