


Integrale “Kijk op de wijk Padbroek”. 
 
Adviezen t.b.v. Wijkraad van de Adviesgroep Stedenbouwkundig Plan Padbroek. 
 
 
 
Inhoud: Adviezen met betrekking tot: 
 

1. verkeer/vervoer 
 
2. veiligheid. 
 
3. groen. 
 
4. duurzaamheid. 
 
5. toegankelijkheid. 
 
6. voorzieningen. 
 
7. hechting. 
 
8. overheid/instanties. 
 
9. woningen. 

 

 
Bijlage: classificatie en clustering van de 1012 voorstellen/opmerkingen van de bewoners  
 
Padbroek, die deelnamen aan het leefbaarheidonderzoek. 
 
 
 
De deelnemers aan de Adviesgroep Stedenbouwkundig Plan Padbroek zijn: 
 
G.J.M. van Duijnhoven, M.J.H. van Hoof, V.T.C.M. van Koolwijk, J.G. Rensman,  
 
M.E.G. Rohde, S.S. Schendeler en A.J.C.M. Philips (vz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



” Kijk op de Wijk ”

1.Verkeer (Vervoer)

De hoofdstructuurweg (Hagelkruis) door de wijk Padbroek wordt als zeer onveilig ervaren. Bij een 
lengte van 2,3 kilometer zijn er 16 snelheidsremmende voorzieningen van 5 verschillende soorten 
op deze 30-km weg.

Hagelkruis zou (als hoofdverkeersader in de Padbroek) in zijn geheel van gescheiden inrichting 
voor automobilisten, fietsers en  van trottoirs  moeten zijn voorzien. Immers sinds het ontstaan van 
de wijk  is het gebruik van deze belangrijkste verkeersader zeer toegenomen en dat vergt grote 
aanpassingen. Op dit moment worden in het bijzonder de “veiligheidsvoorzieningen” in de bochten 
de hoogte van de drempels en het ontbreken van trottoirs als erg onveilig ervaren.

Alle andere (bestemmings)straten kunnen blijven in de vorm zoals ze zijn; dus integraal gebruik 
door automobilisten, fietsers en wandelaars. In de praktijk betekent dit voorrang aan fietsers en 
wandelaars.

Ten behoeve van het openbaar vervoer, maar in het bijzonder  de hulpdiensten (ambulance, 
brandweer  en politie) dient de hoogte van de verkeersdrempels te worden aangepast. 
Vervoermiddelen van > 3500 kg kunnen nu op deze hoofdweg door de wijk uitsluitend bijna 
stilstaand deze drempels nemen. Op enkele plaatsen in de wijk kunnen de hulpdiensten hun doel 
niet bereiken omdat een aantal (delen) van straten verscholen ligt (bijv. Wolfskuil). Maar ook omdat 
dubbel parkeren door bewoners de hulpdiensten hindert. Dit laatste behoort in de discussies van de 
betreffende wijkdelen ter hand  te worden genomen.

Het volledig ontbreken van openbaar vervoer sinds het ontstaan van de wijk Padbroek, wordt nu 
door vele oudere  bewoners, als ernstige belemmering ervaren. Een halteplaats in het centrum van 
de wijk zal veel problemen voorkomen.

De verlichting op de hoofdstructuurweg laat op een aantal plekken te wensen over. Dit wordt 
veroorzaakt door openbaar groen; daarnaast is in het zuidelijk deel van de wijk op de hoofdweg te 
weinig verlichting.

Met betrekking tot het parkeren zijn de ervaringen zeer divers. Op de hoofdweg ontbreekt het aan 
voldoende parkeerinrichting; bij de scholen ontbreekt het aan kort-parkeermogelijkheden (zgn. kiss-
and-ride-plaatsen). De situatie bij het wegbrengen en ophalen van kinderen is nu gevaarlijk. 

Gegeven het feit dat bij de aanleg van de wijk voor de (bestemmings)straten en pleintjes uitgegaan 
is van een kindvriendelijke indeling (eerder minder parkeerruimte), is dit nu in sommige wijkdelen 
een probleem en in andere wijkdelen  juist niet. Bij invoering van het gemeentelijk 
bomenbeleidsplan zijn er kansen voor verbetering. Als voorbeeld kan de situatie in de Sperwerhorst 
en Everdrift dienen, waar meer parkeerplaatsen zijn ontstaan. 
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Beide ingangen van de wijk Padbroek behoren van een wijkbord met geografische weergave en 
straatnamen te worden voorzien. De straatnaamborden  moeten verbeterd en uitgebreid worden. Dit 
laatste geldt speciaal voor de straten/straatdelen met meer dan één benaming.

