
Nieuwe leden Wijkraad,

installatie nieuwe AED's en

Groenplan.

In de junivergaderiing verwelkomde de Wijkraad vijf  van de zes nieuwe leden. De Wijkraad 
streeft ernaar dat alle 10 wijkdelen vertegenwoordigd zijn.

De nieuwe leden zijn:

- T. Ooms;
- A. Joosten;
- J.B van der Pol;
- K. en N. Verbruggen;
- M. Schendeler.
Met veel van de 30 wijkbewoners die zich tijdens de wijkvergadering in februari hebben 
opgegeven voor activiteiten zijn al afspraken gemaakt.

De Wijkraad heeft het vergaderschema voor het seizoen 2011/2012 vastgesteld. De data zijn als 
volgt:

woensdag 14 september 2011
maandag 31 oktober 2011
woensdag 14 december 2011,
maandag 30 januari 2012, 
woensdag 28 maart 2012, 
maandag 14 mei 2012, 
woensdag 20 juni 2012
Indien u als geïnteresseerde een keer een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met 
de secretaris Sjef Rensman (secretaris@padbroek.nl).

AED-plan Padbroek: AED-apparatuur half september in gebruik.:

In 2010 maakte de Wijkraad een AED-plan. Door onze instructeur, wijkbewoner Adrie Muyris 
werden inmiddels meer dan 20 wijkbewoners opgeleid, die kunnen reanimeren en gebruik maken 
van AED-apparatuur. Onlangs werden (met financiële ondersteuning van de gemeente) twee 
AED apparaten aangeschaft, naast de derde AED die wij al bezaten (gewonnen bij een wedstrijd, 
georganiseerd door de stichting “Kies voor leven”). Half september worden deze apparaten 
geïnstalleerd. We hopen natuurlijk dat we deze voorzieningen in de naaste toekomst niet nodig 
hebben. Bent u ook geïnteresseerd om na twee avonden instructie te kunnen omgaan met een 
AED, geef u dan op bij de secretaris.



Groenplan:

Met wethouder Stoffels is enkele keren gesproken om te komen tot een Groenplan. We willen 
graag een keer per jaar per wijkdeel overleg met de gemeente, die kan aangeven wat en waar in 
Padbroek gaat gebeuren.Daarbij kunnen de ideeën van de wijkbewoners ook worden 
meegenomen. Wellicht kunnen we gezamenlijk: gemeente en wijk bepaalde dingen uitvoeren.

Inmiddels is heeft Jeroen van de Ven (“hoofd van groen/buitendienst van de gemeente “) 
aangegeven in september een voorstel met de Wijkraad/wijkbewoners te bespreken. Een aantal 
wijkbewoners is reeds benaderd en heeft toegezegd te willen meedoen!

Wilt u ook meedoen? Geef u op bij de secretaris.

De Wijkraad  


