
Vergadering 17 maart 2016 zaal ’t Centrum 20.00 uur. 
 
Opening voorzitter. 
Om 20.00 opent voorzitter Hennie de Hoog de vergadering. 
 
Aanwezig: 14 bewoners, Het Bestuur (niet Edwin, Wiel en Cor). 
 
Afmeldingen: 14 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededeling: Naar aanleiding van de opkomst van vanavond, gaan we weer terug naar de 
maandagavond voor onze bijeenkomsten, alle afmeldingen waren i.v.m. de keuze van de 
donderdagavond 
 
Mail: Hoe staan de vorderingen betreffende de acties: 
 
inzake de verwaarlozing van het terrein Voermans  aan v. Sasse v. Ysselstraat? 
Het toenemende aantal verkeersbewegingen t.b.v. laden en lossen in de Veerstraat?  
Deze 2 locaties zijn aangegeven bij de Gemeente (Jos Bennink, hoofd van de afdeling 
Milieu, Realisatie en Mobiliteit) als prioriteit. 
 
Mail: Email ontvangen van de griffie, met de vraag of de raadsleden ook welkom zijn op de 
Ontmoetingsdag. 
Reactie:….de ontmoetingsdag is niet geheel openbaar, maar de Raadsleden en B&W zijn 
van harte welkom… 
 
Mail ontvangen met het verzoek plaatsing op de website omtrent de geplande speeltuin. 
 
Reactie:  Omdat het plaatsen van de activiteit kan duiden op een ingenomen standpunt 
wordt hier van afgezien, totdat duidelijk is waar de locatie zich bevindt en wat de 
aanwonenden hier voor een standpunt over innemen. 
 
Brief ontvangen Platform Steenstraat Zuid inzake de mogelijkheid tot verlaging van het 
toekomstig profiel van de Steenstraat Zuid, waarin ons werd gevraagd om de eigenaren van 
Steenstraat 1 en 3 te laten bevestigen dat eventuele kosten aan de panden voor hun eigen 
rekening komt.  
 
Reactie: aanwonende heeft uitleg gegeven over de brief. De aanwonenden regelen zelf de 
eventuele meerkosten. Daarin heeft de wijkraad geen rol. 
 
 
3. Ontmoetingsdag 2016 
 
Naar aanleiding van de positieve reacties op de Ontmoetingsdag van 2015, gaan we deze 
dit jaar wederom organiseren en wel op zondag 3 juli.  Er wordt gewerkt met een activiteiten 



commissie en aanmelden hiervoor en overige Ideeën om van deze middag een succes te 
maken, zijn van harte welkom. 
 
4. Financieel jaarverslag 
 
Dorien Schrijen en Hans Logtens hebben de kascontrole gedaan. 
 
Dorien geeft aan gezellig bij de penningmeester alles te hebben gecontroleerd en alles zag 
er perfect uit. Met dank aan de penningmeester. De volgende controle wordt gedaan 
wederom door Dorien samen met Gerry Nijholt. 
 
5. Rondvraag 
 
Hoe het is afgelopen met het project zwerfafval? 
 
Er is een netwerk zwerfafval met ca. 30 vrijwilligers uit de gemeente Boxmeer. Namens het 
bestuur is o.a. Wiel Vloet daarbij actief betrokken. Het georganiseerd opruimen wordt 
gestimuleerd. 
 
Gevraagd wordt of er uit het leefbaarheidbudget iets gedaan kan worden voor “Koningsdag 
27 april” 
 
Na enig uitleg van Nico kan dit als buurtactiviteit worden gezien. Dit onderwerp wordt binnen 
het bestuur besproken. 
 
Wat is er verder bekend over de AED? 
 
Er zijn meerdere merken en typen en ook het beheer is niet eenduidig. Gewenst wordt 
uniformiteit in de AED’s. De gemeente heeft aangegeven dat ze in deze voor haar geen rol 
ziet. Momenteel is dit een onderwerp van gesprek binnen gezamenlijk wijkraad besturen. 
 
  
 
Idee: Voor een volgende bijeenkomst een gast uitnodigen: over bv gezondheid of inbraak 
preventie of een ander interessant onderwerp, ideeën zijn welkom. 
 
Laden en lossen in de Veerstraat wordt weer ter sprake gebracht, het wordt alleen maar 
erger, 40 tot 70 handelingen per dag, dit is meegenomen in ons lijstje van prioriteiten naar 
de Gemeente en zal in een separate brief aan B&W worden voorgelegd  
 
Geparkeerde auto’s in de Carmelietenstraat is een doorn in het oog, schots en scheef, terwijl 
er aan de achterkant een prachtige parkeerplaats ligt. 
 
6. Sluiting en gezellige nazit om 21.30 uur 
 
 


