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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Op initiatief van de Dorpsraad St. Agatha cq de inwoners van St. Agatha, heeft de gemeente Cuijk in 
2005 een integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) laten opstellen door PON. Via een interactief 
proces zijn in het iDOP de basisgegevens verzameld en de wensen en behoeften van de inwoners 
(jong en oud, bewoners en ondernemers, verenigingen) betreffende de leefbaarheid in St. Agatha 
geïnventariseerd en uitgewisseld.
Op  6-9-2005 heeft de commissie Welzijn/SAZ van de gemeente Cuijk het iDOP vastgesteld en het 
college van B&W opgedragen de verdere uitwerking op te pakken.

St. Agatha heeft een rijke geschiedenis (kruisherenklooster) sinds 1371, een prachtig buitengebied 
(Maasheggen), een bloeiend en actief verenigingsleven, actieve bewoners, maar helaas weinig 
voorzieningen en woningen voor  starters en ouderen. De zelfredzaamheid (als gemeenschap voor 
je zelf en elkaar zorgen) en de zelfwerkzaamheid (vrijwilligers die zelf aanpakken), ofwel de sociale 
cohesie die vaak zo kenmerkend is voor kleine kernen, zijn in ons dorp sterk aanwezig.
De rust, de ruimte, de saamhorigheid, betrokkenheid en gemoedelijkheid werden in het iDOP
genoemd als de kracht en daarmee de te behouden waarden van St. Agatha.

In het iDOP zijn de wensen van de bewoners ‘rijp en groen’ verzameld en geprioriteerd. Maar
prioriteiten zijn nog geen uitvoeringsprojecten. Enkele waren direct uitvoerbaar, enkele behoorden 
niet tot de bevoegdheid van gemeente en weer anderen vergden eerst verdere planvorming en 
(financiële) voorbereiding. En als zo vaak werden de makkelijkste eerst gerealiseerd, terwijl de 
moeilijker te realiseren prioriteiten een langere voorbereidingstijd vragen.

De wereld staat niet stil, de omgeving ontwikkelt zich en heeft invloed op de ontwikkeling van St. 
Agatha. Te noemen zijn:
- Globalisering en individualisering van de samenleving. De band met de eigen omgeving (familie, 

buren en dorpsgenoten) wordt minder vanzelfsprekend, netwerken en sociale groepen kennen 
nagenoeg geen grenzen meer. Jongeren trekken weg, nieuwe bewoners willen niet altijd deel 
uitmaken van een ‘kleine’ gemeenschap. De cultuur in St. Agatha is zo dat nieuwe bewoners 
snel in kunnen burgeren, als zij open staan voor contacten en deelname in het sociale  
verenigingsleven. Een andere consequentie is dat het aantal vrijwilligers dat een structurele 
taak op zich neemt (bv in een bestuur) afneemt. De bereidheid van vrijwilligers voor incidentele 
klussen blijft daarentegen gelukkig  nog steeds groot.

- Ontgroening en vergrijzing. Ook in St. Agatha neemt de gemiddelde leeftijd van de bevolking 
toe. Jeugd is de laatste jaren (gedwongen) vertrokken, door het ontbreken van (betaalbare 
starters)woningen. Er wonen relatief veel alleenstaande ouderen in St. Agatha, die langer 
zelfstandig blijven wonen. De laatste jaren zijn ouderen, als zij meer zorgbehoevend worden, 
(gedwongen) verhuist naar de kern Cuijk. Door dit alles komt de leefbaarheid en het 
verenigingsleven onder druk.

- Opstelling overheden. Overheden decentraliseren taken en verantwoordelijkheden naar elkaar 
en naar de bevolking. Zo hebben gemeenten steeds meer taken gekregen, zoals bv. via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het Cuijkse collegeprogramma 2006-2010 vermeldt 
leefbaarheid als speerpunt van beleid, met als doel het leefklimaat in de gemeente te 
verbeteren.  Voor het leefbaar en mooi houden van de eigen omgeving wordt een steeds 
grotere bijdragen (financieel of in vrijwilligersuren) van de eigen bewoners verwacht. Burgers , 
individueel en in verenigingsverband, nemen initiatief en voeren uit, de overheid zorgt voor 
voorwaarden en facilitering. 
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Intussen is, na de vaststelling van het iDOP in 2005 veel gebeurd. Een aantal prioriteiten/projecten 
is reeds uitgevoerd of in voorbereiding en er zijn nieuwe initiatieven bijgekomen, vaak als gevolg 
van of anticiperend op de hierboven beschreven maatschappelijke ontwikkelingen. Met deze 
oplegger wordt het uitvoeringsprogramma van het iDOP geactualiseerd en geconcretiseerd. De 
oplegger is een hulpmiddel voor bewoners en gemeente om een dergelijke bijstelling periodiek te 
herhalen. 

Op plankaart 2 ‘Sociale en economische vitaliteit’ van het reconstructieplan Peel&Maas is St. 
Agatha aangeduid als kleine kern waar de leefbaarheid onder druk staat, waarvoor het goed zou 
zijn een iDOP op te stellen en uit te voeren.
Het iDOP en de oplegger passen tevens in het provinciaal beleid als neergelegd in de programmalijn 
‘Perspectiefrijk Brabant’, gericht op versterking van het sociale aspect. Het programma heeft tot 
doel een impuls te geven aan de leefbaarheid in kleine kernen, door de kernen te stimuleren de 
eigen toekomst vorm te geven en door bij te dragen aan de uitvoering ervan. 
Om een beroep te kunnen doen op de bijbehorende provinciale regeling voor de uitvoering van 
iDOP’s is deze oplegger opgesteld.

1.2 Aanpak

De initiatiefnemers van het iDOP van het eerste uur, hebben zich destijds verenigd in een 
zogenaamde visiegroep. Deze  is nog steeds actief. De dorpsraad heeft het initiatief en de regie, de 
visiegroep fungeert als  klankbord/denktank en de gemeente faciliteert (advies, financieel).
In diezelfde setting is ook het iDOP geactualiseerd middels deze oplegger. Dorpsraad en visiegroep 
vormen samen een goede afspiegeling van de bewoners, verenigingen en ondernemers in St. 
Agatha. Daarnaast wordt twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle verenigingen en minimaal 
één keer per jaar een bewonersavond georganiseerd.
Op 16 februari 2009 is het haalbaarheidsonderzoek MFA St. Agatha voorgelegd aan de verenigingen 
en op 31 maart 2009 aan alle bewoners. Alle aanwezigen willen doorgaan naar de uitvoering. 
Op 28 april 2009 heeft de visiegroep deze oplegger iDOP besproken. 

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de inhoud van het iDOP in 2005, wat er daarna tot en met 
2008 is gebeurd (nieuwe initiatieven, uitgevoerde projecten). Resulterend in een bijgesteld 
uitvoeringsprogramma anno 2009, de bijdrage ervan aan de doelstellingen van het iDOP en een 
overzicht van de samenhang tussen de projecten.

In hoofdstuk 3 worden de projecten van het uitvoeringsprogramma 2009 verder uitgewerkt en 
begroot. 
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2. Uitwerking en actualisatie van het iDOP

2.1 Doelstellingen en prioriteiten iDOP 2005

Het iDOP richtte en richt zich op de verbetering van de leefbaarheid, oftewel de kwaliteit van de 
woon- en leefomgeving in brede zin, van St. Agatha. Leefbaarheid op het platteland wordt bepaald 
door de ruimtelijke, sociale en economische component. Daarmee heeft dit iDOP een integraal 
karakter, bestaande uit de volgende doelstellingen: 
- Ruimtelijk: 

Een aantrekkelijke kern en een aantrekkelijk buitengebied cq. landschap met voldoende 
woningen passend bij de vraag.

- Sociaal
Een sterke sociale samenhang met voldoende vrijwilligers/burenhulp, mogelijkheden en 
voorzieningen voor het opvangen van de vergrijzing, mogelijkheden en voorzieningen voor 
starters en gezinnen met jonge kinderen.
Een goede en goed georganiseerde relatie tussen de burgers en de overheid (met name 
gemeente), waarbij de burgers vroegtijdig worden betrokken en gehoord en de afspraken over 
en weer worden nagekomen.
Een (verkeers)veilige leefomgeving.
Adequate basisvoorzieningen voor de actieve verenigingen en de basisschool en een goede 
bereikbaarheid van voorzieningen als winkels en zorg.

- Economisch
De bewoners hebben werk, de werkloosheid is laag.
Er zijn ondernemers actief en bedrijven gevestigd (er is economische activiteit en er is sprake 
van sponsoring van verenigingen); huidige situatie: in het dorp gevestigde bedrijven zijn met 
name agrarisch (gerelateerd) of in de horeca werkzaam; de meeste ondernemer wonen in St. 
Agatha maar hebben hun bedrijf elders (met name in handel en dienstverlening).
Boeren en/of particulieren worden ingeschakeld bij het beheer van het buitengebied.

Het iDOP heeft, middels actieve participatie, antwoord gegeven op de vraag hoe de bevolking van 
St. Agatha anno 2005 vond dat het dorp zich zou moeten ontwikkelen, uitmondend in activiteiten 
die de gewenste ontwikkeling bevorderen. Uit de verzamelde ideeën en wensen zijn in het iDOP 9  
prioriteiten geselecteerd:

1. Multifunctionele accommodatie
Onderzoek of de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) mogelijk is, is het 
belangrijkste aspect dat naar voren is gekomen bij de deelnemers. Momenteel zijn verschillende 
accommodaties in gebruik in St. Agatha. Deze accommodaties voldoen in veel gevallen niet meer 
aan de eisen van deze tijd. In een aantal gevallen is de brandveiligheid in het geding. Met name bij 
de sportaccommodaties, het gymlokaal van basisschool de Lindekring en jeugdhonk ’t Staagje is er 
sprake van achterstallig onderhoud en is grondige renovatie dan wel  nieuwbouw onontkoombaar 
geworden.
Op basis van een inventarisatie van gebruikers van de accommodaties wordt aanbevolen een MFA
te realiseren. Doordat er verschillende accommodaties in gebruik zijn met allemaal eigen beheer en 
exploitatie kunnen besparingen gerealiseerd worden. Onderzocht zal moeten worden op welke 
wijze een MFA gestalte kan krijgen en welke potentiële gebruikers hier op welke wijze gebruik van 
willen maken.

