
Datum: 03 oktober 2016 
Locatie: Café zaal ’t Centrum 
Aanvang: 20:00 uur 
Aanwezig waren 32 bewoners en 5 persoonlijke afmeldingen. 
 
Agenda 
 
-          Opening voorzitter 
-          Aftreden bestuurslid Cor Verheijen 
-          Voorstellen nieuw bestuurslid 
-          Ingekomen stukken / mededelingen 
-          Verslag bijeenkomst voorzitters wijkraden Boxmeer 
-          Evaluatie ontmoetingsdag 
-          Rondvraag 
-          Sluiting 
 
Bij de opening van de vergadering wordt kort stilgestaan bij het aftreden van Cor Verheijen 
als bestuurslid. Cor heeft veel betekend voor onder andere de groengroep binnen de wijk. 
Cor zelf heeft zich voor deze vergadering laten verontschuldigen. Daarnaast is er meteen 
een aankondinging van het aantreden van een nieuw bestuurslid, Eric Maes. Eric is al zo’n 
38 jaar woonachtig in Boxmeer waarvan het laatste jaar woonachtig in het centrum. Nadat 
Eric zichzelf heeft geïntroduceerd en aangegeven heeft waarom hij zich als bestuurslid heeft 
aangemeld, hebben alle overige bestuursleden zich ook nog voorgesteld. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
 

● Bijeenkomsten met de gemeente over de rol van dorps- en wijkraden in een snel 
veranderende maatschappij, waarbij er veel overheidstaken , de-centraal worden 
belegd binnen de Gemeente. 

● Het huidge convenant wordt opnieuw besproken met vertegenwoordiging van de 
gemeente en de dorps- en wijkraden. In gaat in de vorm van een aantal 
discussieavonden, waarvan de eerste op 15 juni heeft plaatsgevonden. De tweede 
bijeenkomst is in september geweest en op 18 oktober is de volgende bijeenkomst. 

● Tot op heden is er nog geen resultaat uitgekomen, wel wordt er gevraagd een 
actievere rol in te nemen richting de burgers, verwachtingen hiervan zijn over en 
weer gedeeld. 

● Vanuit de gesprekken met het bestuur van de wijkraad en gemeente is er ook een 
discussie geweest over hoe we met elkaar omgaan. Aanleiding vormt de 
verschillende briefwisselingen die er de laatste tijd hebben plaatsgevonden. De rol 
van de Raad, Gemeente en Wijkraad is vaak niet geheel duidelijk. 

● Ontwikkelingen van de groengroep zijn op dit ogenblik gestopt omdat er op dit 
moment te weinig vrijwilligers zijn waardoor de continuïteit niet gewaarborgd kan 
worden. Daarnaast is er nog een meningsverschil over de verantwoordelijkheden 
tussen de groegroep en de gemeente. Destijds goed opgezet en opgepakt door 
verschillende vrijwiligers van de wijk. De financiele afhandeling is nog niet afgerond. 



● Een brief van een werkgroep over de viegtuigcrashes tijdens de 2de Wereldoorlog. 
Daarvan is er vanuit het bestuur aangegeven hier in  eerste instantie niets mee te 
zullen doen. 

● Er is een mail over de straatnamen geweest waarbij gevraagd werd om ideen vanuit 
de bewoners. Het gaat hierbij om het gedeelte voormalig tankstation. De naam 
Carmelhof werd het meest genoemd, maar deze naam is gereserveerd voor het 
gebied Carmelveste. In overleg met de Gemeente is het uiteindelijk de naam 
Keienhof geworden. Verwijzend naar de oude naam van de Steenstraat, Keistraat. 

● Een mail van de wijkagent Peter van der Meijden, hij heeft een voorstel om een 
‘Buurt Prefentie App’ te introduceren binnen de wijk. Peter wordt voor de volgende 
vergadering uitgenodigd om hier iets meer over te komen vertelen. 

● Voorzitters van de diverse wijkraden hebben een gezamenlijk overleg gehad en een 
voorstel omtrent het plaatsen van (meer) AED’s in Boxmeer, naar de gemeente 
gestuurd. 

