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In de bewonersbijeenkomst op 25
september bleek de verontwaardi-
ging groot over de uitspraak van
wethouder Maarten Jilesen, in de
Maasdriehoek van die week, dat  de
Jenaplanschool Lindekring in 2025
nog slechts 20 leerlingen zou heb-
ben. Op 9 oktober hebben Ton Ho-
vens, directeur Lindekring, en Willy
Thijssen, voorzitter dorpsraad, hier-
over een gesprek gehad met de wet-
houder. Aanleiding voor het artikel
was het verschijnen van een rapport
over de demografische ontwikkelin-
gen in de gemeente Cuijk (het rap-
port staat op de website van de ge-
meente). De gemeente heeft het rap-
port laten opstellen om met de ge-
meenteraad en bewoners over de
demografische ontwikkeling, krimp,
te kunnen spreken. Met als doel
vroegtijdig op deze ontwikkeling in
te kunnen spelen.
Vanuit Sint Agatha is het ongenoe-
gen over de uitspraak mondeling en
schriftelijk overgebracht.  De Linde-
kring heeft een regionale functie,
tweederde van de leerlingen komt
niet uit het dorp zelf.  Zo´n uit-
spraak heeft het risico dat het een
self-fulfilling prophesy wordt, ter-
wijl we  als gemeenschap juist bezig
zijn met (de gevolgen van) krimp en
de leefbaarheid in ons dorp.
De wethouder erkent dat de demo-
grafische cijfers in het rapport een
prognose betreffen, die alleen gaan
over de aanwas in het eigen dorp.
Dat de Lindekring een regionale
functie heeft. En dat de trend voor
alle dorpen in de gemeente hetzelf-
de is; de journalist heeft Sint Agatha
als voorbeeld aangehaald. In het
gesprek is tevens duidelijk gewor-
den dat de gemeente alleen een taak
heeft in de beschikbaarheid en de
staat van schoolgebouwen. Het
schoolbestuur gaat over het onder-
wijs(beleid).
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Van de Dorpsraad

In december wordt het rapport, de
cijfers en analyse van de demogra-
fische ontwikkeling met  de gevol-
gen en de te nemen maatregelen,
besproken in de gemeenteraad. En
is er een themabijeenkomst van
het platform wijk- en dorpsraden,
met onder andere de gemeente,
over het thema krimp. De dorps-
raad en de gemeente komen er dan
bij u op terug.

Ontmoetingsochtend in de Agaat.
“We beginnen gewoon”. En dat is
ook gebeurd. Op 5 november was
de eerste inloopochtend, ontmoe-
tingsochtend in de Agaat. Om half
tien kwamen de eerste bezoekers
binnen en zo ontstond er een
groepje van 10-12 personen. Het
was gezellig, er werd koffie of
thee gedronken. Er werd een spel-
letje gespeeld en er werd gebuurt.
De invulling voor de volgende
inloopochtenden ligt nog open.
Wat willen de bezoekers? Samen
wordt gekeken wat iedereen wil.
Rummycuppen, sjoelen, praten,
borduren, bloemstukjes maken,
alles kan en mag, niets moet.
Kom ook de volgende keer op
woensdag 2 november, 16 novem-
ber of 30 november en breng je
eigen idee mee.
Samen is leuker dan alleen!
Dorpsraad Sint Agatha

Demografische ontwikkeling en
Jenaplanschool Lindekring

Na grondige voorbereidingen en
het beschikbaar komen van Pro-
vinciale en Gemeentelijke subsi-
dies, nam begin maart dit jaar de
omvangrijke   restauratie van ko-

renmolen Jan van Cuijk een aan-
vang Inmiddels zijn de werkzaam-
heden grotendeels voltooid en zal
binnenkort de oplevering van de
restauratie plaatsvinden.
Op zondag 30 oktober willen wij de
molen weer in gebruik gaan nemen,
dit zal gebeuren door wethouder
Rob Poel. Ook zijn afgevaardigden
van de provincie Noord Brabant, de
gemeente Cuijk en diverse molenor-
ganisaties uitgenodigd.
Rond deze feestelijke opening vindt
een streekmarkt plaats met tal van
streekproducten, een videovertoning
van de restauratie, een kinderboer-
derij en muzikaal vermaak. Ui-
teraard zullen de molenaars de be-
zoekers informeren over de restau-
ratie van de molen.
De streekmarkt vangt aan om 12.00
uur, terwijl de opening van de mo-
len om 13.00 uur zal plaatsvinden.
Wij heten in het bijzonder de bewo-
ners van Sint Agatha en de wijk
Padbroek bijzonder welkom.
Graag tot zondag 30 oktober,
De molenaars Stefan Willems en
Johan Reijnders

Zondag 30 oktober
feestelijke heropening
molen Jan van Cuijk

Dak sluisje weer veilig

Waterschap AA en Maas heeft, na
melding door De Dorpskrant, het
kapotte deksel van het sluisje in de
Veerstraat, je kon met je handen  bij
het mechanisme daaronder komen,
vervangen door een prachtige nieu-
we en veilige afsluiting.
Leerlingen van de Lindekring, die
daar maandelijks in de uiterwaarden
opzoek naar natuur zijn, zijn er ook
blij mee!
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Nieuwe app, Fixi
U kent die momenten vast wel: u
constateert ergens in uw gemeente
achterstallig groenonderhoud; of
zwerfafval; of een gat in de weg; of
een losliggende stoeptegel. Tot nu
toe konden inwoners van de ge-
meente Cuijk dit soort gebreken
(maar ook geluids- of stankoverlast,
overlast van ongedierte et cetera)
behalve telefonisch ook melden via
de gemeentelijke website.

