MEER INFORMATIE
De werkgroep heeft zich verdiept in de
opzet van een dorpscoöperatie en
intussen ook daarover gesproken met
de inwoners van St. Agatha (21 juni).
Daarbij waren de oprichters van de
dorspcoöperaties van een tweetal
andere dorpen aanwezig en ook een

wethouder uit Cuijk.
Naar aanleiding van die bijeenkomst is
de werkgroep verder gegaan en heeft
een voorstel voor de statuten en het
huishoudelijk reglement opgesteld.
Dat zal weer worden voorgelegd aan
ieder die daarover wil meedenken en
meepraten. De datum zal nog worden
bekend gemaakt.

DE WERKGROEP
De werkgroep bestaat uit de
volgende leden. Wanneer er
vragen zijn, trek aan de bel bij
een van deze leden en ga in
gesprek.

Dorpscoöperatie
‘Agathaleeft’

Kritische opmerkingen en suggesties voor verbetering: alles
is van harte welkom.
Leden:
Noud Verdijk
Marjon Hermanussen
Willem Cranen
Stijn Verdijk
Ronald Salters
Mario Caspers
Willy Thijssen
Linda Hendriks
Elco Elders
emailadres:
jbloemen@ziggo.nl

Mocht u nu al interesse hebben:
Het voorstel staat op de website van
St. Agatha:
www.agathaleeft.nl

DORP MET EEN HART
Visie en uitgangpunten
voor een gezamenlijke
toekomst
Het gaat bij alles om het vinden
van de goede balans...

Dorpsraad
MFA
Werkgroep
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VISIE: WE STAAN ER NIET
ALLEEN VOOR

ONZE MISSIE:
WE GAAN ER VOOR

St. Agatha: klein, actief, maar daardoor
tegelijkertijd kwetsbaar.
De leefbaarheid staat onder druk. Om die
in stand te houden of te verbeteren zijn
er vrijwilligers, bestuurders en jongeren
nodig. Door een betere onderlinge
samenwerking en dienstverlening kan dit
voor een deel worden opgelost.
Maar dit kan ook alléén maar wanneer er
steun van en samenspraak is met de

Dorpje aan de Maas
Een mooie plek om te wonen en te leven.
St. Agatha telt ruim 500 inwoners.
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. Om deze toekomst handen en
voeten te geven zal er samen aan gebouwd
moeten worden. Het gaat niet vanzelf.
Iedereen die in St. Agatha woont is hierbij
nodig. Iedereen telt mee en stemt mee.
Geloven in een toekomst.
Het kan want: St. Agatha leeft!

gemeente. 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 alleen
maar minder worden. Daarom ook dat
gemeentes en provincie de dorpen
vragen om zelf de regie in handen te
nemen: ‘zelfsturing’ noemen ze dat. Die
uitdaging aangaan, mét steun van de
gemeente Cuijk, dát is de uitdaging voor
St. Agatha. Bij die steun van de
gemeente hoort ook een nauwe
samenwerking met die instanties die
vanuit de gemeente wijk– en kerngericht
zijn (bv WMO-functies)

De toekomst in eigen hand nemen en meer
zelf kiezen en zelf bepalen: dat kán.
St. Agatha heeft er alle mogelijkheden
voor: een rijk verenigingsleven, betrokken
vrijwilligers, een fraai MFA De Agaat, een
mooi schooltje, een uniek klooster. Dat
alles omringd door een schitterend
natuurgebied. Aantrekkelijk voor de eigen
inwoners, maar zeker ook voor toeristen
een trekpleister.
Maar er zijn ook punten van zorg. Zoals
een groot woningtekort voor jong en oud,
dreigende eenzaamheid bij ouderen, een
toenemend gebrek aan vrijwilligers.
En ook dáár zijn we mee bezig: een
werkgroep ‘ontmoeten voor ouderen’, een

Een vorm van intern samenwerken, die

werkgroep ‘wonen voor starters’, een

hierbij past en, zoals blijkt bij andere

initiatiefgroep Gemeenschappelijk Wonen

dorpen, in de praktijk ook wérkt, is het

voor Ouderen, projectgroep voor een

oprichten van een Dorpscoöperatie.

gezamenlijke website ter verbetering van

En het enige doel van deze Coöperatie is
de bevolking te ondersteunen bij het
verzekeren van een mooie toekomst.

Op weg naar een gezamenlijk akkoord

Er zit muziek in ons dorp

St. Agatha leeft en moet blijven leven!

de onderlinge communicatie. Het enige wat
ontbreekt is een organisatie die de
samenhang kan verbeteren en het geheel
nog sterker kan maken. En dat is nodig bij
die ontwikkeling naar eigen regie en
zelfsturing. En daar kan iedereen alleen
maar bij winnen.

