
Nieuws Wijkraad Padbroek

Bestuursmutaties
Bij de laatste bestuursvergadering hebben de volgende mutaties in het Dagelijks Bestuur 
plaatsgevonden: Herman Dobek heeft het voorzitterschap overgenomen van Ton Philips. Ton heeft het 
voorzitterschap op een zeer goede en effectieve manier bekleed vanaf eind 2010, na het ziek worden 
van Herman. Nu Herman beter is en zich weer in staat voelt als voorzitter op te treden vonden beiden 
het tijd voor deze functiewisseling. Wij feliciteren Herman en wensen hem veel succes.
Het penningmeesterschap is ook in deze vergadering definitief overgegaan van Rob Moltmaker naar 
Shirley van Hoof. Rob heeft deze functie bekleed vanaf april 2009, toen de nieuwe wijkraad aantrad. Hij 
is tijdens de ziekte van Herman zelfs nog een halfjaar interim-voorzitter geweest. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd voor zijn solide beleid en inzet, gedurende meer dan drie jaar. Ook Shirley feliciteren we 
met haar nieuwe functie en we vertrouwen in haar op een enthousiaste en betrouwbare pennigmeester.

Nieuwe APV en hondenpoep
De gemeenteraad heeft een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) goedgekeurd. Ook uit het 
leefbaarheidsonderzoek van Padbroek kwamen, zoals in alle gemeenten en wijken, drie grote 
ergernissen naar voren, die worden veroorzaakt door onze bewoners zelf: te hard rijden, afval dumpen 
en hondenpoep. Over dat laatste is de APV in artikel 2.58 heel concreet. Honden mogen niet poepen op 
de openbare weg, kinderspeelplaats, zandbak of speelweide, tenzij de begeleider het direct opruimt. 
Maar dan moet hij/zij wel het gereedschap bij zich hebben, dus artikel 2.58 lid 4 luidt:
Degene, bedoeld in het eerste lid is verplicht binnen de bebouwde kom een deugdelijke voorziening bij  
zich te hebben waarin of waarmee hij/zij de uitwerpselen kan meenemen zoals een hondenpoepzakje of  
een hondenpoepschepje. Deze voorziening moet op eerste vordering getoond worden aan de met het  
toezicht belaste ambtenaar.

Website Padbroek.nl
Nieuw op de website is met enige regelmaat een interview met een opvallende Padbroeker, onder de 
naam link met Padbroek. Deze interviews worden ook opgenomen in de Wijkkrant. U treft daar deze 
keer het gesprek aan met Occa Gall. Op de website staan regelmatig nieuwe artikelen over Padbroek.

Vitalisering Padbroek
Het zal u niet ontgaan zijn: er gebeurt van alles in onze wijk. Één van de meest opvallende zaken is het 
aanbrengen van de fietssuggestiestroken langs de Hagelkruis. Het werk is nog niet helemaal af; er 
moeten nog stippellijnen langs en de afbeelding van een fiets op de stroken na kruispunten. Visueel 
wordt de Hagelkruis door deze stroken versmald, wat leidt tot lagere snelheden van het autoverkeer. U 
dient er wel rekening mee te houden dat een auto dan niet meer op deze stroken mag parkeren.

Crossterrein: en nu de politiek
Één van de argumenten van het gemeentebestuur om de Cuijkse Cross Club aan een nieuwe 
milieuvergunning te helpen is dat dit het wildcrossen zou tegengaan. Nu blijkt het tegengestelde: na het 
gebruik van de crossbaan heb ik al een aantal crossers via het zandpad langs de spoorlijn de wijk in 
horen komen, langs de Bushel, over het wandelpad langs de Sperwerhorst/Buizerdhorst.

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. Als zo'n baan tóch geen hinder oplevert volgens het 
gemeentebestuur, dan zou hij ook wel kunnen worden verplaatst naar het lege Hombug-terrein.

Uw hulp wordt gevraagd
In de Wijkkrant Special hebben we uw hulp gevraagd voor de vrijwilligersvacatures. Uw wijk kan niet 
zonder uw inzet; het gaat om 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.