● Het voorstel voorziet in een 7 tal AED’s welke 24 uur per dag beschikbaar zullen, op 
basis van een verdeling in een straal van 1500 meter (norm Hartstichting: 500 
meter). De Wethouder heeft hierop een eigen voorstel gelanceerd (de Gelderlander) 
wat inhoudt dat er buitenkasten worden geplaatst in geheel Boxmeer (kosten circa 
€8000). 

● Door de wijkraad wordt gekeken om het zelf te organiseren en dan voor 5 kasten all 
inclusive, inclusief scholing door de wijkraad waarvoor er voldoende enthousiasme 
en animo is. 

● Er zal een nieuw voorstel worden ingediend (inclusief spreektijd) door de Wijkraden 
en wel op donderdag 15 oktober in de commissievergadering van de gemeente.  

● Voordat er verdere stappen ondernomen worden wachten we eerst op de uitspraak 
die de gemeent over dit onderwerp zal doen. 

● De bewoners van het appartementencomplex achter het Raadhuisplein hebben 
aangegeven interesse te hebben om aan te haken bij het voorstel van de Wijkraden. 

● Kennismaking met de Bewonersraad Mooiland. 
● Doelgroep voor de Bewonersraad zijn de huurders van Mooiland. Het gebied wat 

binnen hun verantwoordelijkheid valt is Land van Cuijk. Binnen de verschillende 
wijken in Boxmeer wil men activiteiten organiseren voor de doelgroep, zoals een 
burendag, etc. Vanuit de Wijkraden wordt aangegeven dat hier behoorlijk overlap is 
met de activiteiten. Daarnaast bestaat de indruk dat de vertegenwoordigers van de 
Wijkraden dichter bij de bewoners staat en er geen onderscheidt gemaakt wordt 
tussen huurders en kopers van een woning. 

● Er is een nieuw schema Raadscarrousel. 
● Dit initiatief van de Gemeente heeft als doel om Raadsleden in contact te brengen 

met bwoners tijdens hun bijeenkomsten. De SP doet hier niet aan mee en de rest 
wordt verdeeld over de diverse wijkraden. Vandaar de aanwezigheid deze avond van 
Twan Stiphout (CDA) 

● Marcelino Thuis en collega hebben namens Radius een korte toelichting gegeven 
tijdens het voorzittersoverleg over ouderenzorg en Jeugdzorg. 

● Ter sprake kwam het initiatief “ons thuus” wat gefacilteerd wordt door de gemeente, 
het gaat hierbij over het in contact komen met bewoners in je eigen omgeving 



bijvoorbeeld door het gezamenlijk klussen of het onderling lenen van diverse 
apparaten etc... 

● Daarnaast bestaat ook de site “next door”, wat een gelijksoortig initiatief lijkt te zijn. 
● Er is een brief binnengekomen over huisvesting van statushouders / 

vergunninghouders. Deze is geplaatst op de site van de Wijkraad. 
● Wat betreft de site van “onze” wijkraad, daar zijn wat problemen geweest rondom de 

hosting wat inmiddels is opgelost. 
● De jaarlijkse Nieuwjaarsborrel (onder voorbehoud 5 januari 2017) en de 

Ontmoetingsdag (onder voorbehoud 23 april)  Kijk regelmatig op de website voor 
actuele informatie. Er worden ook uitnodigingen verzonden. 

● Inmiddels is de ballonvaart voor de winnaars van de loterij tijdens de 
Ontmoetingsdag gelukt, na 6 keer plannen. Vanuit Venray is er naar Overloon 
gevaren. 

● Bladmanden discussie (deze komen terug onder bepaalde voorwaarden) Deze 
worden eenmalig verstrekt en zijn alleen voor blad van gemeentelijke bomen. Het 
ophalen, plaatsen en opruimen van de manden moet door vrijwilligers worden 
gedaan, de gemeente voert het blad wel af. 

● De manier waarop er nu door de gemeente over de bladmanden gesproken wordt is 
meer dwingend en dus niet in goed overleg. 

