
Nieuws Wijkraad Padbroek

Wijkkrant april
Nadat u in maart een Wijkkrant Special heeft ontvangen, geheel verzorgd door de Wijkraad Padbroek, 
leek het stil te worden in april: geen bijdrage van de wijkraad. Jammer genoeg is er iets misgegaan en is 
onze pagina niet geplaatst in het aprilnummer. Onze bijdrage was geheel gewijd aan de speeltuintjes in 
onze wijk. U kunt het alsnog nalezen op de site van de wijkraad: padbroek.nl, onder documenten – 
wijkraad – wijkkrant, waar straks ook deze pagina wordt geplaatst.

Wijkbijeenkomsten 2 april en 5 april
Op 2 april heeft de Wijkraad Padbroek de traditionele jaarlijkse wijkbijeenkomst georganiseerd in het 
Merletcollege. Het programma omvatte onder meer een nabeschouwing van de opschoondag 2012, 
waaraan tientallen wijkbewoners hebben meegewerkt. Het onderwerp Crossterrein kwam even aan de 
orde, maar daarover is een speciale informatiebijeenkomst gehouden op 5 april.
Wethouder Stoffels vertelde over de werkzaamheden in het kader van de vitalisering en wethouder 
Baudet over de ontwikkelingen rond de Brede School (IKC).
Na de pauze konden vragen worden gesteld, die zoveel mogelijk direct werden beantwoord. Er waren 
ongeveer 80 belangstellenden aanwezig.

Op 5 april is een speciale informatieavond gehouden in de Zevensprong over de milieuvergunning van 
de crossclub op het terrein bij Lombok. Doordat het gebruik van het crossterrein volgens de nieuwe 
vergunning toeneemt van 4 dagen per jaar naar 160 zal dit een belangrijke factor in het leefklimaat van 
Padbroek, de Messemaker en st Agatha worden. Op deze avond waren liefst 110 wijkbewoners 
aanwezig. Een verslag van de bijeenkomst is te lezen op padbroek.nl onder documenten – wijkraad – 
algemeen – Crossterrein: bijeenkomst 5 april.

Crossterrein: hoe nu verder?
De provincie heeft de milieuvergunning opgesteld als wijziging van de vorige vergunning, die door de 
Raad van State is vernietigd. Alleen de punten, waarop de vernietiging was gebaseerd zijn aangepast, 
met als gevolg dat er geen ontwerpvergunning ter visie is gelegd en ook kon maar zeer beperkt 
bezwaar worden gemaakt.
Wijkraad Padbroek heeft zich op verzoek van vele bewoners gevoegd in de bezwaarprocedure van 
twee Cuijkenaren, die ook de vorige keer bezwaar hadden aangetekend, wat toen resulteerde in 
vernietiging van de vergunning. Wij moeten afwachten hoe de Raad van State gaat oordelen.

Als het weer tot vernietiging van de vergunning komt zou de crossclub opnieuw een poging kunnen 
ondernemen om punten aan te passen en zo kunnen we blijven doorgaan. Daarom vinden we dat de 
politiek aan zet is. Het crossterrein is in 1965 aan de crossclub geschonken, toen Padbroek nog niet 
bestond. Het gemeentebestuur heeft Padbroek een woonbestemming laten krijgen en een uitbreiding 
voorzien in de richting van het crossterrein. Bewoners mogen verwachten dat hun leefomgeving 
voldoende kwaliteit biedt, dus de redenatie dat je wist waar je ging wonen snijdt geen hout. Als zelfs aan 
de bewoners van de Messemaker is verteld dat het crossterrein niet meer in gebruik wordt genomen, 
dan is het duidelijk dat zeer weinigen gelukkig zijn met een crossbaan vlakbij huis. Ook vorig jaar kon de 
gemeenteraad nog ingrijpen toen het bestemmingsplan werd aangepast, maar zij hebben niets gedaan.

Crossterrein: politiek aan zet
Veel politieke stormpjes zijn na een paar weken vergeten, maar deze vergunning blijft hoorbaar ook tot 
aan de verkiezingen in 2014. Wij roepen de politieke partijen op alles in het werk te stellen om de 
crossclub een ander terrein te bieden en Padbroek te verlossen van deze bedreiging van de 
leefbaarheid. Padbroek, met meer dan 15% van de Cuijkse kiezers, kan in 2014 stemmen op de partijen 
die hierin de juiste actie hebben genomen.

Uw hulp wordt gevraagd
In de Wijkkrant Special hebben we uw hulp gevraagd voor de vrijwillersvacatures. Uw wijk kan niet 
zonder uw inzet; het gaat over uw eigen leefomgeving. Ook de gratis cursus AED-bediener, die we weer 
in het najaar houden, kan nog een aantal deelnemers gebruiken. Het gaat ook hierbij om uw wijk, uw 
medebewoners. Als het nodig zou zijn wilt u toch zelf ook graag snel geholpen worden? 
Aanmelden kan bij wijkraad.padbroek@gmail.com of op de site padbroek.nl.


