
Wijkraad Boxmeer Centrum 

Bestuursvergadering: 

Datum: 06-11-2019 Aanvang: 20.00 uur Kerkpad 6, Boxmeer 

 

Verslag van de vergadering. 

Aanwezig: Eric Maes, Wiel Vloet, Harrie Flaton’, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen 

Afwezig: Nelly Verheijen, Edwin Hendriks 

1. Opening door voorzitter 

Voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.  

2. Vaststelling verslag vorige bijeenkomst/[plaatsing op website (zie bijlage 

1) 

De vergadering keurt het verslag van de vergadering van 11 sept. 2019 goed. 

Nelly zal het verslag bij gelegenheid op de website plaatsen. 

3. Afscheid Edwin. 

We hadden graag persoonlijk afscheid van Edwin genomen, maar hij heeft 

zich afgemeld. Eric gaat nu bedankje afgeven bij Edwin. Aan de diverse 

organisaties moet nog worden doorgegeven dat de mails voortaan naar 

Dorien gestuurd moeten worden.  

Er wordt ook bekeken of de e-mailadressen aangepast kunnen gaan worden 

naar resp.  secretariaat@wijkraadcentrum.nl, paula@wijkraadcentrum.nl enz.                                                 

Dit is overzichtelijker. Eric neemt contact hierover op met Cybox,  

4. Vitale leefomgeving (bijlage 2)                                                                                    

Van Sports2Play hebben we een brief ontvangen. Zij willen in Boxmeer een 

vitale ontmoetingsplaats creëren en vragen of wij, als wijkraad openstaan voor 

dit idee. Tijdens de infoavond van de wijkraden van 4 november is een 

brochure uitgereikt door de GGD, die op dit gebied ook iets in Boxmeer willen 

gaan opzetten. Mevr. Jose Heijen coördineert dit. In diverse omliggende 

dorpen is het al gerealiseerd en daar wordt het goed ontvangen.                                                                                     

Onze voorkeur gaat uit naar de GGD. We gaan dit bespreken in de 

vergadering met alle wijkraden.  

5. Stand van zaken ontmoetingsdag. 

Er is nog geen datum voor deze dag vastgesteld. Omdat in het voorjaar veel 

activiteiten plaatsvinden in het kader van 75 jaar herdenking, is het misschien 

beter een datum in het najaar te prikken.  

Harry gaat een afspraak hierover maken met Marijke en Nelly. 

       6.Financieel 

Op dit moment is het saldo € 4300,00 (credit). De maximale kosten zijn € 

2200,00, dus voldoende geld. Sommige kosten zijn éénmalig, zoals de 

bijdrage aan de 75-jaar herdenking van 19 april. Aan de actie sneeuwbal 

wordt jaarlijks een bijdrage gegeven. De gezamenlijke wijkraden vullen de 

tekorten aan tot een maximum van € 3000,00. Elke wijkraad betaald naar rato 

van het aantal inwoners. Het is niet vanzelfsprekend dat dit elk jaar zo blijft. 
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Voor het jaar 2020 hebben we waarschijnlijk een budget (dat is inclusief het 

saldo van de spaarrekening) van ongeveer € 6000,00. Aangezien we dan ruim 

voldoende liquide middelen hebben, gaan we ons beraden hoe we hiermee 

omgaan. Sparen of ergens aan besteden b.v. wat extra’s i.v.m. het 15-jarig 

bestaan van de wijkraad in 2020.  

Er moet wel een bepaald bedrag gereserveerd worden voor onverwachte 

uitgaven.                                                                                                        

7.Nieuwjaarsreceptie  

We willen graag de nieuwjaarsreceptie weer bij het Kantongerecht houden. Dit 

zou dan maandag 6 januari 2020 worden.  

We hopen dat dit onder dezelfde condities kan als vorig jaar. Toen hebben we 

€ 800,00 besteed. Paula gaat dit met Marjolein overleggen. We gaan uit van 

ongeveer 100 personen, 

7a.  Terugkoppeling Waterberging.                                                                                      

In het voorjaar zal gestart worden met de aanleg van wadi’s en 

waterbergsystemen rondom de Jan Peterstraat/Uitleg. De bedoeling is dat het 

overtollige water rechtstreeks naar de Weijergracht gaat en niet de wijken in.                                     

7b. Terugkoppeling bijeenkomst i.v.m. activering vliegbasis De Peel.                            

Harry heeft een bijeenkomst bijgewoond over de wijzigingen die gaan 

plaatsvinden op vliegbasis de Peel. Het blijkt dat pas in 2022 de 

veranderingen worden doorgevoerd omdat er eerst allerlei procedures 

doorlopen moeten worden. Vliegbasis de Peel wordt gebruikt als oefenterrein 

voor nieuwe toestellen, dirt strip landingen e.d. Er zou 3x6 (18) weken gebruik 

gemaakt mogen worden van dit terrein met een maximum van 3400 start-en 

landingsbewegingen. Omdat Volkel en Leeuwarden al aan het maximum 

zitten, moet er een nieuwe locatie worden gezocht. Behalve geluidsoverlast 

zal men in de directe omgeving van de vliegbasis ook last krijgen van 

verkeersoverlast. Hierover wordt goed met de omgeving gecommuniceerd. De 

Gemeente Boxmeer zal er, buiten de kerkdorpen Holthees en Maashees, niet 

zoveel last van krijgen. De genoemde kerkdorpen zullen wat meer met 

geluidoverlast te maken krijgen en daarvoor zal aandacht zijn. De gemeenten 

Venray en Merselo krijgen te maken met de meeste overlast  omdat zij meer 

in de lijn van de start-en landingsbaan liggen. Erg veel kunnen we er niet aan 

doen, omdat de vliegbasis al een basisvergunning heeft. Deze moet nu 

uitgebreid worden.                                                                                                 

8.    Rondvraag    

 Wil:  kan een kerstboom krijgen, maar probleem is hoe de boom daar komt. 

Er zouden nieuwe lampen in moeten komen, en de boom moet allereerst 

vervoerd worden. Wil gaat in de buurt informeren of dit op te lossen is. Harry 

wil eventueel wel helpen de boom op te zetten. Ook zal nagegaan worden of 

er een alternatief is voor de kerstboom (een paal met daarin lijnen en lichtjes?) 

In het centrum hangen inmiddels bloembakken aan de lantaarnpalen. Hierin 

zal ook de feestverlichting gekoppeld worden. Die verlichting werkt op zonne-

energie en is dus niet meer afhankelijk van netstroom.  

 



Eric heeft 25 september een bijeenkomst bijgewoond over energietransities, 

georganiseerd door RES (Regionaal Energie Strategie) in Oss Belangrijkste 

punt van bespreking was de vraag hoe we 49% minder CO2 uitstoot kunnen 

realiseren in 2030 t.o.v. 1990. Hierover werd in diverse groepen met 

belanghebbenden van gedachten gewisseld. Het is de bedoeling dat er een 

plan opgesteld wordt voor Zuidoost Brabant. Het verslag van deze 

bijeenkomst wordt z.s.m. toegestuurd.  

9.Sluiting 

Eric sluit de vergadering en dankt Paula voor haar gastvrijheid. 

 

De datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld na de vergadering 

van 12 november met het college.  

 

Boxmeer 10-11-2019. 
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