
Wijkraad Cuijk-Centrum is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan dat 
gerund wordt door vrijwilligers wonend in het centrum van Cuijk. De wijkraad 
zet zich er samen met de wijkbewoners en andere betrokkenen voor in dat de 
wijk een prettige en veilige plek is en blijft om te wonen, werken en leven.  

www.wijkraadcentrum.nl  |  info@wijkraadcentrum.nl

Maak kennis met de wijkraad en lees snel verder       »

De wijkraad is de schakel tussen 
jou en onze gemeente



De gemeente gaat er vanaf 2022 anders 
uitzien door de fusie van vijf gemeenten. 
Wat betekent dit voor Cuijk en jouw wijk: 
het centrum? De gemeente gaat op een 
andere manier werken dan voorheen, 
waardoor er meer verantwoordelijkhe-
den bij onze wijkraad komen te liggen. 
Dat betekent dat ook wij op een andere 
manier gaan werken. Zo gaan we meer 
projecten zelf oppakken. En daar hebben 
we jouw hulp bij nodig!

De wijkraad
De wijkraad bestaat uit een dagelijks bestuur, dat 

één keer per maand samenkomt voor een verga-

dering, en een team aan vrijwilligers dat aan (losse) 

projecten werkt. Het huidige bestuur:

• Vacature   voorzitter

• Ger Langen  penningmeester 

    plaatsverv. voorzitter

• José Bardoel  secretaris

• Frans Stevens  lid

• Jos Hoedemaker  lid

• Lam Arends  lid

Overleg met de nieuwe gemeente
Alle dorps- en wijkraden van de gemeente Land van 

Cuijk gaan samenwerken in een platform. Hiervoor  

zijn we nog op zoek naar een werkbare vorm. Het 

doel van de samenwerking is in ieder geval het delen 

van kennis en ervaringen en het bespreken van 

gemeenschappelijke overstijgende vraagstukken. 

Wijkraad Cuijk-Centrum neemt hier actief deel aan.

Onze doelen
Het dagelijks bestuur werkt samen met alle vrijwilligers 

en andere betrokkenen aan de volgende doelen:

• Het creëren en behouden van een prettig leef-, 

werk- en woonklimaat voor jou.

• Het stimuleren en activeren van wijkbewoners 

om een bijdrage te leveren voor het bevorderen 

van de kwaliteit van leven, werken en wonen.

• Een schakel zijn tussen bewoners en de ge-

meente door zaken bij de bevoegde instanties 

aan de orde te stellen om de kwaliteit van 

leven in de wijk te behouden.

• Het bevorderen van de samenwerking tussen 

wijkbewoners, ondernemingen en organisaties 

en de bevoegde instanties.

Vergaderen
Eén keer per maand komt het dagelijks bestuur bij 

elkaar om te vergaderen over lopende projecten. 

In welke vorm dit overleg binnen de nieuwe ge-

meente zal gebeuren is op dit moment nog niet 

bekend. Zo kan het zijn dat er aan onze wijkraad 

een gebiedswethouder wordt aangesteld. Op onze 

website houden we je op de hoogte.

Wat staat er in de 
wijk te gebeuren?

www.wijkraadcentrum.nl



Werk mee aan jouw wijk
We werken elk jaar aan een flink aantal mooie, interes-

sante projecten in het centrum. Voor elk project stellen 

we een team van enthousiaste vrijwilligers samen 

die van begin tot eind aan dit project werken. Enkele 

projecten:

• het plaatsen van speeltoestellen in jouw buurt

• de reconstructie van de wegen

• de groenvoorziening in jouw straat

• een fietsplan voor veilig fietsen

• meewerken aan het hartveilig maken van centrum

Wij zijn op zoek naar jou!
In 2022 gaan we nog meer projectmatig te werk. 

Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste wijkbe-

woners, ondernemers en andere betrokkenen uit de 

wijk die daaraan willen meewerken.

Heb je wat tijd over? Wil je jouw wijk veiliger, 

mooier en nog leuker maken? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! We komen graag met je in contact om 

een mooie samenwerking aan te gaan.

Contact
Ben je nieuwsgierig naar jouw wijkraad? Wil je vrij-

williger worden of lid van het dagelijks bestuur? We 

horen graag van je! 

Stuur een mail naar info@wijkraadcentrum.nl 
of ga naar www.wijkraadcentrum.nl en vul 

het contactformulier in. Op onze website vind je 

nog meer informatie en alle projecten die we in de 

afgelopen jaren hebben gedaan. Laat je inspireren.

info@wijkraadcentrum.nl



Probleem in de wijk? Meld het via de MijnGemeente app
Met de app MijnGemeente maak je eenvoudig meldingen die de gemeente gemakkelijk voor je 
afhandelt. De app helpt je bij het melden van bijvoorbeeld kapotte 

lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.

Maak overal eenvoudig een melding
Een melding openbare ruimte is met de app zo gemaakt. Je wordt 
vervolgens direct op de hoogte gehouden van de afhandeling. 
Download de app MijnGemeente of maak een melding via de  
website www.landvancuijk.nl 

Werkgebied van de wijkraad
Het werkgebied van de Wijkraad Cuijk centrum, strekt zich uit tussen de A73 in het westen en de Maas in het 

oosten. De noordgrens wordt gevormd door de Beersebaan en de zuidgrens door de Hapsebaan/Hapseweg. 

Woon je in dit werkgebied of heb je hier je onderneming? Dan kan je bij Wijkraad Cuijk Centrum terecht voor 

alle vragen rondom een prettig leef-, werk- en woonklimaat. Bekijk onze website www.wijkraadcentrum.nl

www.wijkraadcentrum.nl  |  info@wijkraadcentrum.nl


