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Dorpsverenig ing Agatha Leeft  

Organisatie: het doel van de Dorpsvereniging is de leefbaarheid van Sint Agatha nu én in de toekomst  te be-

vorderen. De manier waarop we dat willen en kunnen doen is MET ELKAAR. Iedereen kan daaraan een bijdrage 

leveren. En dat gebeurt ook. Om de activiteit en te kunnen uitvoeren hebben we diverse werkgroepen samenge-

steld. Je kunt die ook vinden op de website: www.agathaleeft.nl    

De Website en de Dorpskrant. Met groot enthousiasme is daaraan gewerkt en we vinden de resultaten in de 

brievenbus en op uw ipad, smartphone en op de computer.  

Waaraan we nog willen werken is de invulling van en afspra-

ken over Facebook. 

Veel aandacht is ook besteed aan de ORGANISATIE MFA. 

Daar kwam heel wat bij kijken. Bijvoorbeeld: 

Overleg met gemeente over de overeenkomst,  

vergunningen, onderhoud, communicatie enzovoort. 

Overleg met alle vaste gebruikers over de contracten, huurprijzen, huishoudelijk reglement (waaronder sleutel-

beheer, verantwoordelijkheid, reserveringen enzovoort). 

Overleg en organisatie van groot en klein onderhoud, schoonhouden van ruimtes, sanitair, enz 

Overleg over de barbezetting, over voorraadbeheer, contracten over levering van goederen enz 

Overleg over (herinrichting) van de ruimte(s), zoals we al eerder op de agenda hebben gehad. Daar is nu een 

werkplan voor gemaakt, dankzij ook de aangeboden ondersteuning van twee professionals uit onze naaste om-

geving, aangevuld met leden van enkele verenigingen. 

Andere werkgroepen die actief zijn: (een volledig beeld komt in de eerstvolgende Algemene LedenVergadering. 

Werkgroep Veerstoep. Deze werkgroep gaat over de herinrichting van de Veerstoep (zitje enz). Samen met 

de Stichtnig Zeldenrust is op basis van een mooi projectplan door Cuijk 75.000 euro toegezegd om zowel de 

steiger, de oever en ook het zitje en de omgeving te vernieuwen. 

Werkgroep Veiligheid. Deze werkgroep heeft onder andere bijgedragen aan de gemeentelijke werkgroep 

Fietsbelang. Doel ervan is om fantastische fietsroutes samen te stellen, waarbij naast een mooie omgeving ook 

de veiligheid centraal staat. 

Werkgroep Oliebollen.  

Overzicht van activiteiten gedurende de Corona-periode 

De kracht van klein 

      is  SAMEN 

Na de oprichting van de Dorpsvereniging AGATHA LEEFT in januari 2020 is het van-

wege corona al snel mis gegaan. Niet met de Dorpsvereniging, maar met de moge-

lijkheden om met z’n allen hard te werken aan de verdere invulling.Heel erg jammer! 

Dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Omdat ook de geplande ledenvergaderin-

gen zijn afgelast vanwege corona, geven we in deze extra nieuwsbrief een kort over-

zicht van de activiteiten. 

Ook dit jaar is het ‘oliebollenteam’ weer 

actief geweest voor het hele dorp.  

En weet je wat de opbrengst is van de 

laatste tien jaar oliebollen verkopen? 

Van 2020-2021 € 5455,25 

Dit gaat besteed worden aan een 

nieuwe muziekinstallatie in de MFA 



Werkgroep Dorpsondersteuning: deze werkgroep bestond al onder de Dorpsraad, 

maar is nu geactiveerd en uitgebreid met nieuwe leden. Het doel van deze groep is om 

diensten aan te bieden aan inwoners, wanneer deze hulp of steun nodig hebben. En dat 

kan zijn voor vervoer (naar huisarts, ziekenhuis enz), voor klusjes in huis of in de tuin, 

voor een luisterend oor enz.  Binnenkort zal er een flyer huis aan huis worden rondge-

bracht met daarop meer informatie, onder andere het speciale telefoonnummer van de 

hulplijn.  

Werkgroep Kernendemocratie:  dat is een groep waarin vertegenwoordigers van alle wijk– en Dorpsraden 

zitting hebben. Zij wisselen nuttige informatie uit die bij iedereen tot verbetering kan leiden. Zij zorgen er samen 

ook voor dat in de nieuwe gemeente Land van Cuijk de aandacht voor kernen en wijken optimaal blijft. Daarover 

wordt ‘n dringend advies samengesteld. 

Werkgroep ‘Wonen’. 

Een van de belangrijkste onderwerpen in Sint Agatha is woningbouw nú en in de toekomst. Samen met de ge-

meente Cuijk is vanuit deze werkgroep veel overleg geweest. Dit heeft geleid tot twee resultaten: de bouw op 

het Kepserplein en de notitie Masterplan Wonen, waarin ook mogelijkheden op/rond de tennisbaan genoemd zijn. 

De bouw op het Kepserplein is nagenoeg afgerond.  

Dat geldt ook voor de notitie Masterplan. Wat dit laatste betreft, komt er weer een tweede editie met andere 

perspectieven, omdat in de eerste planning  bij de voorstellen te weinig rekening is gehouden met de regels van 

de ruimtelijke ordening. Ook daarover zullen we tijdens een speciale bijeenkomst voor de inwoners van Sint Aga-

tha (woensdag 2 februari 19.30 MFA als het vanwege Corona weer kan) meer informatie kunnen geven. 

 Overname clubs: Na de sluiting van Café De S-Bocht dreigden er enkele clubs hun huisvesting kwijt te raken. 

Bijvoorbeeld de biljardclubs en kaartgroepjes. We willen de leden van die groepjes graag voor het dorp behou-

den en hebben mogelijkheden in de MFA aangeboden. Dat heeft weer tot aanpassingen geleid, die we na verloop 

van tijd gaan evalueren met deze clubs én de vaste gebruikers van de MFA.  

Aanmelden als lid van de Dorpsvereniging Agatha Leeft. 

Op dit moment heeft de Dorpsvereniging bijna honderd leden. Daarmee staan we sterk, naar binnen om samen 

aan de leefbaarheid te werken. Maar ook naar buiten om met Gemeente en andere organisaties tot goede on-

dersteuning van onze plannen te komen. NU de herindeling een feit is en de nieuwe gemeente uit 90.000 inwo-

ners bestaat is het extra belangrijk dat elk dorp en elke wijk voor zichzelf opkomt. 

Als u nog geen lid bent, nodigen wij u van harte uit: meld u aan via het aanmeldformulier op de website: 

www.agathaleeft.nl     Voor meer informatie: info@agathaleeft.nl 

Het Bestuur van de Dorpsvereniging wenst iedereen  

een goed en gezond 2022 


