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Voorwoord 
 
Op 30 september 2008 heeft het College van B&W van de gemeente Cuijk beslist in te stemmen met 
de Startnotitie en het projectvoorstel “Vitalisering Padbroek”. 
 
De conclusie uit deze startnotitie: 
“…Zonder een dramatisch beeld te schetsen, eerder met de vaststelling dat de wijk een voorspelbare 
ontwikkeling doorloopt, concluderen we dat een solitair ontwerp van een brede school geen recht doet 
aan de situatie van de wijk. Erkenning van een bredere vraagstelling en de feitelijke gegevenheden 
van dit moment, bieden nu daadwerkelijk kansen op een duurzame bijstelling van de ontwikkeling van 
de wijk als geheel.  
Vooral de ontwikkeling van een echt wijkhart is ruimtelijk en maatschappelijk mogelijk. Daarvoor hoeft 
niet eens zoveel ‘over hoop te worden gehaald’…” 
 
Het projectvoorstel beoogt een aantal deelonderzoeken waarvan de resultaten voor u liggen. 
 
Deze onderzoeken zijn een coproductie van Marius van den Elzen van Adviesbureau van den Elzen  
en Reinier Gerritsen van Buro Topia, in opdracht van de gemeente Cuijk. Marius heeft de sociale 
thema’s van de vitalisering in kaart gebracht, Reinier de stedelijke thema’s. Het resultaat is 
respectievelijk een wijkontwikkelingsplan en een stedelijk plan. Beide plannen kennen vervolgens 
twee hoofdthema’s. Voor het stedelijke plan is onderscheid gemaakt tussen de volledige vitalisering 
van de locatie Padbroek wat zich laat lezen in een BeeldKwaliteitsPlan+ en is ingezoomd ten behoeve 
van een mogelijke Brede School in de Structuurschets. Binnen het Wijkontwikkelingsplan is 
onderscheid aangebracht door een leefbaarheidagenda en een samenlevingsplan. 
 

 
 
Voor u ligt het deelproduct Samenlevingsplan, het resultaat van een jaar hard werken. 
 
Namens de projectgroep wens ik u veel leesplezier toe. 
 
Vincent de Gouw – Leemhuis 
 
Projectleider gebiedsontwikkeling 
Gemeente Cuijk 
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Inleiding 
 
In het project Vitalisering Padbroek ligt de nadruk eerst en vooral op de betrokkenheid van de 
wijkbewoners. Daarom staat de Leefbaarheidagenda voorop, gebaseerd op de leefbaarheidagenda’s 
die bewoners zelf voor het eigen wijkdeel hebben opgesteld. Hierbij gaat het niet alleen om het 
aandragen van zaken, maar zeker ook om de actieve inzet van de bewoners bij de uitvoering en het 
behoud van deze zaken. Zij dragen immers een grote verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in 
hun wijk 
 
In dit verband heeft het Samenlevingsplan de belangrijke functie vanuit de professionele hoek een 
aanvulling te geven op wat door de wijkbewoners reeds naar voren is gebracht. Beide notities, 
leefbaarheidagenda en samenlevingsplan, geven zo een compleet beeld van wat op sociaal vlak in 
Padbroek in het kader van de vitalisering nodig is. 
 
 
Samenlevingsplan 
 
Bij het opstellen van dit Samenlevingsplan bleken er veel raakvlakken te zijn met de 
leefbaarheidagenda. Enkele voorbeelden ter illustratie: dichtgebouwde carports tasten het imago van 
de wijk aan en veroorzaken parkeerproblemen; het ontbreken van openbaar vervoer versterkt 
mobiliteitsproblemen; de vaak onduidelijke straataanduiding en bewegwijzering hinderen de 
toegankelijkheid in de wijk. De gemeenschappelijke punten die al in de leefbaarheidagenda aan de 
orde komen, worden in dit plan niet herhaald; dit plan heeft immers een aanvullende functie. 
 
