
Notulen Overleg dorpsagenda 4 september 

Aanwezig; Gaby Houkes, Ank van der Bilt, René Verheyen, Jo Coerwinkel, René van Zutphen, 
Raymond Hietveld, Martijn Peters, Paul Heisen en Daniëlle van Zutphen. 

Alle besproken onderwerpen zijn chronologisch in deze notulen verwerkt. Mochten jullie nog 
wat missen of willen aanvullen dan hoor ik het graag. 

Paul en Jo pakken communicatie op. Zij verzorgen de kaarten die weer huis aan huis bezorgd 
zullen worden. Hiervoor hebben we donderdag 20 en/of vrijdag 21 september gepland. We 
verzamelen bij de Vriendenkring. Tijdstip moeten we nog bepalen. René van Zutphen heeft 
verdeling van straten die ook gebruikt is bij het bezorgen van de eerdere kaarten. Daarnaast 
zullen er flyers gemaakt worden die we op centrale plekken kunnen ophangen. (spar, huisarts, 
hal basisschool en hal Kulturhus, Vriendenkring, Kulturhus, VVLK). Ook hebben we besproken 
dat het goed is dat er een website komt: www.dorpsagendaleuth.nl 

Slogan voor op de kaart: LEEFT LEUTH? 

Benodigdheden en acties staan verderop in deze notulen uitgewerkt. 

Invulling donderdag 27 september 

Inloop vanaf 19:30 uur. Koffie /thee wordt aangeboden door gemeente Berg en Dal. 

20:00 start avond. 

Ank van der Bilt zal avondvoorzitter zijn en Raymond zal haar zo nodig assisteren.  

Ank zal openen, introductie en uitleg verzorgen en daarnaast de tijd bewaken. De bedoeling is 
dat mensen aan de tafels met elkaar kunnen praten over wat zij belangrijk vinden en wat voor 
behoeftes ze hebben aangaande de thema’s voor Leuth. De thema’s zijn: 

1. Natuur - leefomgeving 
2. Wonen 
3. Sport en ontmoeten 
4. Verkeer - vervoer 
5. Aantrekkelijkheid Leuth 
6. Zorg voor elkaar 
7. Variabelen (die niet onder bovenstaande thema’s vallen) 

Alle ideeën kunnen op post-its geschreven worden en op de flap-over met bijbehorende thema 
geplakt worden. Bij alle thema’s/flappen zal iemand van ons staan om het te begeleiden en 
eventuele vragen te beantwoorden. De tijdsduur hiervan hebben we nog niet bepaald. Hierna 
zal er een pauze zijn. In de pauze worden de post-its gelezen en gegroepeerd (wie gaan dit 
doen?). Na de pauze zal er een samenvatting van het voorgaande zijn en zal er om 
verduidelijking gevraagd worden bij aanwezigen. Daarna is er voor alle mensen gelegenheid 
om, door middel van 5 stickers te plakken, aan te geven welke ideeën zij het meest belangrijk 
vinden om het eerst aan te gaan pakken. Ook dan zal er bij alle flappen iemand van ons 
aanwezig zijn. 

http://www.dorpsagendaleuth.nl/


Om 21:30 uur zal de avond afgesloten worden met uitleg over hoe verder (wie gaat dit doen?). 

Er is tot 22:00 uur nog gelegenheid om, onder het genot van een drankje, na te praten. 

Benodigdheden 

Materialen Verzorgd door; Opmerkingen 
Zaal René van Zutphen Huur wordt in rekening 

gebracht bij gemeente Berg 
en Dal 

Uitserveren koffie/thee René van Zutphen Triangel zorgt voor 
vrijwilligers (die daarna 
deelnemen) 

Vellen flap-over Jo  
Schilderstape (om vellen op 
te hangen) 

?  

Beamer/laptop/scherm René van Zutphen  
Post-its (gele)/pennen/stiften Gemeente/Jelle Blijham Jo regelt dit 
Stoelen (max 100 met evt. 
reserve) 

René van Zutphen  

Tafels (ongeveer 24) René van Zutphen 2 tafels aan elkaar met 8 
stoelen er om heen 

Aankleding met materiaal 
pubquiz 

René van Zutphen Gaat niet lukken, is al 
opgeruimd i.v.m. renovatie 

Geluidsinstallatie/microfoon René van Zutphen  
Stickers, 1 kleur om belang 
aan te geven 

?  

Kaart met aankondiging 
dorpsagenda 

Paul en Jo  

Flyers (A-3 formaat) Paul en Jo  
Artikel Rozet Jo  
Bakjes met 
leeftijdscategorieën  

?  

Op beamer; 1 pagina met 
kaart in beeld en 1 pagina 
met overzicht avond 

Raymond  

Website  Paul?  
Facebookpagina Paul?  
Stratenlijst René van Zutphen  
 

Acties 

Acties Door wie 
Programma/indeling avond Ank mailt dit rond 
Notulen 4 september Daniëlle 
Bakjes voor 
leeftijdscategorieën ? 

 

Website  
Facebookpagina  
Wie zorgt voor stickers?  
 



Volgend overleg: vrijdag 14 september 15:30-17;30 uur in het Kulturhus. 


