
Vergadering 17 november 2014 zaal ’t Centrum 20.00 uur. 
  
 
Opening voorzitter. 
Om 20.00 opent Hennie de Hoog de vergadering. 
 
Aanwezig: 20 bewoners, het bestuur. Afmeldingen: 5.  
 
  
2.   Ingekomen stukken. 
 
a) Beleidsnotitie voorwaarden plaatsing kerst- en sfeerverlichting gemeente Boxmeer. 
 
b) Verkeersituatie doorgang De Weijer en Weijerhofschool. Er is een verboden in te rijden 
bord geplaatst. Gevraagd wordt of er nog overlast is van verkeer. Gemeld wordt dat er vaak 
geparkeerde auto’s achter de Weijer staan die het zicht op het park ontsieren. 
 
c) Reactie op brief wijkraad overlast lichtjesoptocht. Een reactie met toezegging van diverse 
maatregelen. 1: aanpassing van de route. Optocht gaat nu in de Steenstraat rechtdoor tot 
aan de rotonde met de Julie Postelsingel. 2: in de optocht wordt carnavaleske muziek geëist 
op straffe van niet uitbetalen startgeld. 3: controle op handhaving door politie en boa’s. De 
betreffende bewoners zijn geïnformeerd. 
 
d) Reactie op brief wijkraad situatie straat en stoep Veerstraat. Situatie door gemeente 
beoordeeld en geen actie. De betreffende bewoner is geïnformeerd. 
 
e) Uitnodiging bijeenkomst CPO initiatief (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Een 
collectief om zelf te bouwen in de gemeente, niet door een ontwikkelaar. Voorbeelden o.a. in 
Rijkevoort en Holthees, nog niet in Boxmeer. Na de bijeenkomst met de wijkraden zijn er 
gebieden aangewezen. Het project wordt gestimuleerd door de gemeente. Initiatieven voor 
Boxmeer aangeven bij de gemeente en/of de wijkraden. 
 
f) Planning en overzicht van werkzaamheden herinrichten Steenstraat promenade. 
 
g) Inventarisatie AED’s. De vragen voor het centrum zijn: welke er zijn, waar ze hangen, hoe 
de beschikbaarheid is en welke mensen er iets mee mogen en of kunnen. AED’s worden 
niet door de gemeente gefinancierd. Organiseren van initiatieven worden aan de wijkraden 
gelaten. 
 
h) Memo van Karel van Soest betreft de aanvraag evenementenvergunning 
carnavalsactiviteiten. De plaatsing van  de tenten met a.s. carnaval gaan niet door. In het 
memo een uitgebreide toelichting hoe tot dit besluit is gekomen. Eerder is een evaluatie 
geweest van de gemeente met alle belanghebbenden, de bewoners en de wijkraad. 
 
i) Verslag overleg wijkraden d.d. 4 november.  
 



  
 
3.  Toekomst van de wijkraad 
 
In Boxmeer zijn er 5 wijkraden. Bij overstijgende belangen zoals bijv. CPO, AED is het 
lastiger organiseren. Van de gemeente komen vragen over wat de rol is van de wijkraden bij 
de ontwikkelingen met betrekking tot burgerparticipatie. Vraag van het bestuur aan deze 
vergadering of we daar iets mee moeten of willen. 
 
De vergadering vind dat de wijkraad geen doorgeef van de gemeente moet zijn. Wel de 
constatering, de signalering en melding. Een brugfunctie naar de gemeente toe, niet top 
down maar bottom up. De vraag is ook of voor dergelijke activiteiten het huidige bestuur wel 
voldoende capabel en ingericht is. Advies is om aan de gemeente meer uitleg te vragen, het 
gehele plaatje. Wat zijn de ideeën en gedachten en welke rol wordt er dan van de wijkraden 
gevraagd. Op dit moment voorzichtig zijn met het aanpakken van de gemeente. 
 
 4. ‘Vaartbeeldje’ uit leefbaarheidbudget 
 
De focus van het bestuur was tot nu toe steeds op ‘harde’ zaken om hier invulling aan te 
geven, bijv. een bank, boom , hek etc. Uit de vergadering is ook nog nooit een echt goed 
onderwerp naar voren gekomen. In een gesprek met Marcelino Thuis kwam het op ‘zachte’ 
zaken en hoe deze te organiseren. Het lijkt het bestuur een betere besteding dan bijv. een 
‘vaartbeeldje’. Aan Marcelino is gevraagd om mee te denken. Er ontstaat een discussie 
rondom wijkraad versus buurtvereniging. Welke losse activiteiten kunnen succesvol zijn.  
 
5.  Rondvraag 
 
a) Bij wie melden m.b.t. rommel rondom Live your Loft. Melding maken aan de gemeente of 
aan de Vereniging van Eigenaren, niet de wijkraad. 
 
b) Weijerpark gracht met erg smerig water en rommelige oevers. De paden zijn bij nat weer 
erg modderig. Het is geen promotie van Boxmeer. Vraag is wat de gemeente daar aan gaat 
doen. Opmerkingen m.b.t.: kunnen de paden een semiverharding krijgen als bij Madeleine. 
Herplaatsen bruggetje aan achterzijde doorgang naar Sweelinck. Wat met de bouwhekken 
van Pantein. 
 
c) Kan er een bord ‘gevaarlijke kruising’ geplaatst worden bij verlaten Althof naar Jumbo. 
Kan het bord ‘hondenpoep verbod’ herplaatst worden op pleintje Althof. Meer borden 
plaatsen is niet het gemeentebeleid. Eigen verantwoording en fatsoenlijk gedrag van de 
burger wordt niet met borden afgedwongen. 
 
d) Pleintje Althof erg rommelig. Is aanplant en onderhoud van groen door aanwonende 
mogelijk. Contact opnemen met Cor of het opgenomen kan worden in de groepgroep. 
 



e) Kan er een fietssluis geplaatst worden aan het einde van Podjes Padje bij de Althof. Dit is 
eerder al gedaan en afgewezen. Argument van de gemeente is dat de ruimte te beperkt is 
voor doorgang van bijv. rolstoelers. Ook op het Kerkepadje is er veel en snel fietsverkeer. 
 
f) De verlichting op het parkeerterrein bij Berkvens is wel erg veel. Kan dat niet wat minder 
zijn. 
 
g) In het winkelcentrum is doorlopend muziek te horen. Soms staat deze wel erg hard. Wie 
is daar verantwoordelijk voor. Het COB is daar verantwoordelijk voor en de geluidsterkte kan 
per locatie geregeld worden. Het COB kijkt naar de geluidsterkte bij Van Dinther. 
 
h) Kan er een plattegrond van de wijk verspreidt worden of op internet geplaatst. De afdruk 
is op A0 formaat en te groot om te verspreiden. De leesbaarheid op de website is 
waarschijnlijk matig. Wel kan de stratenlijst geplaatst worden. 
 
i) Kunnen er meer beweegtoestellen voor ouderen geplaatst worden. In het buitenland 
(Duitsland) is dit gezien. 
 
j) Op veel plekken zijn er losliggende trottoirtegels. Bij constatering een melding van maken 
via de website van de gemeente of met de speciaal daarvoor bedoelde app. 
 
k) Laden en lossen van vrachtverkeer Steenstraat bij de Douariëre en Scapino. 
Vrachtverkeer gaat op de trottoirs staan. Aandacht vragen voor handhaving.  
 
 6.   Sluiting om 22.15 uur. 
 


