D o r p s vere n i gi n g A g a t h a Le e f t
Februari 2020
Redactie:: Willem
agathaleeft@gmail.com
www.agathaleeft.nl

Agenda

Jaargang 1, uitgave 1

Laatste Nieuws
Eerste Ledenvergadering ‘Agatha Leeft’

Februari

Op woensdag 29 januari 2020

21 februari
Start Carnaval
Lindekring 13.00 u

hebben we de eerste Algemene

22 februari
Martinuskerk 10.00 u
Gemeentehuis 11.30 u

Op advies van geraadpleegde

HOE NU VERDER ?
De Dorpsvereniging is opgericht,

Ledenvergadering gehouden van

een bestuur is gekozen, er zijn

Agatha Leeft.

23 februari
Optocht Cuijk 13.00 u
24 februari
Mega-Matinee S-Bocht
25 februari
Ule-optocht 13.00 u
Zeepkistenrace 15.30 u
7 maart Kotelettenfeest

De kracht van klein is
SAMEN

In dit nummer:

meer dan tien werkgroepen.
Hoe gaat het nu verder?

juristen en fiscalisten is uiteinde-

Even terug naar het doel van de

lijk niet gekozen voor een dorpscoöperatie maar voor een dorps-

tie, met name in relatie tot de

nieuwe vereniging.

vereniging. Met name de belas-

Dorpsraad en de MFA De Agaat.

Wat voorop staat is het belang

tingplicht van een coöperatie

Daarnaast gaan we op volle

van Sint Agatha. De leefbaarheid

brengt nadelen op het gebied van

kracht verder met een aantal

staat daarbij boven op de agenda.

financiën en werkdruk. Verder

onderwerpen, die hoog op de

zijn er nauwelijks verschillen als

Nu en in de toekomst. En dan

dorps-agenda staan.

gaat het over de volgende onder-

Bovenaan en direct van groot

werpen, die al eerder door de

belang is het vervolg op de

inwoners bij een enquête zijn

Dorpskrant. Theo Visser werd

genoemd:

Bij de Algemene Ledenvergade-

tijdens de vergadering bedankt

We willen in het dorp (blijven)

ring, die qua bezoekersaantal de

voor de 26 jaren dat hij de krant

wonen.

verwachtingen verre overtrof,

heeft verzorgd. Met groot ap-

We willen dat er plek is voor

bleek een groot draagvlak en

plaus werd de toespraak van

gezinnen, voor kinderen.

enthousiasme. Nagenoeg alle

Willy Thijssen ondersteund, maar

We willen de school behouden’.

aanwezigen hebben zich tijdens

iedereen was er wel van over-

We willen dat het veilig is.

deze bijeenkomst ingeschreven

tuigd dat er zeker een nieuwe

We willen de ouderen helpen

als lid en velen hebben zich opge-

krant moet komen. Jarenlang was

wanneer dat nodig is.

geven voor deelname aan werk-

dit medium dé manier om ieder-

We willen de verenigingen in

groepen.

een van alles op de hoogte te

stand houden.

Wat nu voor ons ligt, is een ver-

houden. Een echt ‘bindmiddel’.

We willen…..

dere uitwerking van de organisa-

Niet te missen...

Daar gaan we met iedereen van

het gaat over het realiseren van
de doelstelling en de zeggenschap
van leden.

Algemene Ledenvergadering

1

Nieuwe Dorpskrant

2

Hoe nu verder?

3

Masterplan

Korte termijn:

Middellange termijn

Bouwen in Sint

4

Sint Agatha is via twee werkgroe-

Twee bouwplekken: Kepserplein

Alles wat buiten de blauwe lijnen

5

pen al lang in gesprek met de

én op en rond het oude tennis-

van de provinciale planning voor

Gemeente Cuijk om meer wo-

veldje. Op het Kepserplein is ‘n

woningbouw valt, wordt ver-

ningen te realiseren in Sint Aga-

optie op de voorste bouwkavel.

traagd door daaraan gekoppelde

tha.