2. Woningen voor starters en ouderen
Jongeren en ouderen hebben tijdens bijeenkomsten en ook bij het project Blijvend Thuis in Eigen 
Huis aangegeven behoefte te hebben aan geschikte woningen voor ouderen en starters. Zij hebben 
aangegeven dat het hierbij niet zo zeer gaat om kant en klare bouwplannen, maar om kavels 
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waarop in eigen beheer gebouwd kan worden. Het plan Kepser lijkt wat dit betreft een gelopen 
race. In het ontwerp waren slechts twee starterswoningen geprojecteerd. De kavels die beschikbaar 
komen bij het plan De Messemaker (Ruimte voor Ruimte) zijn dermate groot dat hier geen sprake 
kan zijn van woningen voor starters en ouderen. Wat rest is te onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn om grote (boerderij)woningen te splitsen waardoor kinderen bij hun ouders kunnen blijven 
wonen en waardoor er meer kleiner en courante wooneenheden gerealiseerd kunnen worden.

3. Verbeteren verkeersveiligheid
Tijdens de discussiebijeenkomsten zijn vele verkeersonveilige situaties genoemd, zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom. Een aantal oplossingen zijn reeds bedacht en/of in voorbereiding:
- Vanaf Oeffelt geldt voor de Liesmortel en Van den Boschweg een
60km-zone. 
- De Odiliadijk, Kuilen en Hertraksestraat zijn nu nog 80km wegen. Nog
dit jaar volgen aanpassingen tot 60km-zones als dit door de gemeenteraad
is vastgesteld
- Er komt op de Odiliadijk een verkeersremmer ter hoogte van het
pannenkoekenhuis, waar de asfaltbestrating overgaat in klinkerbestrating.
- De school doet mee aan een project in het kader van het programma
Brabants verkeersveiligheidslabel. Het parkeren bij school is een
probleem dat met de school en ouders moet worden opgelost. Hierbij
gaat het om opvoeding en afspraken om de auto bij het brengen en
halen een stukje van school vandaan te parkeren. 
- Bij beschadiging van de bermen kan men dit melden bij de gemeente
(beheer en onderhoud). De gemeente moet zorgen voor reparatie.
Verder dringen de aanwezigen aan op bescherming van (stukken van)
de bermen met grasstenen.
Vanuit de jongeren wordt aangegeven dat het fietspad aan de Odiliadijk
geen verplicht fietspad is. Fietsers maken vaak gebruik van de rijbaan
waar ook de auto’s rijden. Dit geeft onveilige situaties voor zowel automobilisten en fietsers. Ook 
geven de jongeren aan dat op een aantal achteraf gelegen wegen de verlichting niet voldoende is. 
Het is een bekend gegeven dat het vooral de inwoners zelf zijn die te hard rijden, omdat zij de 
situatie ter plekke kennen. De deelnemers pleiten voor betere handhaving en vooral meer sociale 
controle.

4. Verbetering onderhoud groenvoorzieningen
Het onderhoud van de groenvoorzieningen kan effectiever ter hand
genomen worden. Tijdens de bewonersavond is geopperd dit in zelfwerkzaamheid
te laten geschieden. Inwoners hebben gezegd er voor te voelen
het onderhoud van het openbaar groen zelf ter hand te willen nemen. Op
korte termijn kunnen hiervoor afspraken worden gemaakt met potentiële initiatiefnemers.
De dorpsraad kan hiervoor een oproep doen in de dorpskrant
en een gesprek arrangeren tussen de gemeentelijke afdeling groen en
initiatiefnemers over de randvoorwaarden waaraan het groenonderhoud
moet voldoen.

5. Meer inspraak en betrokkenheid bij gemeentelijke plannen
De deelnemers/bewoners  hebben herhaaldelijk aangedrongen op een vergroting van hun invloed 
op het gemeentelijk beleid. Het plan Kepser had er mogelijkerwijs anders uitgezien als bewoners 
hier van meet af aan betrokken bij waren. De communicatie met de gemeente kan veel beter 
verlopen. De gemeente heeft zelf ook aangegeven dat hierin fouten gemaakt zijn. Het 
dorpsontwikkelingsplan kan gezien worden als een aanzet voor verbetering van de onderlinge 
communicatie. In de visiegroep is benadrukt dat een centrale ambtelijke coördinatie voor de 
verdere aanpak van het dorpsontwikkelingsplan wenselijk is. Deze coördinator zou verantwoordelijk 
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moeten zijn voor de communicatie tussen de dorpsbewoners en gemeentelijke diensten en zou 
voldoende mandaat moeten hebben binnen de gemeentelijke organisatie.

6. Realisatie van een jongerenontmoetingsplek (JOP)
De jongeren hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een
goed geoutilleerde Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) voorzien van sport- en spelattributen.
Bekeken moet worden of er aansluiting gezocht kan worden bij het onderzoek
naar een nieuwe mfa of bij een eventuele herinrichting van het schoolplein.

7. Beperken geluidhinder A73
De geluidsoverlast van de A73 voor een deel van het gebied van St. Agatha is door de gemeente 
reeds op de agenda gezet door aan te dringen op het aanbrengen van zoab. Rijkswaterstaat heeft 
daarop gereageerd met de mededeling dat op zijn vroegst in het kader van groot onderhoud over 5 
jaar iets gedaan kan worden.

8. Verminderen overlast schapen op de dijk
Schapenkeutels en slecht onderhoud van de dieren leveren problemen op bij het dijkvak. 
Aangedrongen wordt betere wildroosters aan te brengen tegen uitbraak.

9. Effectievere en hardere aanpak zwerfvuil
Het zwerfvuil zorgt voor grote ergernis bij omwonenden. De gemeente heeft een verbeterd 
handhavingsbeleid. Eventuele schoonmaakacties kunnen ook door bewoners ter hand worden 
genomen.

2.2 Actualisatie iDOP

Sinds de vaststelling van het iDOP in 2005 zijn diverse van de 9 prioriteiten opgepakt in de vorm van 
projecten en acties. Daarnaast is sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen die spelen in St. 
Agatha. Dit alles leidt, binnen dezelfde doelstellingen, tot een aangepast uitvoeringsprogramma 
2009 tot en met 2011.

2.2.1 Basisgegevens
Uit de in september 2008 gehouden bewonersenquête over de woon- en 
voorzieningenbehoefte, met een respons van 63%, kwam naar voren dat:
- St. Agatha 525 inwoners heeft verspreid over 190 huishoudens; er zijn 195 woningen, 

waarvan 14 huurwoningen; de gemiddelde waarde is € 321.000,-;
- 19% is jonger dan 14 jaar, 17% is ouder dan 65 (relatief meer ouderen dan gemiddeld 

in Cuijk en Nederland);
- de gemiddelde gezinsgrootte is 2,6 (Cuijk 2,4); het gemiddeld inkomen is € 18.700,-

per jaar (Cuijk € 16.900,-);
- 53 van de 152 respondenten willen verhuizen, waarvan 36 binnen St. Agatha; 18 willen 

binnen 5 jaar verhuizen; 22 van de 36 willen alleen in  St. Agatha blijven als het 
woningaanbod en het voorzieningenniveau verbeteren; 20 zijn jonger dan 30 jaar, 13 
zijn tussen 30 en 45 jaar oud;

- er is met name behoefte aan grote en kleine eengezinswoningen (26 resp. 23%), aan 
nultredenwoningen met tuin (19%) en nutredenappartementen (13%) in de prijsklasse 
tussen € 170.000,- en € 250.000,-;
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- de top 5 van de voorzieningenbehoefte bestaat uit: dorpshuis/gemeenschapshuis, 
gymzaal met kleedlokalen, kantine, school en buurtsuper (gevolgd door huisartsen/
prikpost, apothekerspost en vergaderruimte);

- 23% van de respondenten wil meedenken in de voorbereidende fase van een MFA, 
29% wil meewerken bij de realisatie en 25% wil actief zijn in het beheer na realisatie.

2.2.2 Voortgang uitvoeringsprojecten
Van de 9 prioriteiten in het iDOP zijn er inmiddels 7 (deels) uitgevoerd en 2 in 
voorbereiding. 

(Deels) uitgevoerd zijn:

Verkeersveiligheid
Alle in het iDOP genoemde maatregelen zijn uitgevoerd. Het betreft snelheidsremmende 
maatregelen, 30 km wegen in de bebouwde kom en 60 km wegen buiten de bebouwde 
kom en in een aantal straten in het buitengebied zijn grasstenen ter bescherming van de 
bermen aangelegd en is extra verlichting geplaatst.

Messemaker

Maasheggen             
gebied

varkenshouderij

poortgebouw

locatie mfa
school,  
Staagje 
en JOP

Kepserplein
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Herstelde bermen Heikantseweg

De verkeersveiligheid bij de basisschool De Lindekring is nog steeds een punt van zorg. Er is 
op de huidige locatie geen plaats voor het realiseren van parkeervoorzieningen (men 
parkeert nu voor het halen en brengen voornamelijk langs de doorgaande weg). Wel zijn 
ouders aangesproken, maar vaak is het geheugen kort en de te lopen afstand te lang. 
Het in ontwikkeling zijnde bouwplan Kepser, in de vorm van een hofje, maakt het nodig de 
uitrit op het ‘knooppunt’ bij het Heilig Hartbeeld opnieuw vorm te geven.

Groenvoorzieningen
Een aantal ondernemers uit het dorp hebben bekeken of zij het onderhoud van het groen 
(maaien bermen en sportvelden) en snoeien effectiever en goedkoper zelf zouden kunnen 
organiseren. Zij zijn tot de conclusie gekomen het niet goedkoper te kunnen dan de huidige 
uitbesteding door de gemeente, met name als gevolg van de daarvoor aan te schaffen 
specialistische apparatuur en werktuigen.
De gemeenten probeert nu wel meer in overleg met bewoners en verenigingen het groen 
te laten onderhouden.