Om deze meldingen
sneller en efficiënter te
kunnen verhelpen, ge-
bruikt de gemeente van-

af 9 mei een nieuwe App: “Fixi”.
Snel en simpel
Als u gebruik maakt van de App
“Fixi - Snel & simpel meldingen
maken”, kunt u met uw smartphone
eenvoudig en snel problemen die u
in de openbare ruimte signaleert
doorgeven. U installeert de App op
uw smartphone (downloaden via de
Appstore of Google Play) en meldt
zich eenmalig aan. Door deze aan-
melding kan de gemeente indien
nodig contact met u opnemen en u
op de hoogte houden van de afhan-
deling van de melding. Na de instal-
latie en aanmelding kunt u uw mel-
ding eenvoudig doorgeven.
Melden via Fixi
Met Fixi kunt u aangeven wat er aan
de hand is, op welke locatie en u
kunt zelfs een foto meesturen. Via
de App kunt u ook de status van de
afhandeling van uw melding volgen.
Door gebruik te maken van de App
kunnen de gemeentemedewerkers
de gemelde gebreken sneller oplos-
sen en beter bijhouden hoe effectief
meldingen worden opgepakt. De
meldingen kunnen bijvoorbeeld ook
per soort en per wijk worden gese-
lecteerd, waardoor ook het effect
van het verhelpen ervan beter in
beeld wordt gebracht.
Geen smartphone
Heeft u geen mobiele telefoon? Dan
kunt u natuurlijk nog steeds gewoon
via www.cuijk.nl of telefonisch via
0485 396 600 uw melding doen.

Na een super geslaagd  jubileum
jaar met prins Roy en prinses Vi-
vianne en natuurlijk jeugdprins
Andy en jeugdprinses Rachel,
komt er weer een nieuw seizoen
aan en waar we weer vol spanning
uitkijken wie de nieuwe prins en
eventuele prinses en jeugd prin-
senpaar zal worden.
Op  zaterdag 12 november zal  de
spanning weer gaan stijgen  wie de
nieuw heersers van het dorp zullen
worden. Samen met jeugd en jon-
gerenwerk, het Staagje, gaan we er
een mooie avond van maken.
Tijden veranderen en helaas zal er
dit jaar geen Heilige mis zijn voor-
afgaand aan het prinsenbal. Door
een druk schema van pastoor Theo
Lamers, zal er vóór de sleutelover-
dracht een mis in de Martinus kerk
worden gevierd voor alle carna-
vals verenigingen van de gemeen-
te  Cuijk. Daarom wordt het prin-
senbal  gestart vanaf het heilig hart
beeld rond  de klok van half acht
in een stoet naar de Agaat met  de
hofkapel voorop.

Dus kom met z’n
allen gezellig naar
het Heilig Hart
beeld en wandel
samen met ons naar
het nieuwe carna-
valsseizoen. Na-
tuurlijk hebben de

commissie’s van de ulewappers en
het Staagje  niet stil gezeten om
voor jullie weer een mooie vunder
spreuk te creëren.

De spreuk voor de grote prins:
Als je ergens zit waar het heet kan
zijn, dan moet je niet gaan katten
tegen de bezemzijde
De spreuk voor het jeugd prin-
senpaar: Vanuit het middelpunt
van de landerijen, gaan we de da-
tum van het prinsenbal bekijken

NB redactie. Stuur uw oplossing
naar Theodorus.visser@.planet.nl
(met uitleg) en de eerst binnenko-
mende goede oplossing(gen) wor-
den als slimste mens in de Dorps-
krant van november vermeld!

Gemeente Cuijk start
met nieuwe manier

van “Melden Gebreken
Openbare Ruimte” In maart 1998 was het Burg. Hen-

driksen die het, door de Dorpsraad
in de uiterwaarden aangelegde,
Laarzenpad officieel  opende.
Een prachtig door Gerrit Jacobs ver-
vaardigd bouwwerkje, net over de
dijk in de Veerstraat, herbergde een
overzichtelijk door Staatsbosbeheer
verzorgd routebord.
Velen hebben inmiddels deze prach-
tige route gelopen en genoten!

Nu na 18 jaar is er, met name in het
Oeffeltse, het een en ander in de
uiterwaarden veranderd en zijn er
routes verlegd. Ook Gerrit’s
“bouwwerk’ bleek niet het eeuwige
leven te hebben en was dringend
aan vervanging toe.
De 28ste van de vorige maand heeft
Gert van Duuren van Staatsbosbe-
heer het oude bord vervangen door
een wat meer eigentijdse uitvoering
met daarop de nieuwste gegevens.
Niet gevraagd en toch gekregen.
Met dank aan Staatsbosbeheer!

Vunderen naar de
prinsen en Prinses

Nieuw routebord
Laarzenpad

*Zondag 30 oktober: Vanaf 12.00
uur Streekmarkt en om 13.00 uur
feestelijke heropening molen Jan
van Cuijk.
*Op 2 november, 16 november of
30 november; Ontmoetings inloop-
ochtenden in de Agaat: Samen be-
zig, samen beleven.
*Zaterdag 12 november: Prinsenbal
Vertrek om 19.30 vanaf Heilig Hart
beeld in optocht naar de Agaat, naar
twee nieuwe Prinsen en een Prinses!

U komt toch ook!?
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www.cuijk.nl