Hamvraag 
Het Samenlevingsplan werpt de volgende hamvraag op: wordt er slechter gemeld of is er gewoon 
minder aan de hand in Padbroek? Want een opvallend punt dat tijdens het opstellen van het 
Samenlevingsplan naar voren kwam, is de bevinding dat de sociale problematiek in Padbroek 
grotendeels verborgen lijkt te zijn: “De sociale problematiek is een gegeven, maar we weten te weinig 
en de problematiek is redelijk “onzichtbaar””: 
• wat zorgbehoevende ouderen betreft zijn er duidelijk minder signalen van de huisartsen dan 

bijvoorbeeld m.b.t. ouderen in het centrum. Een voor de hand liggende verklaring is het feit dat 
ouderen vanwege het ontbreken van zorgaanbod (behalve thuiszorg) naar het centrum verhuizen. 
Zie de ervaring bij Pantein: daar constateert men dat Padbroek niet dichtbevolkt is met 
‘zorgvragers’: op dit moment zijn er namelijk 11 klanten met in totaal 30 zorguren, gezien de wijk 
erg weinig. De zorgvraag zal naar verwachting met de vergrijzing toenemen…..tenminste als de 
ouderen in Padbroek (kunnen) blijven wonen. Maar bij Pantein merkt men dat de bewoners snel de 
neiging hebben richting centrum te verhuizen, zodra ze hulpbehoevend worden; 

• bij de jeugd een zelfde beeld: in het JIN-overleg (JIN = JeugdInformatieNetwerk) komen veel meer 
aanmeldingen binnen vanuit de Valuwe en de Heeswijkse Kampen en ook de oudere jeugd is 
minder in beeld dan die uit Cuijk-Noord. Er zijn wel signalen over hangjongeren en dealen, maar de 
praktijk wordt niet herkend. 
Er komen haast geen signalen binnen van kinderen waar iets mee is; ze zijn in elk geval niet 
“zichtbaar”. 
Overigens ziet men bij de kinderopvang wel een verschuiving van Cuijk-Noord naar Padbroek en 
ook een verschuiving in de indicaties voor plaatsing: van taalindicaties naar sociale indicaties; 

• qua inbraken is Padbroek in elk geval een stuk veiliger dan de Valuwe en de Heeswijkse Kampen. 
Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat deze wijk verder van de snelweg af ligt. 

Vanwege de hamvraag ligt er dus een belangrijke onderzoeksvraag, die in dit plan concreet vorm krijgt 
in twee voorstellen tot behoeftenonderzoek: onder 65-plussers en onder jeugdigen. Maar hoe het 
antwoord op deze vraag ook uitvalt, het initiatief van de gemeente tot vitalisering van Padbroek is in 
dit verband eens te meer een goede zaak gebleken, juist vanuit preventieve overwegingen. 
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Concrete punten  
Voor het Samenlevingsplan is uitgegaan van de thema’s waarop ook het leefbaarheidonderzoek 
gebaseerd is. Per saldo resteren in dit plan de thema’s: veiligheid, zorg, invloed en hechting. Eén  
thema is hieraan toegevoegd: ‘aandacht voor de jeugd’. Nadere uitwerking van de onderstaande 
punten in bijbehorende matrix. 
 
Veiligheid 
• Lip-op-stukbeleid: bijvoorbeeld bewoners motiveren ‘rommel’ op te ruimen, maar ook om te 

voorkomen dat bewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van hun wijk, ontmoedigd 
worden door straffe-loos negatief, storend gedrag van anderen. 

• Convenant hennepteelt. 
• Inzet buurtbemiddeling, waar mogelijk. Getrainde bewoners bemiddelen op vrijwillige basis bij 

overlast en andere problemen tussen buren. 
• De al langere tijd levende wens voor de inzet van een wijkmeester. 
 