Meer inspraak en betrokkenheid
Op het plan Kepser (14 woningen in kern St. Agatha) zijn bij de ter inzage legging van het 
ontwerp bestemmingsplan circa 17  zienswijzen ingediend. Vanaf dat moment heeft de 
gemeente de bewoners via een aantal bewonersavonden meer betrokken en de gemaakte 
opmerkingen ook in het plan doorgevoerd. In 2008 heeft de hernieuwde ter inzage legging 
slechts een enkele zienswijze opgeleverd, waardoor het bestemmingsplan inmiddels is 
vastgesteld.
Met betrekking tot de voorbereidingen voor de MFA is de samenwerking met de gemeente 
goed. Nadat bekend werd dat het voormalige parochiehuis niet meer structureel voor de 
gemeenschap beschikbaar zou zijn heeft de gemeente zich volledig achter het initiatief voor 
de MFA geschaard. Zij geeft de dorpsraad (met visiegroep) het volle vertrouwen en 
faciliteert waar nodig en mogelijk (planologisch en juridisch advies, financieel).
Zowel bewoners als gemeente willen deze voorbeelden van samenwerking in een vroeg 
stadium graag continueren en gemeengoed laten worden. Daartoe is binnen de gemeente 
één aanspreekpunt, bestuurlijk en ambtelijk voor (dorpsraad) St. Agatha benoemd. De 
dorpsraad heeft periodiek overleg met gemeente, verenigingen en bewoners en publiceert 
maandelijks in de dorpskrant van St. Agatha.
De communicatie rondom de herstructurering van de Heerstraat ten behoeve van de 
ontsluiting van de Messemaker, begin 2009, heeft laten zien dat de inspraak en 
betrokkenheid van de dorpsbewoners door de gemeente een punt van aandacht blijft.
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Jongerenontmoetingsplek (JOP)
Achter het Staagje en de basisschool heeft jeugd- en jongerenwerk ’t Staagje een JOP 
(omheinde speelplek met eenvoudige doeltjes) aangelegd. Met een bijdrage uit het 
gemeentelijk fonds Sociale Vernieuwing en met de inzet van vrijwilligers heeft ’t Staagje dit 
project kunnen realiseren. En in december 2008 is de JOP tijdelijk omgebouwd tot 
schaatsbaan. Ook is in 2008 op het schoolplein een speeltoestel aangelegd.

Overlast A73
Door Rijkswaterstaat is de A73, enkele jaren eerder dan gepland, van een nieuw ZOAB 
asfaltlaag voorzien, waardoor de geluidsoverlast aanzienlijk is verminderd.

Schapen op dijkvak
Met waterschap de Dommel en de schapenhouder zijn afspraken gemaakt om het 
(recreatieve) fietspad op de dijk vaker te borstelen. In natte zomerse perioden blijft het 
echter moeilijk het fietspad begaanbaar te houden.

Zwerfvuil
Er ligt nog regelmatig zwerfvuil langs de wegen in het buitengebied, wat voor veel ergernis 
zorgt. Om beurten (elk jaar een andere vereniging) kunnen de verenigingen in St. Agatha 
die willen, wat zakgeld van de gemeente bijverdienen, als zij periodiek zwerfvuil opruimen. 
Daarnaast wordt meer gecontroleerd en reageert de gemeente sneller op meldingen van 
bewoners.

In voorbereiding zijn:

Woningen voor starters en ouderen
Na een jarenlange leegloop van jongeren uit het dorp, gaat er eindelijk weer gebouwd 
worden. Op het terrein van de voormalige smederij Kepser in St. Agatha (Kepser Prometaal 
is verhuist naar het industrieterrein in Cuijk) worden 14 koopwoningen gebouwd. Het 
bestemmingsplan is in 2008 vastgesteld, de verkoop en bouw starten in 2009. In het plan 
zijn 4 starterswoningen gepland. De nieuwe straat heeft de naam Kepserplein gekregen.
Het plan komt onvoldoende tegemoet aan de wensen van de bewoners (met name 
starterswoningen voor jongeren) van St. Agatha, die graag in eigen dorp willen blijven 
wonen.

Bouwlocatie Kepserplein
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De dorpsraad kijkt al weer voorbij het plan Kepser naar mogelijkheden voor realisatie van 
meer starters- en ouderenwoningen voor de jaren daarna (behoefte gemiddeld 2 woningen 
per jaar). Het splitsen van grote (boerderij)woningen blijft als optie in beeld, passend 
binnen het gemeentelijk bestemmingsplan en mantelzorgbeleid.

Multifunctionele accommodatie
De dorpsraad heeft het initiatief genomen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de 
(on)mogelijkheden van een MFA voor St. Agatha, met het doel voor de komende 40 jaar 
weer over een adequate voorziening te beschikken. Stand van zaken 2008: de benodigde 
partners zijn betrokken (gebruikers in de vorm van de visiegroep, de gemeente, 
woonmaatschappij Mooiland-Maasland en Pantein Wonen), locatiekeuze, programma van 
eisen zijn gereed, investerings- en exploitatiebegroting en beheersvorm (beheersstichting 
met vrijwilligers) zijn naar verwachting in maart 2009 gereed. Ook is nog een enquête 
gehouden onder alle inwoners naar de behoeften aan wonen en voorzieningen.

2.2.3 Nieuwe ontwikkelingen 2005 t/m 2008

Er is veel gaande in St. Agatha. Na de vaststelling van het iDOP hebben zich, naast de daarin 
opgenomen en opgepakte 9 prioriteiten, nog een aantal nieuwe ontwikkelingen 
voorgedaan. Al deze ontwikkelingen dragen in meer of mindere mate bij aan de 
leefbaarheidsdoelen van het iDOP. Het betreft:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De gemeente Cuijk, wil in het kader van de WMO, ook voor St. Agatha, een integraal 
welzijnsbeleid (wonen, welzijn, (mantel)zorg, vrijwilligers) voeren ten behoeve van de 
participatie van jeugd, ouderen en mensen met een beperking, de verbetering van de 
leefbaarheid en de bevordering van de sociale samenhang in (kleine) kernen. Dit beleid is 
vastgelegd in het gemeentelijk WMO- beleidsplan ‘Voor elkaar’: 

“Uitgangspunt van dit beleid is dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarvoor is het nodig 
dat in wijken en dorpen een basis van leefbaarheid en sociale samenhang aanwezig is, 
waardoor mensen zich prettig voelen en welkom zijn bij activiteiten.” 

“Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met 
de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, 
welzijns- en gemaksdiensten. De zelfredzaamheid van bewoners staat centraal. In sterke 
wijken en dorpen zijn de basisvoorwaarden voor het prettig samenleven aanwezig en 
sluiten de voorzieningen aan bij de wensen en behoeften van de inwoners.”

“We willen het leefklimaat voor onze bewoners verbeteren. Een belangrijke rol is daarbij 
weggelegd voor de gemeenschapshuizen. Het gaat daarbij om de sociale pijler, dat wat er 
aan activiteiten in de gemeenschapsaccommodatie plaatsvindt, verbonden met de fysieke 
pijler, het gebouw. De overheid en haar burgers, in organisaties, trekken samen op om dat 
te bewerkstelligen. De besturen van de gemeenschapsaccommodaties (en de vrijwilligers) 
zijn daarbij partij, met de gemeente slechts als regisseur voor het geheel. Tegelijkertijd 
vervult de gemeente een faciliterende rol. Wij stellen in die rol de randvoorwaarden 
beschikbaar waarbinnen organisaties en inwoners voorzieningen kunnen realiseren en 
initiatieven kunnen ontwikkelen. We kiezen hierbij voor een actieve ondersteuning van de 
wijk- en dorpsraden. De welzijnsinstelling kan daar een ondersteunende rol in nemen. Deze 
wisselwerking heeft als uitgangspunt dat we te maken hebben met actieve burgers in 
diverse rollen, bijvoorbeeld als ouder, burger, (buurt)bewoner, lid van een vereniging of 
netwerk.”
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Om dit beleid vorm te geven is, als eerste in de gemeente Cuijk, door en voor St. Agatha 
een integraal dorpsontwikkelingsplan opgesteld. Met en in dit iDOP nemen de bewoners 
zelf verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving. Bewoners en verenigingen zijn 
betrokken en actief, zij vormen de basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijk 
en sociaal beleid voor het eigen dorp.

De speerpunten van het gemeentelijk WMO-beleid zijn:

- Accommodatiebeleid
De dorpsaccommodatie speelt samen met de dorpsraad een cruciale rol voor het 
verbeteren van het leefklimaat. Bewoners en verenigingen komen elkaar tegen tijdens 
activiteiten en ze komen anderen tegen die tegelijkertijd gebruik maken van de  
gemeenschapsaccommodatie. De activiteiten zelf en de onderlinge ontmoeting dragen 
bij aan de verbetering van het welzijn van de bewoners en daarmee aan het leefklimaat 
van het geheel. De gemeente heeft voor de ontwikkeling van accommodatiebeleid, 
onder andere een mogelijke MFA in St. Agatha, middelen in haar begroting opgenomen. 

- Wijk- en dorpsraden
Het is belangrijk iedere wijk en ieder dorp te benaderen vanuit de eigen identiteit om te 
zien hoe die kan worden versterkt. Het is hiervoor van belang bewoners vanaf het prille 
begin actief te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van (dorpsontwikkelings)-
plannen. De wijk- en dorpsraden zijn de meest geëigende aanpak om deze benadering 
vorm en inhoud te geven. De dorpsraad van St. Agatha is hiervan het levende bewijs. 
Op haar initiatief is het iDOP met de bewoners tot stand gekomen en zijn diverse hieruit 
voortkomende acties uitgewerkt en uitgevoerd.

- Wijk- en dorpsbeheer
Wat een leefomgeving prettig maakt is samen leven met bewoners die zich ook 
bekommeren om elkaar. Die met elkaar een praatje maken, zorg hebben voor elkaar en 
samen activiteiten ondernemen om het leven aangenamer te maken. Wij denken 
hierbij aan voorzieningen in de wijk of dorp om mensen in staat te stellen elkaar te 
ontmoeten. Hierbij kunnen activiteiten worden aangeboden door ondermeer de 
verenigingen, KBO’s, allochtone zelforganisaties en SWOC samen met vrijwilligers, al 
naar gelang de vraag vanuit de wijk of dorp. Ook hier is het belangrijk dat bewoners zelf 
een invulling aan deze activiteiten geven. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht en de 
inzet van de bewoners. Het moet niet zijn van “U vraagt, Wij draaien”. Maar het 
aantrekkelijk maken voor bewoners om zelf iets te ondernemen, zonder dit over te 
nemen.
Belangrijk is ook te onderzoeken of de voorzieningen betaalbaar zijn en in hoeverre er 
draagvlak is bij de bewoners en de gemeente om de voorzieningen in stand te houden. 
De inzet van vrijwilligers speelt hierbij een belangrijke rol.  Alleen dan is een hoog 
voorzieningenniveau betaalbaar. Vele kiezelsteentjes maken samen een mooi grindpad!

