
 

Vergadering Wijkraad Padbroek 
 
Woensdag 18 januari 2023 
Tijd:  19:30 uur 
Plaats: Doehuis 
 
Aanwezig:          Shirley van Hoof (voorzitter) [wd 3] 
    Jan Mulder (secretaris) [wd 1] 
                           Adrie Muyris [wd 4] 
 Nannie Verbruggen [wd 2] 
 Tiny Ooms [wd 3] 
                          Jacques Klaver                          
                          Ton Kwant  
     Sjef Rensman [wd 6] 
                            
 
Afgemeld:  Piet Kok [wd 2] 
    Jasper Zandvliet [wd 2] 
                           Truike Moonen 
    Melany Kreileman (penningmeester) [wd 3] 
                           Gitta Lekatompessy [wd 1] 
          

 

 
1. Opening 
 
Shirley opent om 19.30 uur de vergadering. Arno van Haren is contact ambtenaar van de Gemeente 
voor onze wijkraad. Hij stelt zich voor en maakt kennis met de leden. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

WTBR, offerte notaris 
De wijkraad moet vanwege de WTBR de statuten aanpassen voor 3 stichtingen, Wijkraad 

Zonnebus en Het Doehuis. De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel om alles te 
regelen met deze notaris. Jan neemt daartoe contact op met de notaris om te vragen 
wat er precies nodig is. Sjef gaat kijken wat er in de statuten van de Wijkraad nog 

aangepast moet worden naast het noodzakelijke voor de WTBR. 
 

Buurt Bespaardag 
Er was maar 1 aanmelding. Het is toch doorgegaan en na afloop hebben organisatie van 
de wijkraad en Gemeente gesproken over andere mogelijkheden. 

 

3. Verslag 14 december 2022 
 
Sjef stond niet meer in de lijst maar was wel aanwezig. 
Shirley bleek toch niet naar de bijeenkomst van het LSA te kunnen op 12 januari. 
 
 



 

4. De Zonnebus 
 

Er loopt nu een pilot van 3 maanden met Haps. Jan van Hoof is de organisator. Ze rijden 

op woensdag met de tweede bus. Ze hebben al 13 chauffeurs. Iedereen heeft uitleg 
gekregen.  

Op korte termijn zijn er 2 bijeenkomsten over vervoer. De Provincie heeft een 
bijeenkomst Gedeelde Mobiliteit. De Gemeente organiseert een Mobiliteitscafe. 
 

5. Het Doehuis 
 
In de afgelopen tijd zijn er veel activiteiten geweest. 
We hebben iemand gevonden die gaat helpen met de administratie. Daardoor wordt 

Shirley ontlast. 
De acties van het Jan Lindersfonds hebben €3155,- opgeleverd. Daarvan kunnen 

zonnepanelen voor het Doehuis worden aangeschaft. 
In het Cuijks Weekblad/Maasdriehoek komt een column Vrijwilliger van de Week. Shirley 
is gevraagd voor een interview. 

Eind maart komen er voorzetramen. 
 

6. Terugmelding coördinatoren 
 
AED 

Er worden hesjes aangeschaft voor de BHV-ers. Het is niet duidelijk wie ze zou bestellen. 
Tiny dacht dat Jasper dat zou doen en zoekt het uit. 
De AED voor de school staat op het Gemeentehuis en kan worden opgehaald. 
 
Buurt Bestuurt 
Tijdens de jaarwisseling is er veel vernield.. 
Het project wordt uitgerold naar de wijk Heeswijkse Kampen. 
 
Buurt Preventiegroep 
Er zijn twee bestuurders die met hun auto tegen het verkeer in op de grote rotondes van de Hapse 
Baan rijden. Levensgevaarlijk. Men probeert nu de kentekens van de Audi’s te achterhalen. 
 
Speeltuinen 
Met Oud en Nieuw zijn er een paar kleine incidenten geweest. 
 
Wijkkrant 

Op dit moment wordt de wijkkrant opgemaakt zodat hij begin februari bij de bewoners 

op de mat ligt. 
Vanaf nu willen we hem ook op de website plaatsen. 
Zondag 15 januari is er een lunch geweest voor redactie en bezorgers. 

Als Padbroek Sociaal iets in de wijkkrant wil, moeten ze dat aanleveren zoals iedereen 
dat doet. 
 
Buurt Groengroep 
De groep wacht op het voorjaar. 
 
 



 

Cuijk Ontmoet 

De opkomst blijft nog wat achter na de corona periode. 

Doordat de laatste keer de sprekers hadden afgezegd, moest er geïmproviseerd worden. 
Ton en Jan Kwant hebben over hun reis naar Bolivia en Peru verteld en wat laten zien. 
Een interessante vervanging. 

Op 14 februari is er een lezing over het industrieel verleden van Cuijk.  
 
Website/ Facebook 
Het Kernen-CV kunnen we op de website plaatsen.. 
 
 

7. Rondvraag en sluiting  
 
Er is alleen een opmerking over de WIU. Op de website van de Gemeente staat een kaart waarop te 
zien is waar werkzaamheden gepland zijn. 

 
Om 21:30 uur sluit Shirley de vergadering. 