2.Veiligheid 

Veiligheid is een gevoel van zekerheid.

Er zijn vele plekken waar (plotseling) voetgangers, fietsers en voetgangers op de hoofdstructuurweg 
(Hagelkruis) uitkomen. Er is vaak sprake van onduidelijke voorrangssituaties. Het is onduidelijk of 
een weg een uitrit is of een weg van rechts met voorrang. Ook hebben sommige rechtse 
voorrangswegen een drempel vlak voor de overgang naar de hoofdstructuurweg.  Er ontstaan vaak 
zeer gevaarlijke momenten.

Bij de scholen moeten kinderen de hoofdstructuurweg oversteken terwijl er op enkele plekken geen 
herkenbare veilige oversteekplaatsen zijn.

Er is op de hoofdstructuurweg, met name in het zuidelijk deel te weinig licht hetgeen voor 
hachelijke situaties zorgt. Ook op enkele plekken waar veel jongeren komen, behoort veel meer 
licht te worden aangebracht.

De vele brandgangen tussen de woningen zijn meestal ook wandelpaden voor de voetgangers maar 
die zijn niet verlicht. De  bestrating in deze brandgangen verkeert in abominabele staat en behoort te 
worden verbeterd.

De politie moet gezien worden! Een grotere bekendheid met de wijkagent behoort te worden 
nagestreefd. Bij onder andere drugsbestrijding (gebruik en dealen) kan de wijkagent samen met de 
bewoners een grotere rol spelen.

De bereikbaarheid van de school De Wingerd met bus en taxi’s vormt dagelijks een probleem in de 
Hagelkruis en de Havikshorst. Er is vaak sprake van een gevaarlijke situatie. Deze bereikbaarheid 
moet worden opgelost. Zie ook Duurzaamheid en Voorzieningen. 

3.Groen

(Park)Padbroek wordt gekarakteriseerd als de groene wijk van Cuijk.

Kijkend op Google Earth krijg je voor het grootste deel van de Padbroek de indruk van een 
parkachtige omgeving. Vrijwel alle bewoners ervaren de inrichting van de Padbroek als waardevol. 
In het proces van vitalisering zal bij de realisering van voorzieningen hier vanuit moeten worden 
gegaan. Dat uitgangspunt gevoegd met de geplande centrale voorzieningen in de wijk en de 
ingrijpende verbeteringen aan de hoofdstructuurweg vormen de basis voor een succesvolle 
“fysieke” aanpak van dit vitaliseringsproces. De overige discussie en behandeling van 
verbeterpunten vindt met de bewoners in de wijkdelen plaats. 

Trottoirs kunnen naast de hoofdstructuurweg (Hagelkruis) een mooi wandelpad in de wijk tussen 
het groen vormen.
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Op vele plaatsen bij voetpaden bestaat ernstige hinder voor bewoners en in het bijzonder voor 
mensen die niet zo goed ter been zijn,  als gevolg van worteldruk. 

Het deponeren van (huis) vuil in het groen en bij grote containers moet worden aangepakt door 
bewoners, milieudienst, wijkpolitie en gemeente.

Het groen onderhoud jaarplan zou  met de wijkraad en met de afzonderlijke wijkdelen moeten 
worden besproken. 

De brandgangen/steegjes tussen de huizen zijn verloederd.

Er mogen meer bladmanden geplaatst worden in de herfstmaanden. De enorme bladval vereist meer 
opruimmogelijkheden.

De wijze waarop de vervanging van de bomen en herplant in de Sperwerhorst/Everdrift tot stand is 
gekomen, is een voorbeeld van goede samenwerking tussen gemeente en bewoners, dat navolging 
verdient.

Door de bewoners is opgemerkt, dat het groen in de Padbroek wel fleuriger kan.  

Vele stukken bos zijn destijds ingericht als productiebos. Uitdunning verbetert de kwaliteit van de 
bossen en het aanleggen van wandelpaden stimuleert de actieve recreatie.

Is er een “Ecologisch Plan Padbroek” en wat houdt dat in? Ook bij het volgende hoofdstuk 
Duurzaamheid is dit een interessant onderwerp! 