- Betrokkenheid van bewoners
De ervaring leert dat de betrokkenheid van bewoners het grootst is als zij reeds in een 
vroeg stadium mee kunnen beslissen over zaken die hen direct aangaan. De gemeente 
stelt zich daarom ten doel de communicatie tussen de burgers en de gemeente goed te 
laten verlopen en op peil te houden en, daar waar mogelijk samen met burgers, zorg te 
dragen voor het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. 
Hierbij past om burgers directer verantwoordelijk te laten zijn voor hun leefomgeving 
en hen daarin te ondersteunen. Bij het formuleren van doelstellingen en projecten voor 
St. Agatha hebben de bewoners laten zien een grote mate van verantwoordelijkheid en 
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zelfstandigheid te bezitten met als drijfveer het verbeteren van de eigen leefomgeving 
en de vergroting van de participatie van de verschillende leeftijdsgroepen in het dorp.

Bereikbaarheid voorzieningen
Niet alle voorzieningen zijn in een dorp als St. Agatha realiseerbaar. Zo is bv de dorpswinkel 
al lang verdwenen. Bewoners zijn nu voor veel voorzieningen (als bv winkels, huisarts, 
apotheek, bank, sporthal) aangewezen op met name het op 3 km afstand gelegen Cuijk. Dit 
is ook niet erg, als deze voorzieningen maar bereikbaar zijn. Hiervoor zijn enkele opties 
ontwikkeld:
- Het creëren van diverse steunfuncties in de nieuwe MFA (zorgpost, prikpost, afhalen 

medicijnen, biebpost, pinautomaat, tafeltje dekje, AED, ICT (voor school en ouderen), 
digitaal gemeentelijk loket, vrijwilligerspool).

- De buurtbus weer terug in het dorp. Er is geen halte in St. Agatha zelf, de 
dichtstbijzijnde opstapplaats is 1,5 km buiten het dorp aan de doorgaande weg van 
Cuijk naar Oeffelt. Het resultaat van deze actie is nog niet bekend.

- In gesprek met de streekmanager Peel & Maas is het idee geboren van een 
dorpsdeelauto (vgl. ‘green wheels’ in de stad). Bewoners (vrijwilligers) kunnen deze 
huren en mede gebruiken om (oudere) dorpsgenoten mee naar de voorzieningen te 
nemen.

Voor een dorp met ruim 500 inwoners als Sint Agatha is het voorzieningenaanbod beperkt 
vergeleken met wat er op gemeentelijke schaal voor handen is. Daarom kunnen de 
inwoners gebruik maken van voorzieningen en diensten die er voor alle inwoners van de 
gemeente zijn. 
Voor het jongerenwerk wordt een beroep gedaan op de jongerenwerkers van Radius.
Het verenigingsleven kan voor het vinden van vrijwilligers en ondersteuning van het 
verenigingsleven een beroep doen op het steunpunt vrijwilligerswerk en gebruik maken van 
financieel-administratieve ondersteuning.
Voorzieningen voor de ouderen zijn o.a.:  vervoer met begeleiding door de vrijwillige 
hulpdienst, welzijnsbezoek als men 75 jaar is,  een woon-welzijn-zorgcoördinator die helpt 
en begeleidt als men zorg en ondersteuning nodig heeft, thuiszorg, maaltijdbezorging door 
vrijwilligers van SWOC, sociale alarmering door Pantein Verpleging en Verzorging, hulp bij 
de financiële administratie door vrijwilligers en ouderenwerkers van SWOC, een 
oppasdienst, men kan een beroep doen op activerend huisbezoek, als mensen dat willen 
kan er een telefooncirkel worden opgezet en er is een aanbod van informatiebijeen-
komsten en cursussen. 
In Sint Agatha organiseert de KBO samen met SWOC sportieve, sociale en recreatieve 
activiteiten. Die zullen uiteraard in de nieuwe MFA gaan plaats vinden.  

Ruimte voor Ruimte Messemaker
In 2008 is het bestemmingsplan Messemaker vastgesteld, al waar op de voormalige 
camping 46 ruime Ruimte voor Ruimte kavels worden uitgegeven. Het plan Messemaker op 
het grondgebied van St. Agatha wordt toegevoegd aan de bebouwde kom van Cuijk. 
Helaas zijn de kavels te duur voor starters. De verenigingen willen tzt gezamenlijk een 
ledenwerfactie opzetten naar de nieuwe bewoners.
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   Ruimte voor ruimte locatie Messemaker

Herinrichting Maasheggengebied
Voor het Maasheggengebied van St. Agatha tot aan Maashees wordt door DLG, in het kader 
van de reconstructie en in opdracht van de provincie Noord-Brabant, een inrichtingsplan 
opgesteld. Vanuit het dorp is de wens gekomen voor een recreatief fiets-/wandelpad langs 
de Maas en zo mogelijk de aanleg van een passantenhaven op de plek waar voorheen het 
pontje St. Agatha – Middelaar lag.

Stichting St. Aegten
De stichting St. Aegten heeft een nieuwe bestemming gegeven aan een deel van het 
kruisherenklooster (gesticht in 1372). Ruim 70 van de nog circa 200 bestaande orden en 
congregaties hebben afgesproken hun kostbare boeken en relikwieën in St. Agatha te 
bewaren. Het klooster is verbouwd en er is een geklimatiseerde bibliotheek gebouwd. 
Momenteel wordt het poortgebouw, het voormalig parochiehuis, verbouwd tot 
bezoekerscentrum/ontvangstruimte. Enerzijds is het dorp hierdoor haar dorps/gemeen-
schapshuis voor structureel gebruik kwijtgeraakt, anderzijds kunnen de activiteiten van de 
stichting uitgroeien tot een educatieve en recreatieve functie voor St. Agatha. De stichting 
zet St. Agatha (wederom) op de kaart.
Dit biedt ook kansen voor de stichting St. Aegten, de locale horeca en de beheersstichting 
MFA cq de verenigingen om in samenwerking nieuwe recreatieve arrangementen te 
ontwikkelen (zoals het bestaande arrangement ‘Happen en trappen’).

  Het poortgebouw vóór renovatie
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Dassencorridor
In het reconstructieplan Peel & Maas is een dassencorridor, temidden van het 
boomteeltgebied, opgenomen. Een dergelijke corridor als oorspronkelijk bedoeld is niet 
haalbaar gebleken. Het is echter wel een kans, in het te verwachten eenvoudiger alternatief 
van groene dooradering, het landschap, en daarmee de aantrekkelijkheid van het 
buitengebied, te vergroten. Net als in de Maasheggen zou tegelijkertijd de recreatieve 
ontsluiting (fietsen en wandelen vanuit St. Agatha en de Messemaker) gestalte kunnen 
worden gegeven

Verplaatsing varkenshouderij
Provincie en gemeente voeren onderhandelingen met een varkenshouder voor verplaatsing 
van zijn bedrijf, gelegen tegen de Messemaker. De gedachte inplaatsingslocatie, gelegen 
nabij de Hapse vuilstort, is reeds door de gemeente aangekocht.

Nieuwe landgoederen
De te verplaatsen varkenshouder onderzoekt de mogelijkheden om op de te verlaten 
locatie een nieuw landgoed te stichten, als onderdeel van de financiering voor de 
verplaatsing.
Ook een tweede ondernemer, morellenteler, verricht studie naar een mogelijk nieuw
landgoed ‘Morellenhof’ op zijn gronden.
Een nieuw landgoed is minimaal 10 ha groot, waarvan 7 ha nieuwe natuur. In ruil mogen 3 
kavels voor (landgoed)woningen worden verkocht.

Agrarisch en particulier natuurbeheer
De gemeente Cuijk doet met een aantal andere gemeenten mee aan het stimuleringskader 
groenblauwe diensten ‘Horst en Raam’. Diverse grondgebruikers, met name in het 
Maasheggengebied, hebben al een beheerspakket voor 6 jaar afgesloten.

  Natuurbeheer in het Maasheggengebied  
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2.2.4 Uitvoeringsprogramma 2009-2011
De in hoofdstukken 2.2.2. en 2.2.3 genoemde projecten en ontwikkelingen leiden tot een 
vernieuwd uitvoeringsprogramma anno 2009. Reeds uitgevoerde projecten vervallen, 
nieuwe ontwikkelingen die uiterlijk in 2011 tot uitvoering kunnen komen worden 
toegevoegd.

Het uitvoeringsprogramma 2009-2011 bevat 11 projecten:

1. Realisatie MFA
2. Realisatie diverse Steunfuncties
3. Verbeteren verkeersveiligheid school
4. Verbeteren verkeersveiligheid uitrit Kepserplein
5. St. Agatha bereikbaar
6. Herinrichten Maasheggengebied
7. Groene dooradering dassencorridor 
8. Fietsen en wandelen
9. Verplaatsing varkenshouderij
10.  Nieuwe landgoederen
11.  Communicatie

Deze projecten worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.

De projecten starters- en ouderenwoningen en een dorpshart/dorpsplein, op de huidige 
locatie van de basisschool, zijn pas uitvoerbaar als de school daadwerkelijk verplaatst zou 
zijn, op zijn vroegst in 2011. Deze beide projecten zijn daarom wel in dit hoofdstuk 2 
meegenomen, maar niet in het uitvoeringsprogramma 2009-2011. Alleen projecten die 
uiterlijk in 2011 realiseerbaar zijn, zijn meegenomen in dit uitvoeringsprogramma. 

2.3 Bijdrage projecten aan Doelstellingen iDOP

De 11 projecten voor de periode tot 2011 dragen bij aan de realisatie van de doelstelling voor de 
leefbaarheid in St. Agatha, als vastgelegd in het iDOP 2005:
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                                          DoelenProject

Ruimtelijke kwaliteit Sociale samenhang Economische 
activiteit

Realisatie MFA Locatie en architectuur Dé ontmoetingsplek, 
alle voorzieningen 
onder 1 dak

Kostendekkend

Realisatie diverse steunfuncties Voor ouderen, jeugd, 
vrijwilligers

Verkeersveiligheid school Inrichting infrastructuur en 
parkeren

Veilig halen en brengen

Verkeersveiligheid uitrit Kepserplein Inrichting infrastructuur, 
restaureren Heilig 
Hartbeeld

Veilige, toegankelijke en 
open nieuwe 
buurt/hofje.