Zorg 
• Uitbreiding activiteiten: 2e dagdeel activiteiten voor ouderen (ontmoeting, kopje koffie, kaarten, 

sjoelen);  
1 uur per week Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO); uitbreiden p.r. en 1x per 2 weken spreekuur 
van de SWOC; behoeftenonderzoek onder 65-plussers; prikdienst in Padbroek, een voorziening 
waardoor men niet meer is aangewezen op het centrum van Cuijk (Maartenshof). 

• Huurappartementen aan de Berenkuil kunnen met voorrang aangeboden worden aan 
woningzoekenden die door omstandigheden genoodzaakt zijn op korte termijn gelijkvloers te gaan 
wonen: wel zelfstandig wonen, maar zodanig dat de zorg aan huis geleverd kan worden. Na deze 
groep krijgen woningzoeken-den vanaf 60 jaar voorrang. 
In de Heeswijkse Kampen loopt een pilot inzake zorgarrangementen welke ook voor deze 
appartementen interessant kunnen zijn.  

 
Invloed 
Vastgesteld wordt dat de bewoners van Padbroek maximaal invloed konden uitoefenen m.b.t. de 
vitalisering. Dat kreeg concreet gestalte in het leefbaarheidonderzoek en de daaruit voortvloeiende 
leefbaarheidagenda voor Padbroek. Er wordt dan ook voor gepleit de hier gehanteerde interactieve 
werkwijze tijdens het vervolg van de vitalisering te handhaven, zeker waar het op uitvoering aankomt. 
 
Hechting 
• Jonge gezinnen missen sociale contacten, omdat ze voor kinderopvang buiten Padbroek moeten. 
• Het is noodzaak dat ouderen in Padbroek kunnen blijven wonen. 
• Het fysieke opknappen van de wijk gaat in belangrijke mate vooraf aan en is de basis voor het 

sociale. Tegelijk moet benadrukt worden dat het fysieke en het sociale in een sterke wisselwerking 
op elkaar zijn betrokken. 

 
Aandacht voor de jeugd 
• Behoefte aan kinderopvang in Padbroek zelf is groot; er is een wachtlijst. Er zijn gesprekken 

gaande om kinderopvang ook in Padbroek te realiseren. 
Ook bij de peuterspeelzaal bestaat een wachtlijst. Op dit moment draaien er 4 groepen van 14 
kinderen, 2 dagdelen per week. Bovendien bezoeken gemiddeld 5 kinderen van elk van deze 4 
groepen de peuterspeelzaal 4 dagdelen per week (in verschillende groepen); reden hiervan is 
taalachterstand dan wel sociale indicatie.    

• Veel behoefte aan een eigen ontmoetingsplek en meer activiteiten in de wijk voor de jeugd van de 
basisschoolleeftijd  (b.v. een wekelijkse knutselmiddag voor 6- tot 10-jarigen), aansluitend op de 
BOS- activiteiten (BOS = Buurt, Onderwijs, Sport: laagdrempelig aanbod voor 4- tot 19-jarigen ter 
bevordering van een gezonde en actieve leefstijl en terugdringing van onderwijs- en 
opvoedingsachterstanden). 
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• ‘Jong in de Buurt’: er zijn contacten met een groep van gemiddeld 15, overwegend autochtone, 

jongeren van 13 tot 16 jaar. Binnen ‘Jong in de Buurt’, een regionale samenwerking tussen 
gemeenten, politie en jongerenwerk, bezoeken de jongerenwerker van Radius en de jeugdagent 
regelmatig allerlei plekken waar jongeren bij elkaar komen, met als doel problemen voor te zijn. 

