
Nieuws Wijkraad Padbroek

Projecten voor het IWOP-fonds
Wanneer ik dit schrijf is net bekend geworden dat van 
de zeven projecten die door de Wijkraad Padbroek 
zijn ingediend voor een bijdrage uit het IWOP-fonds 
er voorlopig vijf zijn gehonoreerd. We spreken dan 
wel over het concept-voorstel, maar dat is een 
behoorlijk afgewogen voorstel, dus we verwachten 
geen grote verschuivingen. De twee projecten, die 
niet zijn gehonoreerd zijn dat omdat ze op andere 
manieren worden gefinancierd, dus eigenlijk gaan al 
onze zeven projecten door.

En ook vandaag is bekend geworden dat de eigenaar 
van de meeste huurwoningen in de Hazeleger gaat 
investeren in de woningen en de openbare ruimte van 
dat wijkdeel. Reden voor een klein feestje dus, maar 
we hebben dat in huiselijke kring gehouden: er is niet 
met geld gesmeten!

Dat betekent  dat we in de komende drie jaar een 
deel van onze vitaliseringsplannen zien gerealiseerd. 
Mooi dat de gemeenteraad in 2012 het besluit nam 
geld te reserveren voor de leefbaarheid in wijken en 
dorpen en ook wijs. Leefbaarheid en veiligheid zijn 
tenslotte absoluut een hoofdzaak.

Nieuwe initiatieven
Natuurlijk is vitalisering van de wijk zeer nodig. We 
hebben daarbij voor een groot deel te maken met 
(achterstallig) onderhoud. We hopen dat de 
voorzieningen in de wijk met uitvoering van de 
ingediende plannen op een aanvaardbaar niveau 
komen, vergelijkbaar met andere wijken en dorpen 
van onze gemeente. Maar zijn we daarmee klaar 
voor de komende 10 tot 20 jaar? Wij denken niet.

Wijkraad Padbroek heeft op 25 februari vergaderd 
over plannen naast en na de vitalisering, dus op de 
middellange en lange termijn (2 – 15 jaar).

De discussie stond in het teken van de veranderingen 
die we steeds meer zien in de maatschappij. De 
overheid trekt zich terug en laat veel meer aan de 
burgers over. Dat levert de burgers meer eigen 
verantwoordelijkheid op, maar ook meer vrijheid. Niet 
iedereen is in staat die verantwoordelijkheid op te 
pakken, maar als wijk moeten we in staat zijn de 
lasten te verdelen en iedereen mee te nemen. We 
kwamen tot drie grote thema's:

Initiatief 1: energievoorziening
Hier liggen grote kansen meer zelfvoorzienend te 
worden door gebruik van zonne-energie, windenergie, 
bodemwarmte. Er moeten nog heel veel problemen 
worden opgelost en we stellen ons niet voor dat we 

volgend jaar al iets kunnen realiseren. Maar weet u 
dat de prijzen van zonnecellen elke drie jaar halveren 
en het rendement steeds toeneemt?. Behalve voor 
het milieu is dit ook nog eens interessant voor uw 
eigen portemonnee!
We starten een onderzoek hiernaar en we zoeken 
ook wijkbewoners die mee willen denken, of 
misschien al enige ervaring op dit gebied hebben. 
Lijkt u dit interessant, doe dan mee en u kunt ook de 
ontwikkeling mede bepalen.

Initiatief 2: zorg en voorzieningen
Heeft u de laatste tijd de discussies gevolgd rondom 
de zorg? Dan is het u ook duidelijk dat hierin veel 
gaat veranderen. Geen verzorgingshuizen betekent 
meer zorg in eigen huis voor bejaarden, chronisch of 
tijdelijk zieken. Zorg door familie, maar ook door 
buren en wijkbewoners. 
Met een zorgcoöperatie is het mogelijk een betere 
wijkzorg op te zetten; landelijk zijn hiermee al 
ervaringen.

Maar ook voorzieningen in de wijk zorgen voor 
sociale samenhang en veiligheid. We zijn zeker in 
staat elkaar te helpen, maar dan moet je wel weten 
wie welke hulp nodig heeft. Gemeente en Radius zijn 
bezig daarvoor een systeem op te zetten, dat wat ons 
betreft moet resulteren in een (digitaal) wijkloket. Via 
dit loket kan dan een informeel zorgnetwerk worden 
bereikt, ongeveer zoals ruilkring Cuijk of wehelpen.nl.

Wij willen zoveel mogelijk aspecten van zorg en 
voorzieningen in de wijk in kaart brengen. 
Interesseert u dit of bent u een zorgprofessional met 
ervaring en ideeën, dan zouden we graag zien dat u 
meedoet.

Initiatief 3: vitalisering niet vergeten
Natuurlijk vinden we de vitalisering, waarvan 
waarschijnlijk weer enige onderwerpen worden 
gerealiseerd, nog steeds zeer belangrijk. Dat ook 
daaraan zeer veel behoefte is bleek uit het 
leefbaarheidsonderzoek van 2009, waarbij de 
deelnemers meer dan 1000 aanvullende vragen en  
opmerkingen gaven. (zie Kijk op de Wijk Padbroek 
op de site)

Dit is mede de basis geweest voor het eindrapport 
leefbaarheid, dat door de wijkraad is vertaald in een 
Integraal Wijkontwikkelingsplan IWOP (zie site, 
“IWOP Padbroek het Menu”). We gaan dit IWOP 
nogmaals nalopen op activiteiten die niet worden 
gefinancierd en in eigen beheer kunnen worden 
uitgevoerd. Vaak betreft dit inzet van vrijwilligers die 
zich willen inzetten voor verbetering van de 
leefbaarheid in onze wijk.

Aanmelden voor al deze activiteiten kan bij 
wijkraad.padbroek@gmail.com of op de site 
padbroek.nl.