St. Agatha bereikbaar
(buurtbus en/of dorpsdeelauto)

Bereikbaarheid 
voorzieningen, langer 
kunnen blijven wonen

Kostendekkend

Herinrichting Maasheggengebied Aantrekkelijk buitengebied Groenblauwe 
diensten

Groene dooradering  dassencorridor Aantrekkelijk buitengebied Meer recreanten

Fietsen en wandelen Ontsluiten buitengebied Meer recreanten

Verplaatsing varkenshouderij Betere locatie, 
landschappelijke inpassing

Minder overlast voor de 
wijk Messemaker

Gezond bedrijf met 
perspectief

Nieuwe landgoederen Aantrekkelijk 
buitengebied, nieuwe 
woningen

Uitloopgebied voor de 
wijk  Messemaker

Verkoop woningen

Communicatie
- dorpsraad – bewoners
- dorp - gemeente
- betrekken bewoners Messemaker
- samenwerking stichting St. Aegten

Spreekbuis gemeente -
bewoners
Informeren bewoners
Sterkere verenigingen 
Gebruik voorzieningen 
Uitwisseling en steun
stichting – verenigingen
– horeca

Nieuwe recreatieve 
arrangementen

Op lange termijn, na verplaatsing school:

Starters- en ouderenwoningen Extra betaalbare en 
goed ingepaste 
woningen

Jeugd en ouderen 
kunnen in eigen dorp 
blijven wonen

Dorpsplein Aantrekkelijker 
dorpskern

Fysiek dorpshart voor 
het dorp
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2.4 Samenhang tussen de projecten

In hoofdstuk 2.3 is beschreven welke relatie de projecten hebben met de leefbaarheids-
doelstellingen van St. Agatha. Verwezenlijking of niet doorgaan van het ene project heeft meer of 
minder gevolgen voor andere projecten. Projecten zijn afhankelijk van elkaar en/of versterken 
elkaar. Omdat de mate van beïnvloeding tussen de projecten moeilijk of niet kwantificeerbaar is, 
wordt in dit hoofdstuk voor alle projecten aangegeven of er wel of niet een relatie is.
 Bij de uitwerking van de projecten in hoofdstuk 3 wordt de samenhang nader beschreven van de 
10 projecten in het uitvoeringsprogramma 2009-2011.
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Realisatie MFA J J J J J J

Steunfuncties J J J

Verkeersveiligheid school J J J

Verkeersveiligheid plan Kepser J

St. Agatha bereikbaar J J J

Maasheggengebied J J J

Inrichten dassencorridor J J J J

Fietsen en wandelen J J J

Verplaatsing varkenshouderij J

Nieuwe landgoederen J

Communicatie J J

Woningen vml basisschool J

Dorpsplein vml basisschool
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3. Uitvoeringsprogramma 2009-2011

3.1 Nadere uitwerking projecten

In dit hoofdstuk worden de 10 projecten, uit te voeren in de periode 2009-2011, uitgewerkt. Per 
project worden aanleiding, doelstelling, activiteiten, trekker, betrokken partijen, samenhang met 
andere projecten, planning, kostenraming en financiering beschreven. 

3.1.1 Realisatie MFA
aanleiding
In het iDOP stond de realisatie van een MFA met stip op één. De voorzieningen zijn 
versnipperd over 5 verouderde gebouwen of niet aanwezig, waardoor gemeente en 
verenigingen zich voor hoge kosten gesteld zien. Jongeren én ouderen vertrokken 
(gedwongen). Er moest iets gebeuren om de leefbaarheid te behouden. Een MFA en 
woningbouw zijn hiervoor de oplossing.  De inschatting was dat samenwerking onder 1 dak 
het goedkoopst en dus meest haalbaar zou zijn. De onlangs gehouden enquête naar woon-
en voorzieningenbehoefte heeft deze behoefte nogmaals bevestigd.

De dorpsraad heeft daarop het initiatief genomen voor een haalbaarheidsonderzoek naar 
de (on)mogelijkheden van een MFA voor St. Agatha. Fase 1, een onderzoek naar animo en 
wensen onder de verenigingen is in 2007 door ICS, in opdracht van de gemeente Cuijk, 
uitgevoerd. Conclusie was, zeker na de verbouwing en het niet meer structureel 
beschikbaar zijn van het parochiehuis (poortgebouw van het klooster dat momenteel door 
de stichting St. Aegten wordt verbouwd tot ontvangstruimte voor de eigen activiteiten), dat 
er onder alle toekomstige gebruikers een groot draagvlak is voor de realisatie van een MFA. 
Daarop heeft de dorpsraad, om regie en tempo te houden, fase 2, de planologische en 
financiële haalbaarheid, zelf opgepakt. In 2008 zijn de benodigde partners en deskundigen 
betrokken (gebruikers in de vorm van de visiegroep, instanties als de gemeente, 
woonmaatschappij Mooiland-Maasland en Pantein Wonen en adviseur Vitri), locatiekeuze 
en programma van eisen gereed. De investerings- en exploitatiebegroting en de
beheersvorm (beheersstichting met vrijwilligers) zijn naar verwachting in maart 2009 
gereed, waarna een go or no go besluit genomen zal worden.

In december 2008 heeft het bestuur van de basisschool, Optimus, laten weten graag mee te 
doen om de haalbaarheid van  ook verplaatsing van de basisschool naar de nieuwe locatie 
met de MFA in 1 gebouw te laten onderzoeken. De grond van de voorziene locatie (op het 
huidige sportpark) is al in bezit van de gemeente en het initiatief past in het vigerend 
bestemmingsplan. Alle voorzieningen in St. Agatha zouden daarmee in 1 gebouw worden 
ondergebracht, wat uniek is (in de oriëntatie heeft de Dorpsraad geen MFA gevonden waar 
dit het geval is). Daarenboven zou de oude locatie van de basisschool daarmee, op termijn 
(na 2011) na verplaatsing van de basisschool, kansen bieden voor woningbouw voor 
starters en ouderen en voor het realiseren van een nog ontbrekend dorpshart/dorpsplein.

doelstelling
Het realiseren van 1 MFA, waarin alle voorzieningen in St. Agatha worden ondergebracht:
- educatie (basisschool De Lindekring) 
- cultuur (fanfare H. Agatha, zangkoren Maasklanken en Creation, carnavalsvereniging De 
Ulewappers, hofkapel De Durdouwers, bibliotheekpost in de vorm van enkele instellings-
abonnementen).
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- welzijn (KBO, Jeugd,- en jongerenwerk 't Staagje, WMO steunpunt, dorpshuis, BSO, ICT-
voorzieningen school en ouderen)
- sport (voetbalvereniging VCA, korfbalvereniging Quick Up, tennisvereniging 't Poortje, 
gymzaal voor binnensport en basisschool)
- zorg (steunpunt zorg, prikpost, tafeltje dekje, medicijnafhaalpost)

hoofdveld 
voetbal

trainingsveld voetbal
korfbalveld tennis

pa
rk

er
en

 

mfa

Variant 1a
MFA op sportterrein excl. school

Programma
Sportcluster:

Voetbalvereniging VCA

Korfbalvereniging Quick-Up

Tennisvereniging ‘t Poortje

Educatie, cultuur en welzijncluster:

Carnavalsvereniging De Ulewappers

KBO

Basisschool De Lindekring

BSO

Jeugdclub ‘t Staagje

Muziekcluster:

Fanfare Heilige Agatha

Creation

Maasklanken

Hofkapel De Durdouwers

Overige voorzieningen:

Gymzaal

Extra facilitaire ruimten

Mogelijkheden zorgaanbod

Mogelijke woningbouw

wonen

school
pa

rk
er

en
 

zoeklocatie w
oningbouw

‘t 
La

an
tje

mfamfa

activiteiten
Als het go – no go moment in maart 2009 een go oplevert, moet een gebouw worden 
ontworpen, een bouwvergunning worden aangevraagd (voorziene locatie past in het 
bestemmingsplan), de financiering sluitend worden gemaakt en subsidies worden 
aangevraagd. Waarna de bouw kan starten.

trekker en betrokken partijen
Voor de realisatie zal de gemeente Cuijk de trekkende partij zijn. Zij is opdrachtgever voor 
de bouw en toekomstig eigenaar van de MFA.
De reeds betrokken partijen blijven in het vervolgtraject betrokken.

samenhang met andere projecten
De samenhang met andere projecten is groot. Diverse andere initiatieven liften mee of zijn 
onhaalbaar wanneer er geen MFA komt.
In het MFA zijn de diverse steunfuncties voorzien. Voorzieningen die nu niet (meer) in St. 
Agatha zijn en die er zonder MFA ook niet zullen komen.
De voorziene locatie voor de MFA, inclusief basisschool, biedt meer ruimte dan de huidige 
schoollocatie, waardoor het parkeren en verkeerslogistiek veilig kan worden uitgevoerd.
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Als er een dorpsdeelauto komt wordt de reservering en planning daarvan verzorgd vanuit
de MFA; het afhaalpunt zal ook nabij (parkeerplaats) de MFA zijn. In geval van een buurtbus 
zal de halte  bij of nabij de MFA zijn.
De voorzieningen en verenigingen in St. Agatha zijn voor de toekomstige bewoners van de 
Messemaker dichterbij dan die in Cuijk. Zij zullen daar ook gebruik van gaan maken, als de 
voorzieningen van voldoende kwaliteit zijn.
Als de basisschool deel gaat uitmaken van de MFA ontstaat er op de huidige schoollocatie 
ruimte voor toekomstige woningbouw, voor starters en ouderen, en voor een dorpsplein. 
En deze ouderen zullen gebruik maken van de op zo’n 100 m gelegen MFA/voorzieningen.
De stichting St. Aegten en de beheersstichting MFA zullen kunnen samenwerken en elkaar 
kunnen versterken in het aanbod aan toekomstige bezoekers van het klooster. Over en 
weer kunnen bezoekers en recreanten worden bediend.

Zodoende wordt in één slag zowel bijgedragen aan voorzieningen, toekomstige 
woningbouw voor starters en ouderen én de verkeersveiligheid, of te wel de top 3 van het 
iDOP. En is het behoud van de leefbaarheid en het actieve verenigingsleven voor de 
komende 40 jaar verzekerd.

planning
In 2009 wordt het initiatief verder uitgewerkt uitmondend in een ontwerp met 
bouwtekening, een bouwvergunning en subsidieaanvragen. Waarna de bouw in 2010 kan 
starten en in 2011 afgerond kan zijn.

kostenraming en financiering
De totale kosten voor een MFA inclusief basisschool zijn in het haalbaarheids-
onderzoek door de dorpsraad begroot op € 3.860.000,-. Een MFA met daarin alle 
gewenste functies behalve de basisschool is begroot op € 2.355.000,-. 
De financiering bestaat uit de bijdrage van de gemeente, subsidies van de provincie 
(leefbaarheid en POP2), fondsen, sponsoring en een eigen bijdragen van de diverse 
verenigingen (in geld en/of vrijwilligersinzet).