4.Duurzaamheid 

“Voor de lange duur is het beter nu goed dan half werk te verrichten”. 

Investeringen en voorzieningen behoren duurzaam te zijn.

Een van de meest zwaarwegende elementen daarbij is de bedachte centrumplek inclusief de 
vuilstortplaats. Bij de bewoners van de Padbroek overheerst de gedachte dat de vuilstortplaats weg 
moet. Het (mentale) welbevinden van de Padbroek-bewoners is zeer gebaat met ruiming van de 
belt. Het kan niet zo zijn dat bij een volgende vitaliseringsronde over 20/30 jaar, terugkijkend moet 
worden vastgesteld dat op dit punt de duurzaamheid heeft ontbroken. Bovendien is nu voor de 
vormgeving van een (duurzaam) centrum deze plek hard nodig.

Op sommige plaatsen is sprake van verpaupering (niet alléén op het Hazeleger). Het aanzien van 
sommige bebouwingen, speciaal die bouwpercelen waarbij men zich in het verleden heeft vergist 
met de voor- en achterkant bij de projectlocatie, komt armzalig over! Upgrading kan worden bereikt 
door de situatie van voor- en achterkant te wijzigen.

Voor  leefbaarheid en bereikbaarheid in het hart van de wijk behoren naar de mening van de 
wijkbewoners alle centrale voorzieningen, dus inclusief Multi Functionele Accommodatie (MFA) 
en  Brede School bij de winkels/vuilnisbelt te worden gerealiseerd.
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Verhuurorganisaties blijven achter bij de renovatie van woningen in het Hazeleger, is een veel 
gehoorde opmerking van de bewoners daar.

Aanpassing van de APV zodanig dat hondenbezitters niet alleen hun hond maar ook poepzakjes bij 
zich moeten hebben (en ook gebruiken) vormt  een belangrijke bijdrage ter voorkoming van 
overlast.

De gemeente Cuijk behoort geen medewerking te geven aan uitbreiding van de bestemming van het 
crossterrein. Het aantal evenementen  per jaar behoort op het huidige peil te blijven.

Het volkstuincomplex de Bushel stemt tot tevredenheid en vormt tevens een grote bijdrage aan de 
actieve recreatie van de bewoners in Padbroek. De bereikbaarheid zou aanzienlijk kunnen worden 
verbeterd indien het stukje weg langs de spoorlijn tot aan de Bushel zou worden geasfalteerd.

Het grootste deel van de wijk is in het verleden met veel fantasie ingericht. In de praktijk betekent 
dit dat veel bebouwingsplannen en bestemmingsgedeelten heel bijzonder zijn ingericht. In veel 
zogenaamde Postzegelplannen grenzen veel voor- en achterkanten  van huizen aan elkaar. Dat wil 
ook zeggen; veel achtertuinen aan voortuinen. In het verleden,  maar ook nu, geeft dit (meestal ten 
onrechte) aanleiding tot onenigheid tussen buren. Het vereist van alle partijen, dus ook van de 
gemeente als plannenmaker, veel begrip voor deze reeds 30 jaar bestaande wijk/situatie (zie  punt 8 
instanties!)

De gemeente streeft naar duurzaam overleg met en betrokkenheid van de bewoners zowel in de 
wijkraad in de wijkdelen als met de afzonderlijke bewoners. Bij alle overleg zal duidelijk moeten 
zijn welke ruimte beschikbaar is om mee te kunnen denken of zelfs beslissen. Juist als het gaat om 
duurzame voorzieningen is dit van groot belang en vormt dit de basis voor toenemend vertrouwen 
in de gemeentelijke en andere overheden. 

5.Toegankelijkheid 

Kunnen de inwoners van Padbroek makkelijk bezocht worden; kunnen de inwoners  de A73,  het  
centrum en de andere wijken  makkelijk bereiken

a. Er is veel ontevredenheid te bespeuren als het gaat over de bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van de Padbroek.  De gemeente behoort bij de besluitvorming van de verkeerscirculatie, in het 
bijzonder het verkeer van en naar de wijk, voortaan rekening te houden met de bewoners van 
Padbroek. Nu is geregeld dat de bewoners door het Industrieterrein (met veel 
verkeersbelemmeringen/laad/los verkeer) naar de A73 moeten. 

