
Samenvatting Overleg werkgroepen Dorpsagenda 20-12-2018 in Kulturhus 
Afwezig: Marian Janssen. Martijn Peeters en Hans Eysbouts (met kennisgeving) 
 

1. Opening door Jo 
2. Ingekomen post 

 
Ank heeft een brief gekregen van de heer P.Vink over de kerk in Leuth. Hij vraagt wat de 
Dorpsagenda kan betekenen voor het behoud van de kerk. Ank zal antwoorden dat er 
geen duidelijke prioriteit aan is gegeven en daarom niet door ons wordt 
opgepakt,  maar dat de heer Vink niets in de weg staat  zelf een groep te formeren om 
daarmee zijn doel te bereiken. 
 

3. Stand van zaken van de verschillende werkgroepen 
 
Werkgroep Verkeer en Veiligheid (door Marina) 
Rondweg is volgens ons de enige echt goed oplossing. Hiervoor wordt hulp gevraagd 
aan de gemeente via Jelle. De oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van Beppie 
Daamen is gevaarlijk, evenals het  zebrapad verderop ter hoogte Steenheuvelsestraat 
62. Bushalte bij Kerkplein is gevaarlijk; auto’s die passeren bij stoppen bus, aantal 
bussen, vraag is of bus van de weg afkan via uitvoegstrook, oversteken is daar nu 
onveilig. Plattegrond maken van Leuth, daarna samen kijken naar deze plekken, 
mensen uit politiek betrekken bij onveilige plekken. Is het mogelijk dat de gemeente de 
weg overneemt van de provincie? 
(Jo: de gemeente onderzoekt momenteel de (financiële) en ruimtelijke mogelijkheden 
van een fietspad rond Leuth, vanaf de Plezenburgsestraat, achter de Pastoor van 
Tielstraat langs naar de dijk.) 

 
Werkgroep Groen/Uitstraling Leuth (door Koos) 
Eerste plan is al uitgevoerd, de kerstboom staat, lampjes zijn betaald door kerk ( waren 
verdwenen) penningmeester van kerk was zeer behulpzaam, dank! 
 

1. Volkstuinenverhaal: mogelijk achter de pastorie, wellicht met vluchtelingen 
samen (P.S. Jo heeft met pastoor gesproken: er zijn plannen voor woningbouw op 
deze plek. Dit kan echter nog jaren duren, gebruik als volkstuin tot die tijd is geen 
probleem.) 
2. Vergroenen van schoolplein (Dit is openbare ruimte en eigendom van de 
gemeente). Er is subsidie mogelijk voor vergroening speelplaatsen. 
3. Losse ruimte in openbare ruimtes, struiken bomen--> met groep door dorp lopen 
en in beeld brengen, deelprojecten, soort schouw in het dorp: Deze schouw vindt 
plaats op woensdag 9 januari 14:30 uur, verzamelen bij de kerk. 
4. Uitstraling dorp; Jelle vertelt over dorpsommetje, wat is ons favoriete ommetje? In 
Kekerdom bestaat al twee ommetjes, hulp mogelijk van Tiny Wigman van via 
natura. 

 
Werkgroep Ontmoeten (horeca/activiteiten) (door Mireille) 
Deze groep heeft plannen opgedeeld in termijnen: kort – middellang – lang. 



Agenda; statushouders op pastorie betrekken bij activiteiten, pc route, snuffelroute, 
dorpsBBQ bij Kalfsheuvel. Marion (partner van Martijn) ziet wellicht mogelijkheden met 
Plurijn? 
Lokale fruittelers? Plek waar je carnavalskarren kunt bouwen (Lieskes Wengs?)  
Polderpop is op zoek naar nieuwe plek: Kerkplein kent akoustisch probleem, naast 
Vriendenkring levert bezwaren op van buurtbewoners. 
 

Werkgroep Communicatie en Nwe inwoners (door Jo) 
Paul is druk bezig met het bouwen van de website, deze gaat zo spoedig als mogelijk 
de lucht in. Werkgroep (Paul, Marian Janssen, Jo en Erik Brugman) komt binnenkort bij 
elkaar voor verdere uitwerking plannen, met name hoe nieuwe inwoners te 
informeren/betrekken. 
 
Rondje opmerkingen: verenigingen, jongeren en ondernemers worden gemist! 
Jelle Blijham: Uit gesprekken met ouderen in Leuth (woonvisie) is gebleken dat er ’s 
avonds voor ouderen weinig te doen is. Er is sprake van gevoelens van 
eenzaamheid....een signaal! Velen durven hun deur niet meer te openen na acht uur. 
 KBO (seniorenvereniging) kan misschien onderzoek doen en met oplossingen 
komen?   
 
Ook ondernemers en jongeren worden gemist bij de dorpsagenda 
Sanne Verburg van Forte Welzijn kan misschien voor overleg betrokken worden? 
 
Mireille: Succesvol zijn de LEF-feesten in de Kakatoe voor 10-15 jaar, 5 feesten per jaar, 
ook subsidie mogelijk  
 
De Kakatoe zou meer gebruikt kunnen worden voor/door de jeugd,  
De dispel in Ooij werkt succesvol voor jongeren en kan als voorbeeld dienen.  
 
Gaby:  de vraag hoe moeten we ondernemers erbij betrekken? Ruimte voor overleg 
voor dorpsagenda kan in Kulturhus..  
 

Stuurgroep Dorpsagenda Leuth: deze wordt gevormd door René. Paul en Jo. 
Taak: het coördineren en afstemmen van de acties van de themagroepen op elkaar en 
eindverantwoordelijk (?) voor de totale Dorpsagenda (streeftermijn: vóór 
zomervakantie 2019) 
 

Afspraken t.b.v  volgende bijeenkomst 
We moeten gaan nadenken over structuur: wat en hoe leveren we straks in juni 2019 
een volledige Dorpsagenda aan. Wat verwachten we van elkaar? Hoe gaan we dat 
doen? Elke groep nodigt de nieuwe mensen uit en gaat voor eigen thema aan de slag 
met deze vragen. 
Volgende bijeenkomst bekijken welke formats iedereen gebruikt en hoe maken we 
daar straks een eenduidige presentatie van? 
 



Verzoek van Jo: wil elke themagroep een overzicht maken van alle mensen (ook de 
nieuwe leden) die in die groep meedoen (naam – mailadres – telefoon) en deze naar 
hem sturen? Iedereen krijgt dan uitnodiging en agenda voor de volgende bijeenkomst. 
 
(P.S. Ik heb dit verslag gemaakt mb.v. summiere aantekeningen van Paul en mezelf. 
Mijn voorstel is het bij aanvang volgende bijeenkomst door te nemen en aan te vullen 
waar nodig, zodat iedereen op dezelfde wijze goed  is geïnformeerd.)                                                        
 

Volgende plenaire bijeenkomst (met alle nieuwe leden erbij): 
Donderdag 14 februari - 19:30 uur in kulturhus Leuth. 
 
 