3.1.2 Realisatie diverse steunfuncties  
aanleiding
In St. Agatha zijn, behalve de basisschool, jeugdhonk ’t Staagje en de sportaccommodatie, 
geen voorzieningen aanwezig. En de voorzieningen die er zijn, zijn aan renovatie toe. Voor 
alle andere voorzieningen zijn de bewoners aangewezen op omliggende kernen, met name  
Cuijk en Boxmeer (of Nijmegen en Uden); het gaat dan  voornamelijk om zorg en winkels. 
Inwoners van St. Agatha zijn afhankelijk van de eigen auto of hulp van buren om deze 
voorzieningen te bereiken en zolang men nog goed ter been is is dat ook geen probleem. 
Uit het iDOP en de in 2008 gehouden enquête zijn een aantal voorzieningen genoemd, die 
men graag in eigen dorp zou hebben. Een volwaardige voorziening is niet realistisch, maar 
een aantal steunfuncties zijn wel haalbaar, mits er een MFA is. Daarbij wordt gedacht aan: 
een zorg-, prik- en apothekerspost, een bieb instellingsabonnement, een pinautomaat, 
tafeltje dekje, een AED, ICT-voorzieningen (voor school en ouderen, cursussen), een digitaal 
gemeentelijk loket, kopieerapparaat voor de productie van communicatiemiddelen 
(hoofdstuk 3.1.10), centraal punt vrijwilligerspool en wellicht een kleine buurtsuper oid.

doelstelling
Het realiseren van een aantal steunfuncties in de MFA St. Agatha, op een kleine schaal, in 
combinatie met en ter versterking van (de reeds aanwezige) mantelzorg, zodat de oudere
bewoners langer in eigen dorp kunnen blijven wonen. St. Agatha wordt daarmee 
‘ouderenproof’.
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activiteiten
Het nader onderzoeken van de haalbaarheid van genoemde steunfuncties met de diverse 
aanbieders (oa Pantein, gemeente, bibliotheek, Rabobank). Bij gebleken haalbaarheid deze 
functies integreren in de MFA (gebouw en/of inrichting).

trekker en betrokken partijen
De dorpsraad onderzoekt de haalbaarheid middels gesprekken met de aanbieders en 
bewoners/verenigingen. Gemeente Cuijk zorgt als opdrachtgever van de MFA, in overleg 
met de beheersstichting MFA, voor integratie in de (exploitatiebegroting van de) MFA van 
de steunfuncties waarvan de haalbaarheid gebleken is.

samenhang met andere projecten
Zonder de realisatie van de MFA is er geen ruimte beschikbaar voor huisvesting van 
steunfuncties. De MFA biedt hiervoor juist kansen op een centrale voor iedereen goed 
bereikbare plek. De voorzieningen kunnen ook een vorm van financiering zijn voor de MFA.
De oudere bewoners van de voorziene (zorg)woningen op de locatie van de te verplaatsen 
basisschool en andere ouderen zullen graag in St. Agatha blijven wonen, zolang de 
voorzieningen toereikend en bij de hand zijn.
Voorzieningen zijn of in het dorp zelf of goed bereikbaar. Zonder voorzieningen in de MFA 
wordt het belang van een goede bereikbaarheid (hoofdstuk 3.1.4) nog belangrijker. 
Omgekeerd neemt het belang van goede bereikbaarheid af als de voorzieningen in het 
eigen dorp zijn. 
De aanwezigheid van steunfuncties versterkt de plaats van de MFA als dé ontmoetingsplek 
in St. Agatha en daarmee de onderlinge communicatie en betrokkenheid.

planning
Voorbereiding in 2009. Realisatie tegelijk met de bouw van de MFA, zodat de steunfuncties 
bij de opening van de MFA in 2011 operationeel zijn.

kostenraming en financiering
Aan de gesprekken van de dorpsraad met zorgaanbieders zijn geen kosten 
verbonden. Gemeente en Pantein hebben reeds hulp daarbij aangeboden en 
interesse getoond voor het realiseren van steunfuncties in de nieuwe MFA.
De investering voor een ruimte in de MFA is € 20.000,-. In de exploitatie betalen de 
steunfuncties die uiteindelijk worden gerealiseerd huur voor het gebruik van de 
ruimte(n) in de MFA.
Een biebabonnement kost € 600,- per jaar (€ 200,- per jaar per 100 boeken), te 
betalen door de gemeente.

3.1.3 Verbeteren verkeersveiligheid school
aanleiding
De basisschool van St. Agatha is al een kleine 20 jaar een Jenaplanschool. Hierdoor komen 
kinderen uit andere dorpen in het Land van Cuijk naar de Lindekring, die daarmee een 
regionale functie heeft; reden waarom de school nog steeds bestaansrecht heeft.
Dit heeft wel tot gevolg dat veel kinderen per auto naar school worden gebracht, op een 
locatie waar nagenoeg geen parkeerruimte is. Er wordt geparkeerd in de berm en er 
ontstaat bij het brengen en ophalen een onoverzichtelijke situatie. Op enige afstand zou op 
het sportterrein kunnen worden geparkeerd, maar dat blijkt (psychologisch) toch nog te ver 
van school te zijn.
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doelstelling
Het realiseren van voldoende en een logisch ingerichte parkeergelegenheid, zodat de 
kinderen veilig van en naar school kunnen.

activiteiten
De voorkeur gaat uit naar het combineren van de school in de MFA, zodat van dezelfde  
parkeergelegenheid gebruik kan worden gemaakt.
Als de school op de huidige  locatie blijft zal naast/achter de school grond moeten worden 
gekocht (nu in bezit van stichting St. Aegten en langjarig verpacht aan een melkveehouder), 
waarna hierop parkeerplaatsen kunnen worden ontworpen en ingericht. Verder worden in 
die situatie vóór de school enkele verkeersmaatregelen getroffen (onder andere een 
plateau).

trekker en betrokken partijen
De gemeente zal het initiatief moeten nemen in het kader van de realisatie van de MFA. In 
geval de school op de huidige locatie blijft zal de gemeente, in overleg met het 
schoolbestuur en de grondeigenaar en –pachter, moeten trachten de parkeergelegenheid  
te realiseren.

samenhang met andere projecten
School en MFA in 1 gebouw levert financiële voordelen op bij het realiseren van de 
benodigde parkeergelegenheid.
Diverse toekomstige bewoners van de Messemaker zullen naar verwachting hun kinderen 
op de Lindekring doen, waardoor het parkeerprobleem en de verkeersveiligheid verder zal 
verslechteren en de noodzaak voor een goede parkeergelegenheid vergroot.
Verplaatsing school en parkeren naar de nieuwe MFA maakt het mogelijk starters- en 
ouderenwoningen (en een dorpsplein) te realiseren op de te verlaten locatie.

planning
Gelijk aan de planning van de MFA (2011 gereed). Als de school op de huidige locatie blijft is 
ongewis wanneer de benodigde grond kan worden verworven.

kostenraming en financiering
Het aanleggen van 30 parkeerplaatsen, kost circa € 22.000,- . De te verwerven 
grond (600 m2) kost € 60.000,-. Indien de school onderdeel wordt van de MFA hoeft 
geen grond te worden verworven.
De verkeersmaatregelen vóór de school zijn begroot op € 25.000,-, te betalen door 
de gemeente.

3.1.4 Verbeteren verkeersveiligheid uitrit Kepserplein
aanleiding
Al enige jaren is het plan Kepser in voorbereiding (op het terrein van voormalig 
metaalbedrijf Kepser). Het lijkt er nu toch op dat de bouw van 11 woningen, waaronder 4 
starterswoningen, in 2009 een aanvang neemt. In samenspraak met de bewoners is er voor 
gekozen de nieuwe buurt de vorm van een hofje te geven (geen doorgaand verkeer, maar 
aan een doodlopende weg, waar aan het einde kan worden gekeerd). De in- en uitgang van 
het Kepserplein is gelegen aan de plek in het dorp waar het (enigszins vervallen) Heilig 
Hartbeeld staat en waar de Odiliadijk, de Liesmortel en de Kloosterlaan samenkomen. Een 
vierde aansluiting op dit punt, waar niet naar alle kanten even goed zicht is, dwingt tot een 
herinrichting van de infrastructuur op deze locatie.   

doelstelling
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Verbeteren van de verkeersveiligheid bij de nieuwe uitrit van het Kepserplein en renovatie 
van de openbare ruimte rondom het Heilig Hartbeeld. 

activiteiten
Het opstellen en uitvoeren van een infrastructureel plan, het renoveren van (de locatie van) 
het Heilig Hartbeeld en enkele verkeersremmers op de toegangsweg Odiliadijk.

Heilig Hart beeld

trekker en betrokken partijen
Gemeente is opdrachtgever voor het infrastructurele werk, in samenspraak met de 
bewoners.

samenhang met andere projecten
Dit project heeft vooral samenhang met het plan Kepser uit het oorspronkelijke iDOP en 
minder met de andere projecten uit het geactualiseerde iDOP. Wel draagt het bij aan de 
veilige bereikbaarheid (per auto, buurtbus of dorpsdeelauto) van het dorp.

planning
De voorbereiding kan per direct starten, de uitvoering wordt in samenhang met de 
realisatie van het Kepserplein opgepakt.

kostenraming en financiering
De kosten voor herinrichting van de infrastructuur wordt geschat op € 100.000,-, de 
verkeersremmers op de Odiliadijk kosten € 30.000,-. Deze kosten worden gedragen 
door de gemeente.
De renovatie van het Heilig Hartbeeld kost € 15.000,-. De Kruisheren dragen € 7.500,-  bij 
aan de renovatie van het Heilig Hartbeeld in het kader van het 800-jarig bestaan van de 
orde in 2010. Voor de overige 50% wordt een beroep gedaan op de Streekimpuls (Leader).

