
Vergadering 18 november 2013 zaal ’t Centrum 20.00 uur. 
 
 
1. Opening voorzitter. 
 
 
Om 20.00 opent voorzitter Hennie de Hoog de vergadering. 
Aanwezig: 7 bewoners, het bestuur (niet Edwin). Afmeldingen: 1. 
 
 
2. Ingekomen stukken. 
a.   70 jaar Leven in Vrijheid. In de periode oktober 2014 – mei 2015 is er speciale aandacht 
voor dit onderwerp. Een initiatiefgroep heeft gesproken met de burgemeester met als doel 
om te komen tot één gezamenlijk initiatief in de hele gemeente. Het voortouw in deze is 
genomen door Ad de Ponti. Hij heeft een presentatie gehouden aan alle dorps- en wijkraden 
die erg enthousiast is ontvangen. Een oproep aan alle bewoners vanuit de dorps- en 
wijkraden wordt gedaan om zich te melden als men hieraan wil meewerken. Op 28 
november is er een extra informatiebijeenkomst voor de wijkraden van Boxmeer. Op 9 
december is er een aftrap met alle dorps- en wijkraden voor de definitieve voorstellen. 
Geïnteresseerde bewoners die zich hiervoor actief willen inzetten kunnen zich aanmelden 
via Hennie de Hoog. De coördinatie ligt bij Willem van de Rijdt. 
b.  Op initiatief van Maasland Mooiland is er een wijkschouw gedaan. Samen met Willem 
van de Rijdt namens de gemeente en Hennie de Hoog is er gelopen in de buurt van de 
huurwoningen van Maasland Mooiland. Leidraad was een enquête die Maasland Mooiland 
gehouden heeft onder haar huurders. Alle punten zijn nagelopen en alleen de vraag is 
blijven staan voor inrichten éénrichtingsverkeer Van Coothstraat vanaf het pleintje – 
Marktstraat. De route zou dan moeten zijn van de Van Sasse van IJssel door de Van 
Coothstraat richting Veerstraat en door de Markstraat terug naar de Van Sasse van IJssel. 
Uit deze vergadering komen daar geen bezwaren op. 
 
 
3. Terugkoppeling verslag collegebezoek. 
Bijna alle acties zijn inmiddels door de gemeente afgerond. 
a. Herinrichting St.Jozefstraatje wordt aangepakt met de 2e fase herinrichten Raetsingel – 
Weijerplein. 
b. Gekeken is naar fietsenstallingen. Deze zijn over het algemeen voldoende behalve op 
twee plaatsen. Op de hoek Veerstraat – Steenstraat bij het kantongerecht wordt de stalling 
uitgebreid en ook op de hoek Steenstraat – Burg. Verkuijlstraat. 
c. Volgend jaar komt het gebouw van het kantongerecht beschikbaar. De gemeente krijgt de 
eerste optie om er wat mee te gaan doen. 
d. Geluidoverlast met de kermis wordt op gecontroleerd en gehandhaafd. De overlast is met 
name de horeca en hoe later op de avond, hoe erger de overlast ervaren wordt. 
e. Het terugplaatsen van de slagboom tussen de Weijer en de basisschool is nog 
onderhanden. 
 
 



4. Voorstel besteding leefbaarheidbudget. 
Inrichting Raadhuisplein was al een punt met het collegebezoek. Het idee van de gemeente 
is om twee bomen op het plein te planten. Het voorstel van het bestuur is om in de kosten te 
participeren als besteding van het leefbaarheidbudget. Ook het COB zou plannen hebben 
met meer groen in het winkelcentrum. Een afspraak wordt gemaakt voor ideeënuitwisseling 
en afstemming. 
 
 
5. Rondvraag 
a. De poort / doorgang met dakje van Voermans in de Sasse van IJsselstraat stort bijna in. 
Hier wordt een melding van gemaakt naar de gemeente. 
b. De bochten in de hellingbaan bij de Hoogkoorpassage zijn moeilijk te nemen met 
scootmobiels. 
c. Parkeren in de Carmelietenstraat-Oost is niet goed. Auto’s staan tot op de weg 
geparkeerd. Melding van maken en vragen voor handhaving door de BOA’s. 
d. De volgende wijkraadbijeenkomst is op 9 januari met de Nieuwjaarsborrel. Let op! Dit is 
op donderdag en niet op maandag. 
 
 
6. Sluiting om 21.20 uur. 
 


