
Dorpsagenda Leuth  
 
Notulen Overleg dorpsagenda 8 november 2018 

 
Aanwezig; Hans Eysbouts, Karin Klomberg, Koos Donné, Marina Naijen, Martijn Peters, 
Mireille SmitsTank, Paul Heisen, René van Zutphen, Jelle Blijham (gemeente Berg en 
Dal), Gaby Houkes (DKK). 

 
Doel bijeenkomst 22 november 2018. 
Wat we willen voorkomen is dat we de eerste sessie van 27 september nog eens 
dunnetjes overdoen, we willen echt een vervolgstap maken. Daarbij willen we in de 
presentaties van de thema’s nog niet teveel oplossingsgericht te werk gaan. Doel is om 
de aanwezigen te informeren en actief te betrekken bij de thema’s en het tot stand 
komen van de plannen. 
 

Voorbereidingen voor 22 november 2018 

• Er is een whatsapp groep ‘Laat Leuth Leven’ aangemaakt, iedereen wordt/is 
uitgenodigd; 

• Jo Coerwinkel zet een stukje in De Rozet; 
• Paul maakt een poster waarop de bewoners van Leuth worden uitgenodigd voor 

de tweede bijeenkomst. We noemen dit bewust geen ‘Klankbordgroep’, we 
willen juist dat meer nieuwe mensen zich geroepen voelen om actief deel te 
nemen aan het maken van plannen. Op de poster staan de thema’s en de 
uitnodiging voor 22 november; 

• Mireille print de posters op A3 formaat uit. De posters worden bij de 
tennisverenigingen, bij VVLK, bij Klimop, in het Kulturhus, in de Basisschool, in 
de Spar, in de Kakatoe en in de Vriendenkring opgehangen. Wie wat wanneer 
doet, communiceren we via de whatsapp groep. Ook wordt de poster via 
whatsapp verspreid; 

• Afgesproken is dat alle werkgroep leden minimaal 2 nieuwe bewoners 
meenemen (die dus niet op de eerste avond aanwezig waren) voor de 
bijeenkomst van 22 november; 

• Afgesproken is dat we gericht doelgroepen gaan vragen/benaderen die tijdens 
de eerste sessie ontbraken (jeugd, veertigers, etc.); 

• Jelle Blijham zorgt vanuit de gemeente voor pennen, papier en flip-overs; 
• De avond begint om 20:00 uur, alle werkgroep leden zijn om 19:30 uur aanwezig 

voor het inrichten van de zaal; 
• René van Zutphen kijkt of het projectiescherm en de beamer van de 

Vriendenkring gebruikt kunnen worden voor de presentaties; 
• Henk Baron dient voor deze avond uitgenodigd te worden (Jo wil jij dit doen?). 

 



Voorgestelde agenda 22 november 2018; aanvang 20:00 uur 
 

1. Welkom en toelichting van doel van de avond (Ank van der Bilt/Raymond 
Hietveld); 

2. Belang Dorpsagenda (Wethouder Annelies Visser); 
3. Resultaten uit de eerste inventarisatie (René van Zutphen); 
4. Toelichting op de 5 hoogst scorende thema’s (werkgroep leden); 
5. Uitleg werken in subgroepen (Ank van der Bilt/Raymond Hietveld); 
6. Ronde 1 werken in subgroepen (allen); 
7. Pauze; 
8. Ronde 2 werken in subgroepen (allen); 
9. Terugkoppeling uit de subgroepen Dorpsagenda Leuth 

www.dorpsagendaleuth.nl ; 
10. Vervolgstappen en -acties (Ank van der Bilt/Raymond Hietveld); 
11. Volgende bijeenkomst <nog samen vaststellen> februari 2019; 
12. Afsluiting (Ank van der Bilt/Raymond Hietveld). 

 
 

Besproken thema Veiligheid 
 

Steenheuvelsestraat en Botsestraat komen vaak naar voren. 
 

• Ideeën groeperen, infrastructurele maatregelen, verkeer remmende 
maatregelen; 

• Smiley-borden met snelheid; 30 km zones invoeren, verkeersdrempels, 
zebrapad; 

• Verkeersdeskundige gemeente betrekken; 
• Doel is om in gesprek te gaan met gemeente over ideeën en wensen. 

Uiteindelijk willen we samen met de gemeente naar de provincie als 
wegbeheerder. 

 
Besproken thema Groen 
 

• Onderverdeling maken in snel te realiseren successen (laaghangend fruit) en 
middellange termijn oplossingen; 

• Hoe krijgt het dorp meer uitstraling; 
• Samen schoonmaken heeft ook relatie met Groen; 
• Mensen betrekken door ze verantwoordelijkheid (‘eigenaarschap’) te geven; 
• Onderdelen als groep/buurt in beheer nemen.; 
• Moestuin(en) mogelijk maken; 
• In overleg met de gemeente kan ook beheer- en onderhoudsgeld overgeheveld 

worden. 
 

Besproken thema Ontmoeten 



• Doelgroepen prikkelen om aan te geven wat ze zelf willen (in plaats van 
bedenken wat ze wellicht leuk vinden). Dit van jong tot oud; 

• Sommige ideeën zijn snel te realiseren, eerste succesjes snel te boeken; 
• Dorpshuis Vriendenkring als soort huiskamer gebruiken voor ontmoetingen; 
• Jongerenwerker vanuit de gemeente kan opgeschakeld worden om behoefte 

jeugd te peilen. 
 

Besproken thema Uitstraling dorp 
 

• Een dorpsschouw houden, wethouders en college uitnodigen voor een 
fietstocht (tijdens ochtenduren) over Steenheuvelsestraat en Botsestraat, voor 
een wandeling door Leuth met rollator en/of rolstoel; 

• Idee van Hanging Basket (Berg en Dal) zou ook in Leuth geïntroduceerd kunnen 
worden; 

• Bord met ‘Welkom in Leuth’ en ‘Groeten uit Leuth’ bij invalswegen plaatsen. Op 
bord foto’s van organisaties en verenigingen Leuth. 

 
Besproken thema Nieuwe bewoners 
 

• Boekje Berg en Dal gebruiken. Gemeente zou dat kunnen oppakken met 
welkomstpakket; 

• In verleden is door Leuth Actief een welkomstpakket samengesteld en 
persoonlijk aan nieuwe bewoners aangeboden. 