3.1.5 St. Agatha bereikbaar
aanleiding
St. Agatha is al sinds enige jaren niet meer per openbaar vervoer (behalve taxi) bereikbaar. 
De dichtstbijzijnde halte is nu bij de Messemaker aan de doorgaande weg van Oeffelt naar 



27

Oplegger iDOP St. Agatha                                                   Dorpsraad St. Agatha, april 2009

Cuijk, op zo’n 1,5 km. Voor met name ouderen zonder eigen vervoer of hulp van anderen is 
de bereikbaarheid van de voorzieningen moeilijk. 
Tijdens een overleg van de dorpsraad met Twan Goossens, streekmanager van Peel&Maas 
werd het idee voor een dorpsdeelauto geboren. Net als in de stad (‘greenwheels’) zou ook 
in een dorp een deelauto een nuttige functie en voldoende belangstelling kunnen hebben. 
Daarenboven zouden bewoners/vrijwilligers hun minder mobiele dorpsgenoten in de 
deelauto kunnen meenemen naar voorzieningen in de omgeving (burenhulp).

doelstelling
Vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen voor minder mobiele dorpsgenoten en 
opzetten van een vrijwilligerspool, waardoor ouderen langer kunnen blijven wonen, door 
het terugbrengen van een buurtbushalte in St. Agatha met een toereikende dienstregeling
en/of door het realiseren van een dorpsdeelauto.

activiteiten
Uitwerken idee met de streekmanager, benaderen greenwheels voor participatie, 
organiseren van een groepje vrijwilligers en nadere afspraken maken over gebruik.
Benaderen van en overleggen met de buurtbusexploitant, waarna bij overeenstemming een 
haltebord wordt geplaatst.  

trekker en betrokken partijen
De dorpsraad neemt, met KBO en streekmanager, het initiatief en benadert 
buurtbusondernemer Arriva en greenwheels. De actie ten aanzien van de dorpsdeelauto is 
reeds door de streekmanager voor het gehele Land van Cuijk opgepakt.

samenhang met andere projecten
Nut en noodzaak van een dorpsdeelauto en buurtbus is afhankelijk van het aantal en soort 
voorzieningen/servicepunten dat in de MFA gerealiseerd kan worden. Wellicht is een keuze 
aan de orde voor de buurtbus en de deelauto, als beiden niet rendabel zijn.
Gasten van de stichting St. Aegten kunnen met buurtbus voortaan het klooster per 
openbaar vervoer bereiken.
Als de MFA en op de te verlaten locatie van de Lindekring woningen en een dorpsplein 
worden gerealiseerd, dan ligt het voor de hand dat de halte ergens bij één of tussen deze 2 
locaties in zal worden geprojecteerd.
Het centrale punt voor de stalling, organisatie en vrijwilligerspool dorpsdeelauto zou in de 
MFA zijn.

planning
Afspraken en realisatie buurtbus in 2009.
Opzet organisatie, vrijwilligers en maken van afspraken over gebruik kan gedurende de 
bouw van de MFA, waarna het systeem operationeel is bij de opening van de MFA (in 
2011).

kostenraming en financiering
Er zijn geringe kosten verbonden aan het plaatsen van een haltebord. De kosten voor de 
buurtbus worden door de gebruikers betaald. Als een exploitatieverlies aan de orde mocht 
zijn, dan komen deze kosten ten laste van Arriva en de provincie Noord-Brabant.
Als van de MFA gebruik kan worden gemaakt voor de dorpsdeelauto zijn de kosten 
voor de organisatie verwaarloosbaar. In de ingezette actie van de streekmanager 
worden de kosten en financiering voor het Land van Cuijk in beeld gebracht.
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3.1.6 Herinrichten Maasheggengebied

Het Maasheggengebied langs de Maas

aanleiding
Het Maasheggengebied is één van de waardevolle unieke natuurgebieden in Noord-
Brabant. In het reconstructieplan Peel&Maas is afgesproken dit gebied van St. Agatha tot 
aan Maashees te herstellen en te versterken. Sinds een aantal jaren wordt het NK 
heggenvlechten georganiseerd; in 2009 op de grens van St. Agatha en Oeffelt.
De bewoners van St. Agatha ondersteunen waarden en de doelstellingen voor het 
Maasheggengebied. In het gebied hebben nog enkele boeren grondeigendom en/of een 
pachtovereenkomst en/of een beheersovereenkomst.

doelstelling
Behoud en herstel van het Maasheggengebied. Behoud van agrarisch natuurbeheer.

activiteiten
Zie projectplan provincie.

trekker en betrokken partijen
De provincie trekt dit project en heeft DLG opdracht gegeven een inrichtingsplan op te 
stellen. De gemeente Cuijk is één van de partners. November 2008 is een infoavond voor 
grondeigenaren gehouden.

samenhang met andere projecten
De dorpsraad wil graag in het project herinrichting Maasheggengebied een fiets-  en 
wandelpad realiseren langs de Maas (doortrekken schelpenpad van Boxmeer naar Veerhuis 
Oeffelt). Dit deel van het Maasheggengebied is geheel niet recreatief ontsloten en het is 
een mooie alternatieve route naar Cuijk voor het door schapen begraasd recreatief fietspad 
op de dijk.
Een aantrekkelijk buitengebied biedt de St Aegten, de in het dorp aanwezige horeca-
gelegenheden en overnachtingsadres de kans om in samenwerking nieuwe recreatieve 
arrangementen te ontwikkelen (Pannenkoekenhuis De 7 dwergen en Veerhuis zijn al 
deelnemer aan een arrangement ‘Happen en trappen’.
Ook maakt een aantrekkelijk en goed ontsloten buitengebied het aantrekkelijk voor 
mensen om in de Messemaker of op de te verlaten locatie basisschool een woning te 
kopen.
En om het recreatief aanbod nog completer te maken zou op de plek waar vroeger het 
pontje tussen St. Agatha en Middelaar lag een passantenhaventje kunnen worden 
aangelegd.
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planning
Zie projectplan Maasheggengebied

kostenraming en financiering
Het deel St. Agatha in het inrichtingsplan Maasheggen beslaat 44.8 ha. De inrichtingskosten 
zijn in het inrichtingsplan begroot op € 200.000,-, waarvan de gemeente de helft betaald.

3.1.7 Groene dooradering dassencorridor
aanleiding
In het reconstructieplan Peel&Maas is, door het boomteeltgebied parallel aan de Maas, een 
dassencorridor voorzien. Het initiatief hiertoe is in 2008 gestrand, omdat niemand bereid 
was eventuele planschade te vergoeden. Het ingestelde voorbereidingsbesluit is in de loop 
van 2008 verlopen. Alternatief is dat het  landschap, ten behoeve van de das, wordt 
versterkt door een groene dooradering van het buitengebied tussen St. Agatha – Cuijk –
Vianen – Haps, rekening houdend met de huidige landbouw- en boomteeltfunctie van het 
gebied en mogelijkheden scheppend voor groenblauwe diensten.

doelstelling
Landschappelijk versterken van het gebied tussen St. Agatha – Cuijk – Vianen – Haps door 
een netwerk van landschappelijke elementen (bosjes, struweel, poelen).
Creëren van mogelijkheden voor neveninkomsten voor agrarische bedrijven door 
beheersovereenkomsten (stimuleringskader groenblauwe diensten). 
Wellicht zijn er kansen voor nieuwe recreatieve arrangementen door locale (agrarische) 
ondernemers.

Dassenleefgebied tussen St. Agatha en Haps

activiteiten
Opstellen en uitvoeren van een landschapsplan en zonodig aanpassen van het 
stimuleringskader groenblauwe diensten ‘Horst en Raam’.

trekker en betrokken partijen
Gemeente Cuijk is trekker voor voorbereiding en uitvoering van het landschapsplan, in 
overleg met maatschappelijke organisaties en grondeigenaren.

samenhang met andere projecten
Het verfraaide landschap maakt het aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars om dit gebied 
te bezoeken.
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Door verplaatsing van de varkenshouderij nabij de Messemaker en openstelling van het op 
die plek geplande nieuwe landgoed wordt het gebied nog mooier en aantrekkelijker.

planning
Opstellen landschapsplan in 2009, uitvoering in 2010.

kostenraming en financiering
Voor de dassencorridor is nog geen uitgewerkt plan beschikbaar. Een eerste activiteit (een 
dassentunnel onder de Heikantseweg) is begroot op € 25.000,-, waarvan de helft ten laste 
komt van de gemeente..

3.1.8 Fietsen en wandelen
aanleiding
Er is in St. Agatha een laarzenpad in de uiterwaarden, het Maas en Peelliniepad gaat door 
het dorp en er is een fietsknooppunt. Alleen de eerste heeft een locale functie. Verder zijn 
er geen locale fiets- of wandelpaden (ommetjes). Een heringericht Maasheggengebied en 
een heringerichte voormalige dassencorridor biedt  kansen om die wel te realiseren om in 
een aantrekkelijk omgeving te kunnen fietsen en wandelen.

doelstelling
Recreatief ontsluiten van de landschappelijk herstelde delen van het buitengebied in het 
Maasheggengebied en in de dassencorridor, voor alle bewoners van de gemeente Cuijk 
(groene dooradering dassencorridor betreft het gebied tussen St. Agatha, Cuijk, Vianen en 
Haps).

Bestaand laarzenpad in Maasheggengebied

activiteiten
Het idee voor recreatieve routes (ommetjes) inbrengen in beide projecten. Uitzetten en 
aanleggen routes.

trekker en betrokken partijen
Gemeente Cuijk brengt in. Afhankelijk van de afspraken in beide project(organisaties) ligt 
de uitvoering waarschijnlijk bij de gemeente of bij DLG, met behulp van locale 
gebiedskenners.
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samenhang met andere projecten
Als beschreven hangt het project fietsen en wandelen nauw samen met herstel en 
herinrichting van het Maasheggengebied en de dassencorridor. 
Recreatieve ontsluiting maakt het aantrekkelijker voor mensen om te komen wonen in de 
Messemaker en in de te bouwen woningen op de achterblijvende locatie basisschool.
Er zijn twee initiatieven voor een nieuw landgoed, die onderdeel uit kunnen gaan maken 
van de te realiseren routes.
Bij de planning van de route door het Maasheggengebied zou al rekening kunnen worden 
gehouden met een mogelijk in de toekomst te realiseren passantenhaven.

planning
Uitgaande van de planning van beide landschappelijke projecten zou het mogelijk moeten 
zijn twee routes uiterlijk 2011 te realiseren. 

kostenraming en financiering
Voor het fietswandelpad van Cuijk naar St. Agatha langs de Maas zijn de kosten begroot op 
€ 63.000,-. 50% Van de kosten komt ten laste van de gemeente.
Daarnaast heeft de gemeente € 62.000,- gereserveerd voor de fietsverbinding Cuijk – St. 
Agatha, voor een Maasheggenportaal bij Cuijk en bij het Klooster en voor enkele ommetjes.

