
Nieuws Wijkraad Padbroek

Nieuw wijkraadslid
Sinds kort hebben we een nieuw bestuurslid: Piet 
Kok. Hij woont op het Korhoenderveld en heeft 
ervaring met twee voor de wijk belangrijke zaken: 
tuinaanleg en het bouwen van websites. Wij heten 
hem van harte welkom en wensen hem veel succes.

Bezwaar crossbaan bij Raad van State
Op 6 juni hebben de voorzitter en secretaris namens 
u de wijk vertegenwoordigd bij de toelichting op het 
bezwaarschrift tegen de milieuvergunning aan de 
Cuijkse Cross Club. Zoals u waarschijnlijk weet 
hebben we ons aangesloten bij het bezwaar van twee 
inwoners die bij een vorige vergunning bezwaar 
hadden gemaakt. Nieuwe zienswijzen mochten door 
de gevolgde procedure niet worden ingediend.
Mede door het werk van onze oud-voorzitter Ton 
Philips  hebben we een aantal argumenten 
aangedragen waarom de milieuvergunning volgens 
ons niet vergund had mogen worden. 
Wat hiervan het resultaat zal zijn is nog niet bekend, 
maar dat zal niet zo lang meer duren.

Padbroek op de schop
Voor iedereen die Padbroek aan de westelijke kant 
binnenkomt is het duidelijk: hier gebeurt iets goeds. 
Na onze aanvankelijke scepsis zijn we echt blij met 
deze grote onderhoudsbeurt van de Hagelkruis. Fraai 
vormgegeven, goed beplant: een goed visitekaartje. 
Als al het onderhoud van de openbare ruimte dat nog 
op stapel staat zo wordt uitgevoerd dan wordt 
Padbroek echt mooier.

Projecten uit het IWOP-fonds
We konden u de vorige keer al melden dat we 
verwachtten dat vijf van de projecten, die Wijkraad 
Padbroek heeft ingediend voor financiering uit het 
IWOP-fonds zouden worden gehonoreerd. Gelukkig 
is er geen kink in de kabel gekomen en heeft de 
gemeenteraad op 22 april besloten conform het 
voorstel van het college van B&W. 
Drie van de vijf projecten worden inmiddels al 
opgestart: opknap Hazeleger, opknap omgeving 
Doehuis en de multifunctionele sportzaal bij het IKC 
(brede school). Van die sportzaal zult u niet zo gauw 
iets merken omdat die bij het hele proces van de 
bouw van het IKC meeloopt. En de echte 
uitvoeringsactiviteiten verwachten we pas half 2014.
De bewoners direct rondom de bouwplaats zullen 
vanuit het bouwteam eerder worden betrokken, waar 
het gaat over de openbare ruimte met alle aspecten 
daarvan. 

Voor de projecten opknap Hazeleger en omgeving 
Doehuis is al een buurtschouw geweest, waarbij een 

aantal wijkdeelbewoners al wandelend heeft 
aangegeven wat volgens hen de knelpunten zijn in 
hun buurt. Het proces staat onder leiding van het 
bureau Donkergroen, dat hiermee ervaring heeft.

Bij het plan, dat nu wordt uitgewerkt zullen de 
opmerkingen van de bewoners en natuurlijk ook de 
top tien knelpunten uit het leefbaarheidsonderzoek 
van 2009 worden meegenomen.

We houden u op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen.

Nieuwe website
Wij noemden hem al als nieuw wijkraadslid: Piet Kok. 
Hij voelde zich meteen geroepen om iets aan onze 
website te doen met de modernste middelen. Dus 
onze site Padbroek.nl is niet alleen in een nieuw jasje 
gestoken, maar heeft een andere indeling en andere 
manieren van gebruik.
De site gaat ook worden gebruikt als nieuws- en 
informatiebron bij de opknap van Hazeleger en 
rondom Doehuis. U kunt zich nu ook abonneren op 
een digitale nieuwsbrief, die we (on)regelmatig gaan 
uitbrengen. Daar kunnen nog even wat 
opstartproblemen bij zijn, maar hij komt eraan.

Bewoners Messemaker übergezond??
In een vorig bericht meldde ik dat we een AED extra 
hadden verworven om het gebied van de 
Messemaker en het aansluitend deel van Padbroek 
hartveiliger te maken. Ik heb bij 10 woningen op de 
Messemaker, die het meest geschikt leken een brief 
bezorgd met de vraag of een AED-kast aan het huis 
mocht worden gemonteerd. Nog niets gehoord.....

Bewoners van Padbroek te rijk??
Ja, hier is de hoofdprijs van de postcodeloterij 
gevallen. Het lijkt nu alsof voor iedereen de toekomst 
goudgeplaveid is. In het vorige nieuws van de 
wijkraad beschreef ik onze nieuwe initiatieven op het 
gebied van zorg en energie. Daar kwamen welgeteld 
twee reacties op. Één van die mensen leert u in deze 
wijkkrant kennen: Jacob Bolt. Hij geeft u gratis advies 
over energiebesparing, door isolatie van de leidingen.
Een paar tientjes investeren en u hebt dat in een jaar 
al terugverdiend. 

Maar we willen ook meer doen in de wijk, met u en 
voor u en zodanig dat het u geld oplevert.

Datzelfde geldt ook voor de zorg, die we veel meer 
zelf zullen moeten oppakken door een terugtredende 
overheid.

De wijkraad bestaat nu eenmaal uit goedwillende 
vrijwilligers; we kunnen slechts terugvallen op u als 
bewoners. 

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