De bereikbaarheid van het centrum voor bewoners verdient aandacht. Van Padbroek via de 
Grotestraat, naar het Centrum van Cuijk zorgt het grootste industriële bedrijf van Cuijk voor 
verkeersbelemmeringen. De Jan van Cuijkstraat blijft voor de autogebruiker van Padbroek naar het 
centrum nu nog de enig goede mogelijkheid. (hoe lang nog).
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b. Verder hoor je vaak van bezoekers, dat men eenmaal in de wijk het spoor bijster raakt en lang 
moet zoeken naar het adres van bestemming. Bij het hoofdstuk Verkeer/Vervoer is het advies 
gegeven, bij de ingangen van de wijk(Hagelkruis) wijkborden met geografische weergave en 
straatnamen te plaatsen.

Een aantal straten/straatdelen in Padbroek hebben twee benamingen. Dit bezorgt die bewoners 
sores. Borden met gecombineerde straatnamen/huisnummers zouden bij die woningen duidelijkheid 
bieden.

Extra aandacht wordt gevraagd voor het vervoer door bewoners die minder goed ter been zijn. Vele 
inrichtingen voldoen hiervoor niet. (zie ook 1 en 2)

6. Voorzieningen.

De MFA en de Brede school  behoren in het centrum te worden gerealiseerd. Hiervoor is ook de 
centrumgrond  van de vuilstortplaats nodig. De samenstelling van de Brede School behoort ook in 
gezamenlijk overleg met de schoolbesturen te worden besproken.

Indien de gevaarlijke verkeerssituatie  met bussen en taxi’s nabij De Wingerd niet kan worden 
opgelost is een andere locatie voor deze school nodig. Dus deze school behoeft niet weg als de 
bereikbaarheid goed is geregeld. Bij een andere locatiekeuze kan rekening worden gehouden met 
het feit dat dit een regionale school is.

Er zijn onvoldoende zorgvoorzieningen voor ouderen in Padbroek. Voorzieningen als een 
bloedprikpost e.d. zouden welkom zijn. Een centrale plek voor huisarts, fysiotherapeut, tandarts e.d. 
zou binnen een multifuntioneel wijkcentrum passen.

Er is behoefte aan meer activiteiten voor de jeugd. Jongeren voelen zich in hun vrije tijdsbesteding 
over het algemeen niet thuis   in de wijk. De wijk ontbeert een accommodatie voor jongeren.

Er is behoeft aan een pinautomaat waar veilig geld kan worden opgenomen (bijv. bij LIDL).

De speelveldjes verdienen een update. Ze moeten goed verzorgd zijn. Er moet deugdelijk 
speelmateriaal op aanwezig zijn. Daarnaast moeten er bankjes aan de speelvelden toegevoegd 
worden waar ouders en grootouders kunnen plaatsnemen. Het speelveld ter hoogte van de 
Havikshorst/Buizerdhorst (oude rolschaatsbaan) moet grondig worden aangepakt. Wellicht zijn er 
mogelijkheden om dit zodanig te doen dat er 's winters een schaatsbaan kan worden gerealiseerd.

Er zijn opmerkingen over het winkelcentrum. Het voorziet  in een winkel voor de eerste 
levensbehoeften (Lidl verzorgt die functie uitstekend en vergeet de winkel van Jan Linders niet, die 
op een steenworp afstand ligt). De overige winkelpanden vertonen leegstand; een andere 
bestemming van enkele van deze centrale winkeleenheden voor de wijk is gewenst.

 
Er is behoefte aan een kinderdagverblijf.(Opnemen in programma van eisen van MFA/Brede 
school?) Kinderen moeten nu naar Cuijk-Noord of de Heeswijkse Kampen. 
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De  vraag is of er een ecologisch plan is voor Padbroek. Zo, ja wat houdt dit in?   Zo nee, kan dit 
gerealiseerd worden.
Bij de te realiseren voorzieningen behoort duurzaamheid (ook qua energievoorzieningen) te worden 
nagestreefd.