3.1.9 Verplaatsing varkenshouderij
aanleiding
De varkenshouderij en de Messemaker  houden elkaar gevangen. De varkenshouderij kan 
niet verder uitbreiden en natuur en woningen (voorheen de camping) ondervinden overlast 
en beperkingen voor groei. In het reconstructieplan Peel&Maas ligt dit bedrijf in 
extensiveringsgebied.
Reden waarom de varkenshouder zich heeft gemeld voor de provinciale Verplaatsings-
regeling  Intensieve Veehouderij (VIV) voor verplaatsing. De beoogde inplaatsingslocatie is 
een duurzame locatie in verwervingsgebied nabij de vuilstort en de rwzi te Haps. De 
onderhandelingen tussen varkenshouder, gemeente, provincie en ontwikkelings-
maatschappij Ruimte voor Ruimte zijn in een vergevorderd stadium.

doelstelling
Bieden van perspectief aan de varkenshouderij en realisatie van natuurdoelen en Ruimte 
voor Ruimte locaties op de Messemaker.

Oude en nieuwe locatie varkenshouderij
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activiteiten
Afronden onderhandelingen  en verplaatsen van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

trekker en betrokken partijen
Met betrekking tot de onderhandelingen in het kader van de  VIV is de provincie trekker. De 
varkenshouder is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke verplaatsing.

samenhang met andere projecten
Verplaatsing van de varkenshouderij maakt het mogelijk alle geplande Ruimte voor Ruimte  
woningen op de Messemaker te realiseren. Op de achterblijvende locatie ontstaat ruimte 
voor een nieuw landgoed (tevens nodig ter financiering van de verplaatsing). Al met al leidt 
dit tot een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners van de Messemaker met entree 
tot de fiets- en wandelmogelijkheden in de dassencorridor.

planning
De ervaring leert dat na besluitvorming een verplaatsing gemiddeld 3 jaar duurt.

kostenraming en financiering
Provincie (Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij), gemeente en ondernemer zijn 
begin 2009 tot een overeenkomst gekomen over de financiering van de 
verplaatsingskosten.

3.1.10 Nieuwe landgoederen
aanleiding
De provinciale regeling ‘Nieuwe landgoederen’ maakt het, volgens het rood voor 
groen principe, mogelijk als particulier in de Agrarische Hoofdstructuur een nieuw 
landgoed te stichten, als de omvang  minimaal 10 ha is, waarvan 7 ha nieuwe 
natuur. In ruil mogen 3 landgoedwoningen worden gebouwd. Nieuwe landgoederen 
moeten (op het woongedeelte na) worden opengesteld voor publiek.
In St. Agatha zijn 2 initiatieven/ideeën van particuliere agrariërs bekend.
Voor de financiering van de verplaatsing van de varkenshouderij denkt de 
varkenshouder er aan een nieuw landgoed te stichten op de te verlaten locatie.
Het andere initiatief komt van een morellenteler aan de ‘Oeffeltse’ kant van St. 
Agatha.

doelstelling
Doelstelling van nieuwe landgoederen is het realiseren van nieuwe natuur door 
particulieren. Voor de particulier is de motivatie in de regel het genereren van inkomsten 
door woningbouw en –verkoop.
Voor St. Agatha zouden twee nieuwe landgoederen, ten noordwesten en ten zuiden van 
het dorp een verfraaiing voor het dorp zijn en een versterking van de natuur- en recreatieve 
waarden.

activiteiten
Opstellen van een plan (inrichting, planologisch en financieel) voor een nieuw landgoed, 
maken van afspraken en realisatie.

trekker en betrokken partijen
De grondeigenaar is initiatiefnemer van zijn eigen plan, in samenwerking met gemeente en 
provincie en in overleg met maatschappelijke organisaties en omwonenden.
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samenhang met andere projecten
Zonder verplaatsing van de varkenshouderij zal geen nieuw landgoed ten noordwesten van 
St. Agatha kunnen worden gerealiseerd.
Een nieuw landgoed draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het buitengebied. De relatie 
met de herinrichtingen van het Maasheggengebied en de dassencorridor en de aan te 
leggen fiets- en wandelroutes is daarmee snel gelegd.
Een nieuw landgoed biedt extra woonmogelijkheden (voor ouderen).

planning
Afhankelijk van de grondeigenaren. Uitgangspunt in deze oplegger is dat één van beide 
initiatieven in deze uitvoeringsperiode 2009-2011 wordt gerealiseerd, de andere daarna.
kostenraming en financiering
Principe van een landgoed is dat natuur wordt gerealiseerd in ruil voor bouwkavels (rood 
voor groen).  Zowel de kosten als de opbrengsten van een nieuw landgoed zijn voor de 
initiatiefnemer.  Er is geen sprake van een overheidsbijdrage.

3.1.11 Communicatie
aanleiding
Communicatie is de bindende factor voor de leefbaarheid van St. Agatha, binnen en tussen 
bewoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties en met de 
voorwaardenscheppende overheden.
De huidige structuur is opgezet door de dorpsraad: een visiegroep als klankbord, 
halfjaarlijks breed overleg met alle verenigingsbesturen, minimaal jaarlijks een bewoners-
avond, maandelijks een dorpskrant en periodiek overleg met de gemeente Cuijk. Via 
sponsoring door de Rabobank heeft de dorpsraad in 2007 voor ondersteuning van deze 
activiteiten een laptop, beamer en scherm kunnen aanschaffen, die door alle verenigingen 
tegen een kleine onderhoudsvergoeding kunnen worden gehuurd.
Daarnaast zijn er allerlei directe contacten tussen verenigingen onderling en hun leden 
(veel bewoners zijn tegelijkertijd  van meerdere verenigingen lid) en tussen verenigingen en 
de gemeente. De communicatie met de gemeente Cuijk is bij het Kepserplan (uiteindelijk) 
geweest als gewenst in het iDOP, maar nog niet in alle gevallen vanzelfsprekend.
Bij realisatie van de MFA is een goede communicatie (voor het gezamenlijk beheer en 
gebruik) cruciaal.
Tijdens de totstandkoming van de iDOP hebben verenigingen uitgesproken samen op te 
willen trekken naar de nieuwe bewoners van de Messemaker om hen attent te maken op 
St. Agatha en de daar aanwezige voorzieningen en verenigingen.

doelstelling
Opzetten van een adequate communicatie(structuur) in het dorp voor alle bewoners en
bezoekers/recreanten, via het MFA, inclusief basisschool, als centraal  punt (alle 
dorpsactiviteiten en de communicatie en PR daar omheen komen tenslotte samen in de 
MFA). Behoud van betrokkenheid, sociale cohesie, dorpssfeer en leefbaarheid kan niet 
zonder communicatie. 

activiteiten
Met een vertegenwoordiging van het dorp (visiegroep en toekomstig bestuur stichting 
MFA) de huidige communicatiestructuur tegen het licht houden en aanpassen op de 
nieuwe situatie. Benodigde communicatiemiddelen (bv een dorpswebsite, een 
activiteitenkalender of een kopieerapparaat voor dorpskrant en verenigingsbladen) 
organiseren en aanschaffen.
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trekker en betrokken partijen
De dorpsraad neemt het initiatief voor de evaluatie, met genoemde partijen. Eén van de 
toekomstige bestuursleden van de stichting MFA zal communicatie in zijn portefeuille 
hebben en de nieuwe structuur  inrichten en bewaken. Uitvoering zal ook hier gebeuren 
door vrijwilligers, die deel uitmaken van de ‘MFA-vrijwilligerspool’.

samenhang met andere projecten
Communicatie heeft samenhang met alle andere projecten, in alle fasen die een project 
doorloopt én daarna. 
Een deel van de projecten heeft een commercieel karakter, bv nieuwe landgoederen of het 
opzetten van (nieuwe) recreatieve arrangementen met bv horecaondernemers en stichting 
St. Aegten. De uitvoering van deze communicatieactiviteiten is de verantwoordelijkheid van 
de ondernemers zelf. wel kan via bv de dorpswebsite een link worden gelegd  naar zo’n 
arrangement of wandelroute.

planning
In het traject van de voorbereiding van de MFA wordt de gewenste communicatie-
(structuur) georganiseerd, zodat deze operationeel is wanneer de MFA in 2011 wordt 
geopend.

kostenraming en financiering
Voor de opzet is éénmalig communicatieadvies nodig en moeten communicatiemiddelen 
worden aangeschaft. Geschatte kosten daarvan € 20.000,-.
De exploitatie van de communicatiemiddelen maakt deel uit van de  exploitatie van de 
MFA. De dorpsraad stelt een deel van haar jaarlijkse bijdrage van de gemeente (voor haar
functioneringskosten), beschikbaar voor de exploitatie.
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3.2 Begroting en subsidiebehoefte

Op basis van de projectbeschrijvingen in hoofdstuk 3.1 ziet de totale begroting, financiering en 
subsidiebehoefte voor het uitvoeringsprogramma 2009-2011 er als volgt uit (in euro’s, incl. BTW):
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Realisatie MFA 2.355.000 810.000 500.000 800.000 50.000 14.000 50.000 50.000 70.000 11.000

Steunfuncties 20.000 20.000

Verkeersveiligheid 
school

110.000 25.000 85.000

Verkeersveiligheid 
uitrit Kepserplein

145.000 130.000 7.500 7.500

St. Agatha bereikbaar PM PM

Inrichten 
Maasheggengebied

Maasheggenvlechten

201.737

9.000 9.000
201.737

Inrichten 
dassencooridor

     25.000 
+ PM

12.500 12.500

Fietsen en wandelen 143.000 83.250 59.750

Verplaatsing 
varkenshouderij

PM PM PM PM

Nieuwe 
landgoederen

PM PM

Communicatie 20.000 20.000

TOTAAL 3.028.737
+ PM

1.069.750
+ PM

500.000 984.750 264.237
+ PM

14.000 50.000 50.000 70.000 7.500
+ PM

18.500 
+ PM
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3.3 Investeringsritme

De verdeling van de investeringen (in procenten) over de uitvoeringsperiode (medio 2009 
tot en met 2011) is naar verwachting:

2009 2010 2011

Realisatie MFA 5 70 25

Steunfuncties 80 20

Verkeersveiligheid school 100

Verkeersveiligheid uitrit 
Kepserplein

20 80

St. Agatha bereikbaar

Inrichten Maasheggengebied 100

Maasheggenvlechten 33 33 33

Inrichten dassencorridor 100

Fietsen en wandelen 100

Verplaatsing varkenshouderij

Nieuwe landgoederen

Communicatie 10 45 45

.


