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Agatha Leeft
Het laatste nieuws over de dorpscoöperatie

De laatste Nieuwsbrief verscheen in april van dit jaar. Nog niet zo lang geleden. Maar toch is er na die
tijd zo veel gebeurd dat we u daarvan heel graag op de hoogte willen brengen.
Onder andere van de huis-aan-huis bezoekjes, van de twee dorpsbijeenkomsten van 17 en 19 mei en
natuurlijk van de vervolgstappen.

De huis-aan-huis bezoekjes
Elke woning in St. Agatha heeft een brief met enkele vragen in de brievenbus gekregen. Met die vragen
wilde de werkgroep de inwoners van Sint Agatha betrekken bij de toekomst van het dorp.
•

Waarom heeft u ervoor gekozen om in Sint Agatha te komen of te blijven wonen?

•

Wat zou u graag anders zien in het dorp?

•

Welke verwachtingen heeft u van de Dorpscoöperatie?

•

Heeft u nog tips voor de Dorpscoöperatie?

De resultaten van dit onderzoek
Na enkele weken werd een bezoekje gebracht aan al die huizen om de antwoorden op te halen.
Liefst 80 formulieren (= 80 woningen) konden worden verzameld. Een korte samenvatting van de antwoorden:
Mensen wonen hier graag om: de rust, de natuur, de gezellige leefgemeenschap, verenigingsleven enz.
Wat men zou willen verbeteren: meer woningen voor jong en oud, speelplaats bij de MFA, betere plek
voor de bushalte, verbetering van de bermen, toekomst voor de school, zorgvoorzieningen enzovoort.
Verwachtingen van een dorpscoöperatie: initiatieven voor leefbaarheid, alternatieven voor mantelzorg,
samenwerking stimuleren bij klimaatproblematiek, meer zeggenschap eisen voor het dorp...enzovoort

Tips: iets doen met het tennisveldje, groenvoorziening in eigen beheer, volkstuintjes, samenwerking bij
evenementen stimuleren, digitaal platform maken, energie collectief project opstarten enz.

Wilt u meer informatie?

Op de website www.agathaleeft.nl kunt u onder het kopje
‘NIEUWS VAN DE COÖPERATIE’ de volledige uitslag vinden.

De ALGEMENE CONCLUSIE van dit huis-aan-huis-onderzoek was:

+ De meerderheid van de mensen denkt mee over hoe het er uit moet komen te zien en is positief over het idee van een coöperatie
+ Ook een redelijke groep heeft nog geen beeld of verwachting en wil eerst
graag meer informatie hebben
+ Een kleine groep laat weten een coöperatie geen goed idee te vinden
Op vrijdag 17 mei en op zondag 19
mei zijn er in de Agaat twee bijeenkomsten geweest over het al of niet
oprichten van een dorpscoöperatie.

Er werd gesproken over :

RESULTATEN

wat de inwoners van het dorp van belang vinden voor de toekomst
wat we kunnen doen om die belangen goed te waarborgen en
wat we ervan vinden als er daarvoor
een dorpscoöperatie wordt opgezet
en tenslotte of je wil meewerken aan
een goede toekomst van Sint Agatha.

Wat hebben deze bijeenkomsten opgeleverd?
Na de presentaties van de werkgroep en na de vragen en discussies hebben we deze feiten:
Aan deze bijeenkomsten hebben in totaal 54 inwoners deelgenomen
41 personen hebben na de presentaties aangegeven lid te willen worden van de dorpscoöperatie
19 personen hebben ingevuld dat ze wel lid wilden worden van een werkgroep
Nagenoeg iedereen wil op de hoogte gehouden worden van de verdere stappen.

DE VERDERE PLANNEN
Het is nu de bedoeling dat een initiatiefgroep de laatste fase naar de oprichting van een
dorpscoöperatie voorbereidt. Daar hoort ook bij dat de Dorpsraad en de beheersstichting
van het MFA samen met deze initiatiefgroep een intentieverklaring tekenen, waarbij ze
aangeven toe te willen werken naar één organisatie: de dorpscoöperatie.
Daarover wordt goed contact gehouden met de Gemeente Cuijk. In deze periode zal ook
gezocht worden naar bestuursleden. Op dit moment zijn er enkele personen die daarin serieus geïnteresseerd zijn.
Wanneer iemand bij het lezen van deze nieuwsbrief zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie, dan kan hij/zij zich melden bij een van de leden van de initiatiefgroep (zie
onder). Bij de eerste algemene Ledenvergadering zal bij stemming het bestuur democratisch worden gekozen. Er is geen strak tijdpad, maar we schatten in dat eind 2019 of begin
2020 de Dorpscoöperatie ‘Agatha Leeft’ een feit is.
DE INITIATIEFGROEP BESTAAT UIT DE VOLGENDE PERSONEN:

Meer informatie (concept-

Harrie Cuppen, Willy Thijssen, Marjon Hermanussen, Mario Caspers, Noud Verdijk, statuten, huishoudelijk regleWillem Cranen, Ronald Salters, Jan van Kesteren, Linda Hendriks en Marscha El- ment, bestuursmodel, visie
op de toekomst) kunt u vinbers-Lamers.
Secretariaat: email: dorpscooperatie@gmail.com

den op de website:
www.agathaleeft.nl
onder ‘coöperatienieuws’

