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Na het besluit van de gemeenteraad over het budget voor de nieuwbouw IKC  in Padbroek 
(basisscholen + gymzaal + kinderopvang) , heeft de stuurgroep IKC Padbroek haar overleg op 17 juni 
jongstleden hervat.

Daarmee is de weg naar de concrete uitvoering nu echt ingeslagen. Als eerste heeft de Stuurgroep, 
bestaande uit Stichting Optimus Primair Onderwijs (bouwheer), Stichting Invitare  Openbaar 
Onderwijs en Gemeente Cuijk besloten de selectie van een architect voor te bereiden. Die selectie 
neemt de Stuurgroep niet alleen voor haar rekening. De beide schoolgeledingen krijgen een
adviserende rol, evenals de Wijkraad Padbroek. 

Zeker in deze tijd melden zich vele kandidaten voor een dergelijk mooi ontwerpwerk. Daardoor 
hebben we een lange “Longlist” met geïnteresseerde architecten. De Stuurgroep neemt het op zich 
om te komen tot een “shortlist” van waarschijnlijk maximaal 5 echte kandidaten.  

Bouwmanager Rob Honings (namens bouwheer Optimus)  zal daarvoor een voorstel doen. Ook zal hij 
aan de stuurgroep een procedure met tijdpad voorstellen voor het precieze keuzeproces.

In de stuurgroep is ook gesproken over de planning voor het hele project. Het streefbeeld is om alles 
voor te bereiden in het komende schooljaar, dan een jaar te bouwen in het schooljaar 2014/15 en 
met ingang van het schooljaar 2015/16 in augustus 2015 met z’n allen in het nieuwe gebouw te 
beginnen. 

Het is een streven waar de betrokken partijen hard voor zullen werken, echter onder het 
voorbehoud dat de noodzakelijke procedures normaal kunnen worden doorlopen.

Vooralsnog is de omvang en vorm van de kinderopvang in het IKC nog niet definitief ingevuld. Dat 
heeft alles te maken met de onzekere “kinderopvangmarkt”. Direct na de zomervakantie zal daarover 
duidelijkheid komen, zodat alle randvoorwaarden aan de architect meegegeven kunnen worden.  
Voor de kinderopvang in het IKC Padbroek is “Spring Kinderopvang” de geselecteerde kandidaat-
uitvoerder.  Gepland is om met Spring na de zomervakantie een bindende overeenkomst voor   
deelname te sluiten. Als dat lukt staan alle partners in de Stuurgroep vast, zijnde Stichting Optimus 
Primair Onderwijs (bouwheer),Stichting Invitare Openbaar Onderwijs, Gemeente Cuijk en Stichting 
Spring Kinderopvang.

De Wijkraad Padbroek heeft de gemeenteraad gevraagd om voor het project een bijdrage vrij te 
maken uit het leefbaarheidbudget Dorps- en wijkraden. De raad heeft dit voorstel van de wijkraad 
overgenomen. Zo wordt het nu mogelijk een volwaardig IKC met een nieuwe gymzaal te realiseren.

Voor vragen of nadere informatie is Gert Zegers, projectleider namens de gemeente, beschikbaar 
(0485-336962/ mailto:gert.zegers@cuijk.nl ). 