● Er is een bijeenkomst geweest in Mill  over Zwerfafval en daar zijn Nelly Verheijen en 
Wiel Vloet bij aanwezig geweest. In het land van Cuijk is Boxmeer de één na beste 
op het gebied van afvalscheiding. (Jaarlijks gaat er ± €300.000 op aan zwerfvuil). 
Over deze bijeenkomst komt een verslag op de site van de wijkraad te staan. 

● Op de site staan ook de contactpersonen van de diverse onderwerpen, zoals 
Burgerplanvorming en de link naar de site ‘waar staat je gemeente.nl’ 

● Bericht Angelique ten Haaf over het onderhoud van de veerstraat; 
● - laatste bouwontwikkelingen, zodra dit alles is afgesloten zal het opknappen starten. 
● Op dit moment is het voor invalide wagens, rolstoelen etc.. een gevaarlijke situatie. 
● Wat positief is dat er na melding van omhooggekomen stoeptegels dit direct door de 

gemeente is opgelost. Het opknappen van de veerstraat komt in november in de 
begroting van 2017 (budget beschikbaar) aldus Raadslid Twan Stiphout. 

 
Evaluatie Ontmoetingsdag 2016 
 
Iedereen is zeer tevreden over de ontmoetingsdag en de organisatie kan tevreden 
terugkijken naar hun inspanningen. Opmerkingen: Was super, druk,.. zeer geslaagde dag ± 
120 personen t.o.v. 148 in 2015. De ondernemers hebben spontaan gereageerd door 
diverse prijzen beschikbaar te stellen net zoals de voorgaande keren. Dit werd erg 
gewaardeerd. 
 
Leefbaarheidsbudget 
Een voorstel is om de gebruikers van ‘tafeltje dek je’ op de 3de Kerstdag uit te nodigen om 
van een gezamenlijke maaltijd te genieten. De personen die hiervoor in aanmerking komen 
zijn bij Marcelino Thuis bekend. Een aantal vrijwilligers uite de wijk zullen onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn. Gekeken wordt naar de juiste doelgroep, de mogelijkheid van een 



mooie locatie, restaurants te vragen of er samengewerkt kan worden om deze dag invulling 
te geven, etc. 
 
Rondvraag 
 

● Voordat de nieuwe ontmoetingsdag van komend jaar definitief wordt vastgelegd 
vooraf navraag doen bij andere vereningingen of er op deze dag geen activiteiten zijn 
zoals bij o.a. het KBO. 

● Hoe staat het verder met zwerfafval in de wijk? Men kan altijd zelf de eigen omgeving 
bijhouden zoals de groengroep tot nu toe ook heeft gedaan. Bij onveilige situaties 
altijd de klachtenlijn van de gemeente bellen.  

● Download de APP en stuur dan een foto van deze situatie. Deze Gemeentelijke App 
is voor o.a. melding zwerfvuil. 

● Zijn er ook mannen vanuit de wijk die mee willen helpen met de organisatie van de 
komende ontmoetingsdag? Op dit moment zitten er alleen vrouwen in de organisatie. 

● Kan er wat gedaan worden aan de laad- en lostijden van de vervoerders naar de 
ondernemers 

● Rondom en nabij de ijssalon van Rembrandt,omgeving Veerstraat. 
● De wettelijke normen moeten hierbij gehandhaafd worden, Hennie neemt hierover 

contact op met Peter van der Meijden. 
 
Er volgt nog een korte toelichting van Twan Stiphout waarom er een afvaardiging vanuit de 
gemeente bij de vergadering van de wijkraden aansluit, zeker NIET als partij. Hij geeft aan 
dat de reacties tot op heden vanuit de diverse wijkraden over het algemeen hetzelfde zijn. 
De Raadsleden sluiten niet aan om voor de wijken de problemen op te lossen maar om te 
komen horen wat er zoal leeft binnen de gemeente. 
 
Wat betreft de opkomst is het bij onze wijk verre uit de grootste. 
Sluiting van de vergadering 21:55 uur.  
 
 


