
Nieuws Wijkraad Padbroek

Een nieuw jaar
We leven nu al een paar weken in 2013, maar de 
Wijkraad Padbroek wenst alle wijkbewoners alsnog 
een heel mooi en gezond jaar toe. Voor u persoonlijk 
hopen we dat veel van uw wensen en verlangens 
voor 2013 in vervulling zullen gaan.
En ook voor onze mooie groene wijk hopen we dat 
veel van onze vitaliseringsplannen zullen worden 
gerealiseerd of tenminste een begin zullen krijgen.

Laat het dertiende jaar van dit millennium een jaar 
zijn waar we met plezier op terug zullen kijken: de 
vitalisering van de wijk een flink stuk op weg en als 
het kan de geluidsoverlast door de crossbaan 
drastisch verminderd.

Samenstelling Wijkraad
Zeer tot ons plezier hebben we een nieuw bestuurslid 
van de wijkraad gekregen: Joan Strik, die als 
vertegenwoordiger van haar wijkdeel Hazeleger op 
zal treden. In dit wijkdeel speelt een integraal 
verbeteringsplan, waarbij de bewoners, de gemeente, 
de verhuurder en ook de wijkraad is betrokken. Joan 
treedt met nog twee wijkdeelbewoners op namens 64 
huurders als gesprekspartner met de verhuurder en 
laat nu dus ook de stem van haar wijkdeel horen in de 
wijkraad.

Wij wensen haar veel succes bij haar activiteiten in 
het belang van de leefbaarheid / sociale veiligheid.

Nieuwe AED
Door de subsidie van de gemeente hebben we onze 
vijfde AED kunnen kopen. Als u dit leest hangt hij al in 
het wijkdeel Messemaker (of bijna). Daarmee hebben 
we een AED op Korhoenderveld, bij de Zevensprong, 
op de Berenkuil (misschien nog in reparatie), op de 
Sperwerhorst en nu op de Messemaker. Padbroek is 
daarmee volgens de richtlijnen “hartveilig”.

Het IKC (Brede School)
Tijdens de laatste wijkraadvergadering heeft directeur 
Wim Spijkerboer van de Zevensprong het een en 
ander verteld over de laatste ontwikkelingen rondom 
het Integraal KindCentrum: het samengaan van de 
basisscholen “de Zevensprong” en “de Harlekijn” in 
een nieuw gebouw met nieuwe functies. 

De directies van beide scholen zitten op één lijn wat 
betreft de maatschappelijke functie van het IKC: het 
moet van 7 tot 19 uur fungeren als wijkvoorziening 
voor de 0 tot 12-jarigen. Maar daarnaast willen zij dat 
het ook een voorziening is van de hele wijk met 
bewoners in alle leeftijden. Één van de zaken die 
daarbij van groot belang kan zijn is een sportzaal die 

geschikt is voor wedstrijdsport maar ook voor 
evenementen. In de plannen voor het IKC is 
uitgegaan van het opknappen van de oude gymzaal, 
waardoor een kans van eens in de veertig jaar zou 
worden gemist. Dat is aanleiding voor de wijkraad 
een bedrag uit het IWOP-fonds aan te vragen 
waarmee het budget van de IKC fors kan worden 
vergroot, zodat een volwaardige nieuwe sportzaal 
kan worden gerealiseerd.

Projecten voor het IWOP-fonds
De vitalisering van Padbroek speelt al sinds 2008; het 
college besefte dat voorkomen beter is dan genezen 
en dat een goed opgezette vitalisering verpaupering 
van de wijk zou voorkomen. In 2009 is de vitalisering 
dan echt gestart met het leefbaarheidsonderzoek.
Helaas was 2008 ook het begin van de bankencrisis, 
gevolgd door wat we allemaal kennen: de huidige 
crisisomstandigheden. We zijn daarom dan ook heel 
blij dat de gemeenteraad extra geld ter beschikking 
heeft gesteld om de meest dringende 
leefbaarheidsproblemen in Cuijk op te lossen. Daar 
horen zeker ook problemen in de wijk Padbroek bij. 

We hebben vooral projecten ingediend die van belang 
zijn voor de fysieke en sociale veiligheid: veilige 
voetpaden, renovatie achterpaden en groen, dempen 
parkeerkuil Dassenburcht / Wolfskuil, veiligheid 
rondom het Doehuis. De activiteiten op de Hazeleger 
zijn als apart project ingediend, mede omdat daar 
meer partijen bij zijn betrokken, die ook hun bijdrage 
zullen leveren.
Door de beslissing van de raad in mei 2011 over de 
locatie en opzet van het IKC moeten we nog minstens 
15 jaar het Doehuis gebruiken als wijkcentrum. Een 
behoorlijke restauratie daarvan is dan ook nodig.
Ook de hiervoor genoemde volwassen sportzaal bij 
het IKC is een van onze projecten.

De projecten zijn vóór kerstmis 2012 ingediend bij de 
gemeente; er waren totaal acht wijken en dorpen die 
projecten hebben ingediend. Op 14 januari hebben 
we met de overige indieners een presentatie gegeven 
voor raad en college. Nu is het wachten op de 
beslissing van de gemeenteraad, die half maart wordt 
verwacht. U verneemt zo snel mogelijk het resultaat.

Ook voor u is er vrijwilligerswerk!
We hebben nog steeds een aantal vacatures voor 
vrijwilligers in de wijk. Zie hiervoor padbroek.nl onder 
Vitalisering → Vrijwilligervacatures.

Ook zoeken we altijd AED-bedieners, die via de 
wijkraad een gratis opleiding krijgen. Elke week 
worden volgens de Hartstichting zo'n 300 personen 
buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. 
Dit zijn zo'n 16.000 slachtoffers per jaar. 
Op onze bevolking van 4000 wijkbewoners zijn dat 
gemiddeld vier slachtoffers per jaar!

Aanmelden kan bij wijkraad.padbroek@gmail.com 
of op de site padbroek.nl.


