
Vergadering 14 april 2014 zaal ’t Centrum 20.00 uur. 
 
1. Opening voorzitter. 

Om 20.00 opent Harrie Flaton de vergadering. Om 20.30 neemt Hennie de Hoog 
over. 
Aanwezig: 21 bewoners, het bestuur. Afmeldingen: 8. 

 
2. Ingekomen stukken. 

a) Briefwisseling met de Gemeente m.b.t. de feesttent met carnaval. De grootste 
grieven van de wijkraad waren niet zozeer gericht op de feesttent maar meer op de 
gevolgde procedure. Op uitnodiging is een gesprek geweest met gemeente, 
horecaondernemers, carnavalsvereniging, bewoners en wijkraad. De toon van het 
gesprek was niet prettig, er werd sterk op de man gespeeld. Op dat moment was er 
aan de tent niets meer te doen, dat besluit was genomen. De insteek van de wijkraad 
was vervolgens om afspraken te maken met de             horecaondernemers om de 
overlast te beperken. Een brief van de Gemeente is ontvangen waarin te lezen is dat 
het de laatste keer is geweest m.b.t. de feesttent. De festiviteiten zijn goed verlopen. 
Het was goed georganiseerd en er was een prima samenwerking tussen horeca en 
ordehandhaving. 
 
b) Een brief van de Gemeente dat het probleem, geschetst in een brief van mevr. De 
Ponti is opgepakt. 

 
3. Kascontrole 

De boeken zijn gecontroleerd en alles is perfect in orde bevonden. De stukken liggen 
ter inzage bij de penningmeester. Een toelichting wordt gegeven door de 
penningmeester. Er is een bedrag gereserveerd voor leefbaarheid. De voorzitter 
geeft een toelichting op ideeën om dit te besteden aan meer groen in het 
versteende centrum. 

 
4. Verslag Platform Centrum 

a) Vorige week is een bijeenkomst geweest met uitleg over het vervolg van de 
reconstructie Steenstraat. Het 1e deel was het Raadhuisplein, het 2e deel 
Steenstraat Zuid en nu het 3e deel tussen Raadhuisplein en Wilhelminaplein. De 
uitvoering wordt gelijk als in Steenstraat Zuid. De verlichting was al vernieuwd. De 
ingang van de Kloostertuin krijgt een ander aanzien, meer open naar de winkels. Er 
komt meer groen met bomen in de straat. Nutsbedrijven zijn uitgenodigd om 
eventuele werkzaamheden ook nu te plannen. De realisatie is in de herfst van dit 
jaar. 
 
b) Reconstructie Jozefstraatje in combinatie met het Weijerplein is naar achter 
geschoven. 
c) Er is een parkeernotitie centrum Boxmeer die ook al is gepubliceerd en ter inzage 
ligt op het gemeentehuis en de website. Het Weijerplein krijgt een groter deel voor 
langparkeren. 
 



d) Een vraag of er ook gesproken is over de aanvoerwegen naar het centrum. Nee, 
dat was geen agendapunt. 

 
5. Gast: Peter van der Meijden (wijkagent) 

a) Zakkenrollers en oplichters blijven actief in de gemeente. In groepjes zoeken ze 
de ouderen op en proberen op allerlei manieren door misleiding en afleiding pinpas 
en code te bemachtigen. Op verzoek van de politie is de A.P.V. aangepast zodat 
vergunningen nodig zijn voor alle verkopende activiteiten op straat. Steeds       meer 
winkels zijn aangesloten op een alarmsysteem (herkenbaar aan een stikker) om 
vooral elkaar te waarschuwen bij signalering van gespuis. In de verschillende 
zorginstellingen gaat de politie gesprekken met ouderen aan om ze te informeren 
over de situaties. Mocht je op straat toevallig getuige zijn van een 
zakkenrol- of oplichtingactiviteit: bel direct 112. 
 
b) Er zijn steeds meer vernielingen van jeugdige uitgaanders op de route van bijv. 
het station naar de horeca toe. Waar dit voorheen ’s nachts op de weg naar huis 
gebeurde, is dit nu al eerder in de avond. Ook blijven groepen jeugd de hele avond 
rondhangen voor de diverse horecagelegenheden. E.e.a. is een gevolg van de 
aangescherpte alcoholwet waardoor vaak al thuis wordt ingedronken. Ook hiervoor 
geldt dat als je ongeregeldheden ziet: direct 112 bellen. 
 
c) De wijkraad brengt vaak zaken m.b.t. handhaving in bij de Gemeente. Het 
antwoord is dan dat het onder de aandacht bij de BOA’s is. Maar we hebben maar 
drie BOA’s voor de hele gemeente. Vraag is of de wijkraad zaken en 
aandachtspunten kan meegeven aan de BOA’s. Ja, dat kan. De punten aangeven bij 
Peter van der Meijden. 
 
d) Een vraag of er terugkoppeling komt naar de melder hoe gemelde zaken zijn 
gelopen. Ja, dat in principe altijd wordt gedaan. 
e) Er is regelmatig overlast van de bewoners van de achterzijde Kapadokia. Mensen 
worden er angstig van. Peter neemt dit punt mee. 
f) Voor muzikanten voor winkels is niets in de A.P.V. van de gemeente geregeld. Dat 
gaat op afspraken tussen de betreffende winkel en de muzikant. 
g) In Overloon is een folder uitgereikt aan ouderen m.b.t. oplichtingpraktijken. 
Waarom niet in Boxmeer? Dit is gedaan op initiatief van de betreffende zorginstelling. 

 
6. Rondvraag 

a) De situatie in de Koorstraat met het laden en lossen Jan Linders. Er is overlast 
door het erg vroege tijdstip van 05.30 uur waarop gelost wordt. Voorheen werd alleen 
aan de achterzijde gelost maar dat kan pas vanaf 07.00 uur. De bakker komt veel 
eerder en lost nu aan de voorzijde. Er is gesproken met de bedrijfsleider en        die 
heeft toegezegd dat gewerkt wordt aan een andere route voor de broodbezorger 
zodat hij er dan om 07.30 uur is. Een vraag of de bestaande regelgeving met 
venstertijden nog bestaat? Peter vraagt na. 
 



b) In de Veerstraat is de situatie erg onveilig. Door de afsluiting van de Steenstraat 
na 10.00 uur zijn er nu ca. 30 laad- en losbewegingen per dag terwijl dat er voorheen 
maar enkele waren. De weg is helemaal stuk  gereden. Wanneer komt hier aandacht 
van de gemeente voor? 
 
c) In de Koorstraat lossen koelwagens tot wel drie kwartier lang met lopende motoren 
en koeling. Waarom wordt niet gelost op het parkeerterrein bij de Hema en worden 
de motoren en koeling niet afgezet? Aanspreken van de chauffeurs heeft nauwelijks 
effect. Het helpt wel als het betreffende bedrijf gebeld              wordt en een klacht 
wordt ingediend. Door de afsluiting van de Steenstraat na 10.00 uur is de Koorstraat 
erg druk geworden met laden en lossen. De straat éénrichting maken doet de 
gemeente niet. 
 
d) Cor Verheijen en de vrijwilligers van de groengroep krijgen een pluim voor het 
prima werk dat ze doen. 
 
e) Als er bij de Gemeente melding komt van rotzooi en troep, eventueel via de app, 
dat wordt dan snel opgepakt. 

 
7. Sluiting om 21.45 uur. 


