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Op 21 juni vorig jaar was er in de Agaat (MFA) een bijeenkomst over de toekomst van
St. Agatha. Toen is er een voorstel gedaan om een Dorpscoöperatie op te richten. Er
waren veel vragen en opmerkingen. Een werkgroep is toen verder gegaan met de
uitwerking van de ideeën. Nu ligt er een plan voor de oprichting en dat wil de werkgroep met iedereen uit het dorp bespreken. Hierbij alvast een inleiding...

Waarom
deze
Nieuwsbrief ?
Waarom een Dorpscoöperatie?

Er zijn vele belangrijke onderwerpen in het dorp:

Aan de toekomst

Enkele voorbeelden: in St. Agatha wonen nog ruim 500 mensen. Het is bekend dat er jon-

van St. Agatha

geren zijn en ook ouderen zijn die in het Dorp willen blijven wonen. Er zijn er veel gegaan

moeten we nú

omdat er geen geschikte woning was. Dat is jammer voor hen en voor het dorp.
De Dorpscoöperatie kan namens al die inwoners meer druk zetten om plannen te
realiseren. Een belangrijk onderwerp, ...en een blijvende zorg...

gaan werken!

Veel verenigingen hebben last van een tekort aan (jonge) leden en/of vrijwilligers.
Door het stimuleren van een betere samenwerking op het gebied van communicatie en
organisatie kan meer bereikt worden. Misschien kunnen we ook samen meer halen uit het
‘buitengebied’ van Sint Agatha.
Er zijn ook inwoners met ideeën en vragen, die we nog niet kennen. Ideeën voor een kinderopvang, voor een jaarlijkse dorpskermis, voor een filmmiddag, voor een gezamenlijke
Sinterklaasviering, voor de oprichting van een mountainbike-club of game-honk enz.
Alles wat St. Agatha meer aantrekkelijk en meer leefbaar maakt, juist in de toekomst, kan

‘Later’ is
misschien
té laat...

met hulp van de Dorpscoöperatie door de inwoners zelf beter gerealiseerd worden.
De kracht van een dorpscoöperatie is:
Het is een officiële onderneming, die leden heeft en die leden ook
kan vertegenwoordigen naar andere instanties zoals de gemeente,
zorginstellingen, woningbouworganisaties enz. Daardoor kan meer

Wat is de kracht
van een dorps coöperatie ?

bereikt worden voor St. Agatha. Dat is ook de ervaring van de vele
andere Dorpscoöperaties in Brabant.
Maar ook het samenwerken in het dorp kan beter tot stand komen.
Dat geeft ook kracht en inspiratie. De verenigingen houden hun eigen
zelfstandigheid maar kunnen voordeel hebben van een betere afstemming, communicatie en samenwerking met andere verenigingen.
Dat kan dan meer dan nu gebeurt. Goed voor iedereen…!

Om de leefbaarheid nu en in de toekomst in stand te houden en nog te verbeteren, moeten we niet afwachten.
Niemand anders zal dat namelijk voor ons gaan doen.
We moeten op de trom slaan en het zélf regelen. Doe mee.

Méér weten: kom naar een van de bijeenkomsten: Op vrijdag 17 mei van

20.00-22.00 uur of zondag 19 mei van 11.00-13.00 uur in de Agaat

GEMEENTEBESTUUR POSITIEF
Veel voordeel voor ons dorp valt te halen uit een
goede communicatie met de gemeente. Het voltallige bestuur van Cuijk is 25 februari in de Agaat op
bezoek geweest. De plannen zijn uitgelegd. De burgemeester reageerde: “Zo’n samenwerkingsmodel
past precies bij ons beleid: méér zeggenschap van
de kleine kernen! Dat willen we graag ondersteunen. Sint Agatha kan ‘n voorbeeld zijn voor de andere dorpen. Wat ons betreft is het een geschenk.”
De bal in de korf; 1-0 voor ons dorp.

VAN BELANG VOOR ALLE ANDEREN
Niet alleen voor verenigingen maar voor ALLE
inwoners is ‘n mooie toekomst van belang.
Daarom is het voor iedereen goed:
+ dat het veilig is,
+ dat er wat te doen is,
+ dat je een geschikte woning hebt,
+ dat er een school is en blijft,
+ dat je andere dorpelingen kunt ontmoeten,
+ dat de Agaat er is en blijft, maar ook
+ dat je daar allemaal zelf invloed op hebt en
mee kunt denken en doen. Nu én later
Die kans kun je benutten. Kom op een van de 2
bijeenkomsten naar de Agaat en doe mee.
Meer informatie, meer gesprekken, meer duidelijkheid…
Binnenkort zult u meer te zien en te horen krijgen. Maar óók zelf meer kunnen zeggen. U ziet hier en daar berichten over ‘Agatha Leeft’, maar u krijgt
ook een brief thuis, waarin we vragen wat volgens u voor Sint Agatha in de
toekomst heel belangrijk is.
Het kan zo maar zijn dat er ook iemand die u goed kent even op bezoek komt.

Meer informatie (conceptstatuten, huishoudelijk reglement, bestuursmodel, visie
op de toekomst) kunt u vinden op de website:
www.agathaleeft.nl
onder ‘coöperatienieuws’

WERKGROEP VAN ST. AGATHA
Werkgroepleden: Harrie Cuppen, Roy Heijsterman, Willy Thijssen, Stijn Verdijk, Marjon Hermanussen, John van
de Broek, Mario Caspers, Noud Verdijk, Ruud Goossens, Willem Cranen, Ronald Salters, Elco Elders, Jan van
Kesteren, Anne Nelissen, Linda Hendriks, Ton Hovens, Marcel Caspers, Marscha Elbers-Lamers, Erma Coenen.

