
Wat gaan we doen? 
De gemeente Cuijk en de wijkraad Padbroek werken samen aan het verbeteren van de wijk Padbroek, zij krijgen daarbij 
hulp van Donkergroen bv. 
Het Beeldkwaliteitplan+ Vitalisering Padbroek (opgesteld door bureau Topia, december 2010) zal worden omgezet in een 
concreet Maatregelenplan met bruikbare “bouwstenen” voor de herinrichting van de openbare ruimte. Aandachtspunten 
bij de aanpak van de openbare ruimte zijn : verkeers- & sociale veiligheid, het groene karakter van de wijk en de 
beheerbaarheid van het groen, routing en aansluitingen naar de toekomstige omgeving zoals de brede school en het 
winkelcentrum.
Van belang is dat deze bouwstenen zo worden ontworpen dat ze goed uitvoerbaar zijn en er direct een kostenplaatje 
voor uitvoering en beheer aan kan worden gehangen. Op basis van het Maatregelenplan kan een keuze worden gemaakt 
welke bouwsteen waar wordt toegepast. De bouwstenen zijn gericht op aanleg en aanpak van de wijk, zodat er weer een 
aangename woonomgeving wordt gecreëerd.
In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen.

Projectgroep:
Voor de gestarte projecten is een projectgroep gevormd. Deze bestaat uit: Gemeente Cuijk (Gert Zegers, Jeroen van Hagen, 
Jeroen van der Ven)  , 2 leden van de wijkraad, 2 wijkbewoners,  Wilfred Huijerjans (eigenaar van de huurwoningen) en 
Donkergroen.

Wijkschouw bewoners 
Donderdag 23 mei 2013 heeft er een wijkschouw plaatsgevonden voor de locaties Doehuis en Hazeleger. Doel van de avond 
was om samen met bewoners te kijken waar de knelpunten en kansen van deze wijk liggen. Voor Donkergroen was het 
van belang om erachter te komen hoe bewoners de wijk ervaren en welke sfeer Padbroek nu heeft en in de toekomst moet 
uitstralen. 

Hazeleger | Opkomst: ± 25 bewoners Hazeleger e.o. 
De meest genoemde punten van bewoners voor Hazeleger waren: 
•	 Uitstraling	van	de	wijk	moet	beter,		momenteel	achterstallig	in	alles
•	 Groen,	bosrijk	karakter	leidend	voor	vitalisering,		wel	meer	openheid	aan	de	Hagelkruis
•	 Eindbeeld	moet	geen	uitstraling	van	nieuwbouwwijk	worden
•	 Parkeerprobleem	waar	mogelijk	aanpakken	
•	 Ook	de	huurwoningen	en	bijbehorende	tuinen	dienen	aangepakt	te	worden.	Tuinen	woekeren,	leegstand			 	
 geeft verpauperd beeld
Algemeen: Veilige, verzorgde en groene wijk als eindbeeld. Bewoners staan positief tegenover meedenken, participeren in 
onderhoud, maar overzicht en ideeën waar te beginnen ontbreekt. 

Doehuis | Opkomst: beheerder, 4 omwonenden
De meest genoemde punten van bewoners voor het Doehuis waren: 
•	 Opschonen	hoge	beplanting	tussen	woningen	en	Doehuis
•	 Openheid	en	overzicht
•	 Voorkom	mogelijke	hangplekken
Algemeen: geheel weer net en verzorgde uitstraling.

Hoe gaan we nu verder?
Het Maatregelenplan zal medio zomer worden afgerond. Na de zomer kan 
er een start worden gemaakt met de uitvoeringsvoorbereiding en kan medio 
oktober worden afgerond. De planning is uiteraard van vele (onvoorziene) 
factoren afhankelijk. Bij een afwijking van de planning zal dit naar de wijk 
worden gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief.
Kijk voor het laatste nieuws op:
www.padbroek.nl | www.cuijk.nl 
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