
Notulen vergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
 
Datum: 22 juni 2015 
Locatie: Zaal ’t Centrum 
Tijd: 20:00 uur 
 
Opening voorzitter 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom; met name ook de mensen die vanavond voor 
het eerst op de vergadering zijn. We hebben vanavond twee gastsprekers: Marcel de Wagt 
en Miriam ….. en ook Willem van de Rijdt is aanwezig. We hopen op veel interactie tijdens 
deze vergadering. Het is momenteel stil vanuit de wijk; er zijn weinig activiteiten en er wordt 
weinig gemopperd wat het bestuur enigszins verontrust. 
 
Ontwikkelingen in de wijk: Willem van de Rijdt. 
Willem licht toe hoe het erbij staat in de wijk. Wat staat er op de 
agenda/investeringsschema. Het is geen goed nieuws want er zijn geen investeringen te 
verwachten voor 2015 en 2016. Aantal projecten zijn er zelfs in het voortraject al afgehaald: 
Jozefstraat, Veerstraat, Burg. Verkuijlstraat. Hier komen geen extra middelen voor vrij. De 
diepere achtergrond is ook bij Willem helaas niet bekend. Er zijn ook een aantal dingen wel 
opgeknapt: Boxmeer zuid, voormalig BP-terrein en het winkelgebied. 
Vanuit de wijk wordt vermeld dat er in de Carmelietenstraat Oost maar aan een kant een 
trottoir is en dat ook het glas in de Steenstraat blijft liggen. Ook de slechte doorgang door de 
schuin parkerende auto’s van Live your Loft wordt genoemd. Willem benadrukt nogmaals 
dat men dit het beste via de website van de gemeente kan melden. Ervaring leert dat dit dan 
vaak direct wordt beantwoord en opgelost. Willem wordt bedankt voor zijn inbreng. 
 
Zwerfafval 
Marcel de Wagt (RMB Brabant Noord) legt uit wat de bedoeling is van het project zwerfafval.  
De verpakkende industrie is verplicht om mee te betalen aan Nederland schoon. Gemeentes 
kunnen voorstellen doen om extra activiteiten hieromtrent te organiseren. Het gaat hier om 
de zogenaamde snoeproutes: van scholen naar supermarkten en naar het station. Het doel 
is verbetering. Hiervoor is de samenwerking tussen bewoners en gemeente en scholen erg 
belangrijk. 
 
Er zal met alle belanghebbenden gesproken worden over ideeën en toepassingen en dit 
wordt dan weer teruggekoppeld naar de wijk. Er zijn al enige ideeën geopperd vanuit de wijk 
zoals schoolklassen papier/afval laten prikken, meer prullenbakken, landelijke campagne, 
praten met supermarkten over andere verpakkingen voor broodjes. 
De voorzitter bedankt Marcel voor zijn duidelijke toelichting en de wijk zal op de hoogte 
gehouden worden over de vorderingen. 
 
  
 
Ingekomen stukken 
De Wijkraden hebben een dialoog met de gemeente over decentralisatie en transitie WMO. 
Deze taken gaan van de overheid naar de gemeente. Het bestuur heeft aangegeven dat zij 



hier wellicht een rol zien voor de Wijkraad maar dit is na een paar keer uitgesteld te zijn, 
afgewezen. 
Nu is er een e-mail gestuurd vanuit de gemeente over “Mijn Buurtje”. Daar is deze week een 
voorlichtingsbijeenkomst over in Rijkevoort. Het bestuur is hierover met andere wijkraden in 
gesprek en is vooralsnog van mening dat dit meer iets is voor buurtverenigingen. Het gaat 
hier om een digitale portal waarop mensen hun diensten met elkaar kunnen delen. Als 
voorbeeld werd de boormachine aangedragen. Het is aan de mensen zelf om dit op te 
pakken. De gemeente reikt het aan maar de rest is aan de mensen om dit op te pakken en 
toe te passen. 
 
Kermis – start 26 juni 2015 
Donderdag 25 juni is het bestuur uitgenodigd op het gemeentehuis om de officieuze opening 
van de kermis bij te wonen. Hier worden afspraken gemaakt over geluid, het opruimen van 
de rommel, etc.  
 
Bijeenkomst met het College 
Vorige keer was deze bijeenkomst bij de Douairière. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats, 
met de gezamenlijke wijkraden, op 5 oktober. Locatie e.d. is nog niet bekend. 
 
Kascontrole / aftredend Hans Heijs 
Nelly heeft de stand van zaken toegelicht over de status van de kas. Er is een spaarpotje 
beschikbaar op dit moment maar daar komen we bij punt 5 op terug. Hans Heijs en Hans 
Logtens hebben de kascontrole gedaan en zijn tevreden over de resultaten. De specificatie 
ligt ter inzage op tafel.  Hans Heijs wordt bedankt namens het bestuur. Dorien Schrijen geeft 
aan zijn taak over te willen nemen. 
 