De andere kavel biedt nog plek

onteigening van grond en door-

De laatste keer dat we vergader-

voor een grotere woning of

bestemmingsplanwijzigingen.

den ging het over het masterplan

twee onder een kap. Er is daar ‘n

Wat nog wel mogelijk is, is wo-

waarin een korte, een middellan-

optie op de helft ervan. Voor die

ningsplitsing en bouwen op eigen

ge en lange termijn- planning was

andere helft kunnen liefhebbers

grond, in de vrije sector. Bijvoor-

opgenomen.

zich nog melden.

beeld een soort van (voor)zorg

Werkgroepen

het dorp aan werken.

Bouwen in Sint Agatha

woning.

Overzicht van de werkgroepen
Wanneer men in Sint Agatha een onderwerp belangrijk vindt, is daarvoor vaak een werkgroep in het
leven geroepen. Dat helpt om samen het gewenste resultaat te bereiken. Zo waren er al enkele werkgroepen en zo zijn er nog enkele aan toegevoegd. Hierbij een voorlopig overzicht, met de vraag aan
iedereen in Sint Agatha die een onderwerp belangrijk vindt, erover na te denken of hij zich wil opgeven voor een werkgroep of een nieuwe werkgroep wil oprichten.
Geef dit dan door via: agathaleeft@gmail.com
Je hoeft geen lid te zijn van de Dorpsvereniging om lid te worden van een werkgroep

Werkgroep Wonen
(voor oud en jong)
Contactpersoon
Willy Thijssen

Werkgroep Ontmoeten

Werkgroep Kerkenpad

Contactpersoon:
Riek Hendriks

Contactpersoon:
Noud Verdijk

Werkgroep MFA

Werkgroep Oliebollen

Werkgroep Dorpskwis

Met o.a. Beheer, inrichting,
Contactpersonen:
schoonmaak & onderhoud

Contactpersoon:
Ronald Salters

Anja Thoonen en
Wilma Bosma

Werkgroep Rondom de Werkgroep Dorpskrant
Toren—Kerstviering
Nieuwsbrief
Website
Contactpersoon:

Contactpersoon:
Vivianne van Dijk

Werkgroep Welkom
nieuwe dorpsgenoten
Contactpersoon:
Gerda vd Broek (?)

Peter Hendriks

Contactpersoon:
Nog onbekend

Werkgroep Veiligheid
en speelgelegenheden

Werkgroep Wonen,
Zorg en Welzijn

Werkgroep Dorpsondersteuning, AED

Contactpersoon:

Contactpersoon:

Contactpersoon:

Nog onbekend

Jan van Kesteren

Anita Thijssen/Linda H.

Er zullen nog enkele gesprekken plaatsvinden met sommige werkgroepen om te bekijken of er geen verbinding mogelijk is met soortgelijke
onderwerpen/werkgroepen. Dit alleen als dat dan meer duidelijkheid geeft of wanneer er dan een betere afstemming kan worden bereikt.
Wanneer iemand mee wil doen met een bestaande werkgroep of een idee heeft voor de oprichting van een nieuwe werkgroep, laat dat dan
weten aan het secretariaat van de Dorpsvereniging: e-mailadres: agathaleeft@gmail.com
De contactpersonen van de werkgroepen zullen worden uitgenodigd bij het kwartaaloverleg om de stand van zaken door te nemen.

De eerste resultaten:
We hebben gemerkt dat bijna iedereen in het dorp de eigen Dorpskrant nu al mist. Daar willen we snel een oplossing voor.
Gelukkig hebben een vijftal personen zich opgegeven om hier iets aan te gaan doen. Zij zijn druk bezig om ideeën en suggesties te bespreken. Iedere maand of week een krant maken is niet eenvoudig,
Want daar hoort bij: het verzamelen van informatie via interviews of door dorpelingen/verenigingen te vragen iets op te sturen, het opstellen van de krant, het laten drukken, het rondbrengen. Ook hierbij kan nog hulp worden aangeboden.