Bij ongeregeldheden tussen buren kan de gemeente worden “gebruikt” door een van de betrokkenen 
met een verzoek om handhaving. De gemeente Cuijk heeft op 13 januari 2010 in de commissie 
Bestuur een agendapunt “Al dan niet handhaven” behandeld. In het genoemde agendapunt wordt 
weigering van het verzoek om te handhaven voorgesteld indien sprake is van:

–Gerechtvaardigd vertrouwen (het vertrouwen is gewekt dat niet wordt opgetreden).                   
–Evenredigheidsbeginsel (onevenredig in verhouding tot de daarmee gediende belangen).          
–Gelijkheidsbeginsel(wanneer in een geval niet wordt opgetreden, zal ook rechtens in andere 
vergelijkbare gevallen niet kunnen worden opgetreden). 

De adviesgroep vindt, dat de gemeente de buren hun probleempjes moet “gunnen”. In elk geval 
mag de gemeente zich niet laten gebruiken als intermediair. 

7. Hechting.

Sociaal contact en saamhorigheid zouden beter kunnen. 

De bewoners kunnen zelf de problemen bepalen, oplossingen aandragen en aangeven wat zij bij 
elke oplossing zelf gaan betekenen. 

Goed georganiseerde activiteiten voor jong en oud, die tijdig worden aangekondigd, kunnen het 
gevoel van "samen" versterken. Dit kan op wijkdeel niveau plaatsvinden maar uiteraard ook voor de 
gehele wijk.

De belangstelling voor elkaar is per wijkdeel wisselend. 

Het is goed dat de bewoners betrokken worden bij de vitalisering. Er ontwikkelen zich zaken die in 
ieders belang zijn. Hierdoor ontstaat er meer onderling contact en overleg. Bepaalde wijkdelen 
hebben werkgroepjes die met elkaar zaken aangaande de vitalisering bespreken. Deze overleggen 
zorgen voor binding/hechting. Het is en blijft van belang dat de gemeente, de wijkraad en Radius de 
bewoners het gevoel geven dat hun mening telt en dat meepraten en denken noodzaak is. Het samen 
werken en meedenken leidt tot meer onderling contact.

Er wordt regelmatig gemeld dat men zich prettig voelt binnen de wijk.
   
  
8. Instanties.

De gemeente streeft naar goed overleg en betrokkenheid van en met  de bewoners (zowel in de 
wijk- en dorpsraden) en trekt daar geld voor uit. Dit suggereert dat de gemeente een stukje van haar 
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macht prijsgeeft en bewoners kunnen meespreken en meebeslissen. Bij alle overleg zal duidelijk 
moeten zijn welke ruimte beschikbaar is om mee te kunnen denken of, voor zover mogelijk, 
beslissen. Alleen dan voelen burgers zich serieus genomen en ontstaat behoefte te participeren. Juist 
als het gaat om duurzame voorzieningen is dit van groot belang en vormt dit de basis voor 
toenemend vertrouwen in de gemeentelijke en andere overheden.

Loslopende honden, zwerfafval en illegaal vuil storten leidt tot vaak gehoorde irritatie. De 
politie/BOA's moet hier duidelijk op toe zien. De milieupolitie komt te laat en legt geen sancties op.

De buurtbewoners geven aan dat men vindt dat de politie te weinig surveilleert. 
Men ziet de politie te weinig. De wijkagent is uit het zicht verdwenen. De politie kan een sturende 
rol spelen om buurtpreventie op te starten.

De rol van Radius wordt door bewoners als minder bekend aangeduid. 

De woningverhuurders moeten huurders aanspreken op het onderhoud van tuinen, carports en 
garages. Woningverhuurders  moeten meer zorg dragen voor delen van de wijk waar zij woningen 
verhuren. 

9: Woningen

De wijkdelen waar veelal huurwoningen staan maken een slordige indruk.
De tuinen van veel huurwoningen maken een onverzorgde indruk. Dit vermindert het aanzien van 
de wijk. Verhuurders moeten de bewoners hier meer op aanspreken.

Er zijn wijkdelen waar de huizen "omgekeerd" gebouwd zijn. De achterzijde van de woning ligt aan 
de straat. Dit geeft snel een slordig beeld door wildgroei aan schuttingen, tuinhuisjes, schuurtjes, 
vertimmerde carports e.d.. Dit geeft een minder fraai straatbeeld. In overleg met bewoners moet 
overwogen worden de woningen te “keren”. 

Tot slot:
Zie voor de (vrije)1029 opmerkingen/voorstellen door de bewoners gemaakt, de bijlage 
classificatie en clustering van de memovelden van het Leefbaarheidsonderzoek Padbroek.

Cuijk Padbroek, januari 2010
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