Organisatie wijk activiteit 
Op 20 september of 4 oktober willen we een bijeenkomst voor de wijk organiseren, startend 
in de middag met een stukje van de avond in een zaal waarbij we elkaar kunnen leren 
kennen, elkaar kunnen ontmoeten en kijken wie er allemaal in de wijk wonen. Het plan is om 
de lokale ondernemers hierbij te betrekken voor het verzorgen van hapjes en drankjes. 
Aanvullingen en/of ideeën zijn welkom. Er zal een kleine eigen bijdragen gevraagd worden 
van een paar euro zodat men kan inventariseren hoeveel mensen er zullen gaan 
deelnemen. We gaan dit verder uitwerken en komen hier op terug. De vorderingen zullen 
worden bijgehouden op de website. 
Nelly vraagt nogmaals om input vanuit de wijk voor de website. Zie hier het adres: 
www.wijkraadboxmeercentrum.nl 
 
Rondvraag 
 

●  Bankje bij het oorlogsmonument. Dit bankje wordt daags voor de 4 mei herdenking 
neergezet met een prullenbak en een paar dagen erna wordt het weer weggehaald. 
Vorige keer is al gevraagd om dit te laten staan. Mensen ruimen zelf het vuil op, is 
geconstateerd. Aan de gemeente gevraagd om dit te laten staan. Dit is echter niet 
gebeurd. De wijkraad was hier initiatiefnemer van omdat hier jaren geleden heel veel 
klachten over waren. Het werd een vervuilde hangplek en men kwam aan het 



monument. Voorstel is om het nu te laten staan en te kijken hoe het nu gaat. De 
bewoner in de buurt zal er toezicht op houden en misbruik melden bij het bestuur. 

● Weijerpark. We zouden in contact willen komen met de ibn groep over onderhoud 
van het park en van de gracht. De oeverbeplanting wordt voortijdig weggehaald en 
dan gaan de eenden de buurt in om een nestje te bouwen. Een bewoner had een 
moeder met 16 jongen in de tuin. Vorige week waren er weer 12 jongen. Toen heeft 
hij ze toch maar het park in laten wandelen. Er is behoefte aan uitleg over het 
gevoerde beleid. Zou ook wat meer toezicht moeten komen. Ook de paadjes kunnen 
beter onderhouden worden. Actie Hennie. Voorstel: weer een rondje maken met de 
belanghebbenden. 

● Bewoners van ‘het buurtje’ de Althof willen Cor en de groengroep bedanken voor het 
pleintje van de Althof. Wordt omarmd door alle bewoners. Er worden, overigens, nog 
mensen gezocht  voor de groengroep. 

● Informatie mappen afgegeven. Info over hoe mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen die alleen wonen. Als ze beweging maken gaat er een signaal af. Misschien 
kan er ooit iets mee gedaan worden. Het bestuur zal hier naar gaan kijken. 

● AED’s in boxmeer. Op verschillende plekken hangt zo’n apparaat. Deze zijn van 
verschillende leveranciers. Sommige zijn 24-7 beschikbaar en andere alleen als de 
winkels open zijn. Kijken of we dit kunnen standaardiseren? Zelfde leverancier. 
Mensen opleiden uit eigen omgeving. Er zijn appjes beschikbaar zodat je kunt zien 
waar de dichtstbijzijnde AED te vinden is. We gaan dit gezamenlijk oppakken. Als je 
interesse hebt in een AED opleiding of meer info, laat het dan even horen. Hier 
komen we de volgende keer op terug. 

● Bewoners Kerckenzicht – geluidsoverlast van horecaplein. Ze zijn geschrokken van 
het geluid. De decibellen gaan ver boven de norm. Regelmatig tot 2 uur ’s nachts. 
Geluidsoverlast komt hier altijd terug op de vergadering. Er worden afspraken 
gemaakt tussen Gemeente, Horeca en bewoners over begintijden, eindtijden, 
handhaven, begeleiding. Er is afgelopen jaar wat commotie bij  Riche en La Bamba 
geweest. Daarop zijn de partijen in gesprek gegaan. Men probeert een balans te 
vinden tussen het genot van de een en de last van de ander, wat erg moeilijk is. We 
nemen dit weer mee als we praten met de Gemeente. Mensen worden geadviseerd 
om de klachtenlijn te bellen. We gaan dit groot op de website zetten dat mensen de 
klachtenlijn kunnen bellen. Zonder klachtenregistratie kunnen we als Bestuur niks 
doen. 

  
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun input en 
aanwezigheid.  
 
 


