
Nieuws Wijkraad Padbroek

AED's
Na de eerste cursus in 2010 zijn dit jaar weer twee cursussen gegeven voor AED-hulpverlener. De door 
de Wijkraad betaalde cursussen zijn nu al door 20 personen met succes gevolgd. Begin 2012 wordt 
opnieuw een cursus gegeven, waarvoor ook u zich kunt aanmelden bij de secretaris of de AED-
coördinator Adrie Muyris. 
U heeft waarschijnlijk al gelezen dat de Wijkraad inmiddels drie AED's in Padbroek heeft opgehangen, 
die zorgen voor 24/7 bereikbaarheid en zijn aangemeld bij AD-alert. Hierdoor hebben we in de wijk een 
betere hartveiligheid gekregen. Wij hopen natuurlijk met u dat ze nooit nodig zullen zijn.

Vitalisering
In zijn afgelopen vergadering heeft de Wijkraad besloten een eigen Uitvoeringsprogramma Vitalisering 
Padbroek op te zetten. Daarin wordt aangegeven welke vitaliseringsactiviteiten vanuit de wijkbewoners 
prioriteit hebben. Dit document vormt de basis voor verder overleg met de gemeente. Het 
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld door de 'Kookclub Vitalisering Padbroek'. Deze naam is 
gekozen omdat het rapport Kijk op de Wijk en het Beeldkwaliteitsplan+ worden gezien als 
receptenboeken waaruit geput kan worden. De Kookclub Vitalisering Padbroek (Shirley van Hoof, 
Wendy Huijbers, Herman Dobek en Sarah Schendeler) overlegt op dinsdagavond 6 december met 
vertegenwoordigers van de wijkdelen om ook hun inbreng te waarborgen. De Kookclub Vitalisering 
Padbroek legt het concept uitvoeringsprogramma voor aan de Wijkraad, die dat uiteindelijk zal moeten 
goedkeuren.
Voor de onderwerpen Verkeer, Duurzaamheid en Groen, kunnen geïnteresseerde wijkbewoners zich 
aanmelden bij Sara Schendeler of de secretaris Sjef Rensman

Duurzaamheid
Op verzoek van de gemeente wordt op 15 december van 19.30-21.30 uur in het Merletcollege een 
informatieavond gegeven over de onderzoeken die dit jaar op en bij de vuilstort hebben plaats gevonden 
en de mogelijkheden die hieruit volgen voor toekomstig gebruik. De voorlichtingsbijeenkomst wordt 
namens de gemeente verzorgd door mevrouw Gisela Berkers. Hierover volgt nader bericht.

Speeltuinen
Er zijn in onze wijk 9 vrijwilligers, die regelmatig namens de Wijkraad de speelvoorzieningen 
controleren. Problemen worden direct aan de gemeente doorgespeeld en reparaties worden, voor zover 
mogelijk, binnen 24 uur uitgevoerd door de gemeente.
Als u zelf een onregelmatigheid ziet, geef die dan door aan Tiny Ooms of aan de secretaris.

Groenplan
Zoals ook al uit het leefbaarheidsonderzoek van eind 2009 volgde is in Padbroek met betrekking tot het 
groen sprake van achterstallig onderhoud. Tevens zijn er, als het over de Groene wijk van Cuijk gaat, 
forse investeringen nodig om de wijk aan deze tijd aan te passen. Wijkraad en gemeente onderzoeken 
nu of in aanvulling op het gemeentelijk onderhoud ook zelfwerkzaamheid van de bewoners een steentje 
kan bijdragen. Op dit moment ligt er een voorstel bij de gemeente voor een proef hiermee in het jaar 
2012. De inhoud van dit plan komt nog uitgebreid in de publiciteit. Een aantal bewoners heeft aan de 
voorbereiding van het plan meegewerkt. Ook u kunt meedenken voor uw wijkdeel! Geef u dan op bij 
Tiest v.d. Pol of de secretaris.

Gemeentebegroting
Net als de afgelopen jaren volgde de Wijkraad jongste begrotingsbehandeling met bijzondere interesse. 
Het gemeentebestuur van Cuijk had immers al in 2008 besloten tot vitalisering van de wijk Padbroek 
omdat na 40 jaar een eigentijdse aanpassing op zeer veel punten gewenst is. Wijkbewoners hebben 
zich actief opgesteld bij het leefbaarheidsonderzoek, wat resulteerde in het rapport rapport Kijk op de 
wijk dat begin 2010 aan wethouder Donkers werd overhandigd. Ook bij de totstandkoming van het 
stedenbouwkundig plan en het sociaal plan zijn wijkbewoners betrokken geweest, terwijl ook al vele 
gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de Wijkraad en de meeste nieuw collegeleden.

Het zal duidelijk zijn dat het gemeentebestuur niet over een nacht ijs gaat, nu het na 40 jaar dringend 
nodig is de verkeerssituatie, de groenbehandeling, de veiligheid, duurzaamheid en zeer veel andere 



zaken te verbeteren. Dan mag je toch wel iets verwachten in de begroting! Velen in Padbroek zijn na 
deze begrotingsbehandeling teleurgesteld over de resultaten voor de wijk, dus blijkbaar ook de visie van 
het gemeentebestuur op de wijk.
Zou het gevoel van teleurstelling ook al zijn doorgedrongen tot het gemeentehuis, omdat de secretaris 
12 november gemeentepost kreeg, geadresseerd ”Aan de vergeten Wijkraad Padbroek”?

De Wijkraad Padbroek gunt de dorpen Vianen, Sint Agatha, Haps en Beers de in de begroting 
opgenomen miljoenen voor de dorpsontwikkelingsplannen en wenst hun veel succes bij de uitvoering. 
Ook gunnen we de Wijkraad Centrum de tientallen miljoenen investeringen in het centrum en ook de 
Valuwe de toekenning van een Multi Functionele Accommodatie. 
Wij gaan er vanuit dat de 3600 inwoners van de wijk Padbroek door een even genereus gebaar van het 
gemeentebestuur in de begroting 2013 (maar liever eerder door een begrotingswijziging in 2012) een 
echte start kunnen maken met de vitalisering. 

Contact
U kunt alle e-mailadressen van de Wijkraadsleden vinden op www.Padbroek.nl onder het hoofdje 
Bestuur. U kunt altijd uw opmerkingen of aanmeldingen sturen aan secretaris@Padbroek.nl

http://www.Padbreok.nl/

