
Nieuws Wijkraad Padbroek

Vitalisering Padbroek
Het was weliswaar vakantietijd, maar er is toch het 
nodige gebeurd in het kader van de vitalisering:

 het middendeel van de Hagelkruis is 
bestrooid met grijs fijn grind. Aanvankelijk wat 
ongemakkelijk, maar na een paar dagen is 
het losse grind opgeveegd, zodat slippartijen 
uitbleven.
Nu nog de witte stippellijnen langs de rode 
stroken en de afbeelding van een fiets. Als ik 
het zo inschat zal dat wel na de winter 
worden, maar je weet nooit;

 er is veel groen aangepakt, vaak in 
samenspraak met de bewoners. Bijvoorbeeld 
de Houtsnipwal fase 2, en de Hazeleger;

 de oude “schelpenpaden” zijn inmiddels 
aangepakt, zodat we Padbroek voor een flink 
stuk buiten de openbare weg kunnen 
rondwandelen;

 en last but not least: de Hagelkruis vanaf het 
verkeersplein aan de Hapsebaan tot voorbij 
de Wildsingel is afgesloten tot kerst en wordt 
volledig vernieuwd. Daarbij wordt niet alleen 
het wegdek aangepast, maar ook de breedte 
aangepast, zodat de weg meer past bij een 
30 km-gebied.

Hulp van bewoners
Bij het opknappen van de “schelpenpaden” (in 
werkelijkheid hadden die niets met schelpen te 
maken) zijn brieven rondgebracht bij wijkbewoners 
die in de buurt van deze paden wonen met het 
verzoek een paar uur op zaterdag te helpen bij het 
uitvlakken van de nieuwe toplaag. Ook in 
verschillende advertentiekranten heeft hiervoor een 
oproep gestaan. Het begon goed met zeven kerels 
met harken, schoppen en kruiwagens bij het pad 
langs de Buizerdhorst. 

Helaas was het enthousiasme veel kleiner bij de 
andere paden, waardoor is besloten het extra werk 
dan maar door de aannemer te laten verrichten. De 
wijkraad heeft intensief overleg met de gemeente 
Cuijk over de vitaliseringsprojecten. Waar dat reëel is 
vertrouwen we erop dat onze wijkbewoners ook een 
handje toe willen steken om hun eigen 
woonomgeving te verbeteren. En het gaat vaak maar 
over een paar uur in het weekend.

Het alternatief is misschien het verhogen van de OZB 
en daar zit niemand op te wachten.

Miljoenendansen
Zeker voor mensen die soms al tientallen jaren 
meespelen is de mooiste droom ééns die hoofdprijs 

te winnen in hun loterij. En die droom is voor een 
aantal wijkbewoners met loten in de Postcodeloterij 
uitgekomen! Een andere groep heeft een leuk 
extraatje gewonnen, dat met het vooruitzicht van de 
feestdagen zeker welkom is. Wij feliciteren alle grote 
en kleine prijswinnaars met het geluk dat hun ten deel 
is gevallen. Hopelijk heeft u er heel lang plezier van.

En er speelt nog iets anders, waarbij ook miljoenen 
worden verdeeld. Cuijk kent 10 kernen: wijken of 
dorpen. In al deze kernen is een wijk- of dorpsraad 
bezig met de leefbaarheid van de buurt. In een aantal 
gevallen heeft een raad een IWOP of IDOP 
opgesteld: een Integraal Wijk Ontwikkelings Plan (of 
Dorps Ontwikkeling), een plan voor de voortgang van 
de leefbaarheid op korte en middenlange termijn. Ook 
Padbroek heeft zo'n IWOP.

Tot 2010 verstrekte de provincie Noord-Brabant 
subsidie om zo'n IWOP / IDOP te kunnen uitvoeren 
en een aantal kernen van Cuijk heeft daar een mooie 
dorpsontwikkeling inclusief gemeenschapsruimte aan 
te danken. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten 
2,5 miljoen te reserveren om de kernen te helpen bij 
de realisatie van hun IWOP / IDOP. Binnenkort 
kunnen de plannen daarvoor worden gepresenteerd 
en de gemeenteraad zal eind eerste kwartaal 2013 
beslissen welke projecten in aanmerking komen.

Wijkraad Padbroek zal daarbij een aantal belangrijke 
projecten indienen; belangrijk voor de sociale 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Overigens is één 
van de criteria bij de beoordeling van de projecten de 
zelfwerkzaamheid van de wijkbewoners.

Wingewest?
We zien steeds meer reclames in de wijk, op steeds 
vreemder plekken. De precariobelasting zal wel in de 
gemeentelijke kas terechtkomen, maar Padbroek 
wordt er zo niet mooier op. Aangezien we al vergeven 
worden van reclame op radio, tv, krant en internet 
denk ik niet dat de betreffende ondernemers hiermee 
veel klanten zullen werven. Reclamemoeheid!

Nieuwe  AED
Door een subsidie van de gemeente zullen we 
binnenkort kunnen beschikken over een vijfde AED in 
de wijk. Deze zal geplaatst worden in de buurt van 
het wijkdeel de Messemaker.

Kunt u helpen?
We hebben nog steeds een aantal vacatures voor 
vrijwilligers in de wijk. Zie hiervoor padbroek.nl onder 
Vitalisering → Vrijwilligervacatures.
Binnenkort start de gratis cursus AED-bediener, die 
nog een aantal deelnemers kan gebruiken. 
Aanmelden kan bij wijkraad.padbroek@gmail.com 
of op de site padbroek.nl.

Voorts blijven we van mening dat het crossterrein 
moet worden verplaatst