• Realiseren van een ontmoetingsplek (JOP = JongerenOntmoetingsPlek). 
• Realisatie van 1 of 2 speelvelden à la de Cruijff Courts (Cruijff Courts zijn volgens de gehanteerde 

sociale criteria in Padbroek niet mogelijk). 
• Preventie overlast. 
• Duidelijke rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
 
Samenstelling werkgroep sociaal 
De werkgroep die het Samenlevingsplan heeft opgesteld, bestond uit: 
• Marius van den Elzen procesmanager vitalisering 
• Tonnie van Duijnhoven Spring Kinderopvang, leidster 
• Marjan Hendriks  Mooiland Maasland, woonconsulente 
• Wendy Huijbers  Radius, opbouwwerker 
• Karin Mennema  Pantein, manager Cuijk e.o. 
• Sjef Rensman wijkraad Padbroek, secretaris (eerder Rob Moltmaker, 

penningmeester) 
• Floor Reijnders wijkraad Padbroek, lid (eerder Herman Dobek, voorzitter) 
• Ruud Traas politie, buurtcoördinator 
• Karin Werts SWOC (Stichting Welzijn Ouderen Cuijk), medewerkster 
• Ton van der Zanden gemeente Cuijk, medewerker afdeling welzijn 
• Rini van Gelder Second secretariële ondersteuning, notuliste 



Matrix, behorend bij Samenlevingsplan Padbroek, Cuijk 

De in deze matrix opgevoerde bedragen zijn redelijk nauwkeurige indicaties van kosten. Budgettair neutraal = binnen reguliere taken uit te voeren, geen extra budget vereist. 

Veiligheid 

Mid del Aanpak Eind- Uitvoering Planning Af- Stand van Kosten I 
verantwoordelijke gerond zaken dekking 

Preventie overlast Formulering en uitvoering van lik-op- Gemeente Gemeente I Politie I 2011 Budgettair 
en criminaliteit stuk-beleid Verhuurders neutraal 

Convenant hennepteelt Gemeente Gemeente I Politie loopt reeds 
lnzet buurtbemiddeling Gemeente Pilot de Valuwe I Radius Loopt reeds 
Onderzoek wenselijkheid inzet Gemeente Gemeente/Mooiland 2012 p.m. 
wiikmeester Maasland/Politie!Wiikraad 

Zorg 

Middel Aanpak Eind- Uitvoering Planning At- Stand van Kosten I 
ve rantwoordelijke gerond zaken dekking 

Aanbod Extra dagdeel activiteiten ouderen swoc swoc 2012 € 900,- per 
voorzieningen (2 uren per week) jaar 

1 uur per week MBVO swoc swoc 2012 € 2.000,-
per jaar 

Opvoeren P.R. swoc swoc 2011 Budgettair 
neutraal 

Ouderenspreekuur: onderzoek swoc swoc 2011 Budgettair 
en neutraal 
eventuele uitvoering 1 x per 2 we ken swoc swoc 2012 € 2.015,-

per jaar 
Behoeftenonderzoek 65+ uitwerking swoc swoc 2011 Budgettair 

neutraal 
Onderzoek mogelijkheid prikdienst Pantein Pantein 2011 Budgettair 

neutraal 
Eventuele realisatie prikdienst Pantein Pantein 2012 P.m. 

Zorgappartementen I Zie tekst over huurappartementen Mooiland Gemeente I Mooiland Loopt reeds 
zoraarranaementen Berenkuil onder 'Zora' Maasland I Pantein Na pilot in Heeswiikse Kamoen 
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Hechting 

Middel Aanpak Eind- Uitvoering Planning Af- Stand van Kosten I 
verantwoordeliike aerond zaken dekkina 

Kinderdagopvang in Zie onder 'Aandacht voor de jeugd' 
Padbroek 
Ouderen blijven in Zie onder 'Zorg' 
Padbroek wonen 

Aandachtvoordejeugd 

Middel Aanpak Eind- Uitvoering Planning Af- Stand van Kosten I 
ve rantwoordelijke gerond zaken dekking 

Kinderopvang in Mogelijkheden voor ruimte zoeken Gemeente Gemeente I aanbieders I 2011 p.m. 
Padbroek en realiseren wiikraad 
Activiteiten opzetten Behoeftenonderzoek + uitwerking Radius Jongerenwerkers 2011 Budgettair 
(o.a. wekelijkse neutraal 
knutselmiddag voor Realisatie Gemeente Jongerenwerkers I BOS- 2012 € 2.500,-
6-10 jaar) medewerkerl wijkraad 

Ontmoetingsplek Definitie functie en opzet Radius Jongerenwerkers I BOS- 2011 Budgettair 
creeren (JOP) medewerker I politie I neutraal 

wijkraad 
Realisatie Gemeente Jongerenwerkers I BOS- 2012 € 15.000,-

medewerker I gemeente I vooreen 
politie I wiikraad mobiel JOP 

Speelvelden a Ia Mogelijkheden onderzoeken Gemeente Gemeente I Radius I 2011 Budgettair 
Cruijff Courts wijkraad neutraal 

Eventuele realisatie Gemeente Gemeente I Radius I 2012 .:t. € 100.000 
wiikraad per veld 

Preventie overlast Beleid formuleren Gemeente Gemeente I politie I 2011 Budgettair 
jongerenwerker Radius I neutraal 
verhuurders I wijkraad 

Realisatie Gemeente Gemeente I politie I 2012 p.m. 
jongerenwerker Radius I 
verhuurders I wijkraad 

Duidelijkheid Cen- Heldere rol en afstemming Gemeente Gemeente I sociale 2011 e.v. Budgettair 
trum Jeugd en Gezin partners I wijkraad neutraal 
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Bijlage bij Samenlevingsplan Padbroek, Cuijk 
 
 
Hoe ontwikkelt zich de bevolkingsopbouw in Padbroek? 
 
In 2010 telde Padbroek 3.690 inwoners, bijna 100 minder dan 4 jaar geleden. 
De wijk bestaat uit ruim 1.500 huishoudens met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,4. 
Hiervan is 40% een huishouden met kinderen, 35% een huishouden zonder kinderen en 
26% een eenpersoonshuishouden. Meer huishoudens zonder dan met kinderen dus. 
 
De afname zit vooral onder de jongeren en in mindere mate bij de groep van 30 tot 65 jaar. 
In diezelfde periode nam het aantal bewoners boven de 65 flink toe: van 276 naar 390. 
Het aantal 80-plussers is niet groot, hoewel het aantal in vier jaar tijd bijna verdubbelde: van 
23 naar 43; de meesten zijn voor in de tachtig. Ten slotte zijn er 3 mensen in de negentig. Dit 
betekent dat het merendeel van de mensen op echt hoge leeftijd de wijk verlaat. Dat blijkt 
overigens ook uit de sterftecijfers onder de wijkbewoners. 
 
Qua herkomst telt Padbroek 6% allochtonen van niet-westerse afkomst. Van hen is 1% van 
Turkse, 1% van Marokkaanse afkomst en 4% overig. 
  
Bevolking Padbroek, 2006 t/m 2010 
 

Bevolking 2006 2007 2008 2009 2010 
 
Bijzondere leeftijdsgroepen: 0- jarigen; voorschoolse leeftijd; 80+  
 

0- jarigen 38 53 41 45 37 

0-4 jarigen 229 246 246 228 223 

80+ 23 27 32 40 43 

 
Totaal bevolking Padbroek opgedeeld in: jeugd/jong volwassenen; volwassenen; ouderen 
 

0-30 jarigen 1421 1414 1344 1323 1273 

30-65 jarigen 2100 2091 2069 2027 2027 

65+ 276 297 326 358 390 

Totaal 3795 3802 3739 3708 3690 
 
 
Burgerlijke  
status 

2006 2007 2008 2009 2010 
m v m v m v m v m v 

Gehuwd 830 833 818 818 808 815 796 800 805 803 

Ongehuwd 907 795 935 789 898 756 904 747 877 732 

Gescheiden 144 182 144 189 150 197 141 199 153 204 

Weduw(naar) 23 81 25 84 25 89 30 86 29 87 

Totaal 1904 1891 1922 1880 1881 1857 1871 1832 1864 1826 
 






