
Vergadering 26 november 2015 zaal ’t Centrum 20.00 uur. 
  
 
Opening voorzitter. 
Om 20.00 opent Hennie de Hoog de vergadering. 
 
Aanwezig: 23 bewoners, het bestuur. Afmeldingen: 6. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen. 
De wijkraad krijgt veel berichten van gemeente, instanties en diverse personen. Niet altijd is 
duidelijk wat de wijkraad met al deze berichtgeving moet doen. Wat relevant is wordt eruit 
gehaald. 
 
a) De Landelijke Opschoondag is op 19 maart 2016. Op de website is een flyer geplaatst om 
mensen te motiveren en te mobiliseren om mee te helpen met opruimen. Voor wie daar 
interesse in heeft, volg de berichten. 
 
b) Er is een netwerk zwerfafval met ca. 30 vrijwilligers uit de gemeente Boxmeer. Namens 
het bestuur is Wiel daarbij actief. Het georganiseerd opruimen wordt gestimuleerd. 
 
Opmerking uit de vergadering:  van Han van Gessel ruimt regelmatig in zijn woonomgeving 
op. Hij wil graag wat materiaal daarvoor zoals een grijper en zakken. 
 
c) De Raadskaravaan van de gemeente Boxmeer komt op bezoek bij de besturen van de 
wijk- en dorpsraden medio januari/februari 2016. Onderwerpen op de agenda zijn o.a. de 
communicatie over en weer met de wijk- en dorpsraden. Op verzoek van Wijkraad Centrum 
komt er als agendapunt een discussie omtrent de toekomst van de wijk- en dorpsraden: wat 
is het nut, wat wordt verwacht, is het convenant nog actueel. In de volgende vergadering 
volgt meer info over deze bijeenkomst. 
 
d) Een mailwisseling met mevrouw Willems van de gemeente over vergunningen. Gevraagd 
werd om een besluit namens de aanwonenden m.b.t. het afsluiten van de Steenstraat met 
koopzondagen. Het bestuur heeft geantwoord: 1e dat het niet bevoegd is om besluiten 
namens bewoners te nemen; 2e dat het alleen advies geeft, 3e dat het bestuur verwacht dat 
een organiserende partij, in dit geval het Centrummanagement, altijd zelf contact opneemt 
met aanwonenden. 
 
e) Een brief van omwonenden over overlast pub Esser is doorgestuurd naar de gemeente. 
Ook hebben de omwonenden de eigenaar aangesproken op de overlast die bezoekers van 
de pub geven. Veel geluid en een spoor van vervuiling door Potje’s Pedje naar de 
parkeerplaats bij de Emté. Overlastmeldingen zijn doorgegeven aan gemeente en politie. De 
omwonenden en de gemeente ruimen veel rommel op. De eigenaar heeft maatregelen en 
beterschap toegezegd. 
 
f) Aan het verzoek voor het terugplaatsen van het bankje bij het Joods monument is 
voldaan. 



 
g) De Nieuwjaarsborrel van de wijkraad is op donderdag 7 januari. 
 
h) Uitnodiging ontvangen van de werkgroep Ontwikkeling Schaartven. Dit onderwerp gaat 
niet direct Boxmeer centrum aan maar als bestuur gaan we toch in op dergelijke 
uitnodigingen om andere wijk- en dorpsraden van de gemeente te ondersteunen. 
 
i) Op 10 november zijn op uitnodiging van burgemeester van Soest alle voorzitters van de 
wijk- en dorpsraden bijeen geweest m.b.t. vluchtelingen in de gemeente. Een informele 
bijeenkomst over dit onderwerp. De gemeente heeft de vraag van het COA voor 
noodopvang voor 500 extra vluchtelingen gedurende twee jaar. De route van de 
burgemeester in deze is om eerst alle bewoners van de gemeente te informeren en daarna 
pas te besluiten. De voorzitters zien het als een gezamenlijk onderwerp voor alle bewoners 
van de gemeente. Advies is gegeven om tijdig over alles te communiceren met alle 
betrokkenen. Inmiddels is info over vluchtelingen op de website geplaatst. 
 
j)  Overleg is geweest van het college met de wijk- en dorpsraadbesturen. Een ingebracht 
punt van Wijkraad Centrum is om een discussie te voeren over het nut van de wijk- en 
dorpsraden (zie bij eerder punt 2c). Andere onderwerpen waren o.a.: 
 

1. De AED’s in de gemeente. Er zijn meerdere merken en typen en ook het beheer is 
niet eenduidig. Gewenst wordt uniformiteit in de AED’s en gezamenlijk aanschaffen 
daarvan. De gemeente geeft aan dat ze in deze voor haar geen rol ziet. 

2. Evenementen en overlast. Hoe dit gezamenlijk aan te pakken. 
3. Handhaving en veiligheid. 
4. Onderhoud groenperken en prullenbakken. Algemeen wordt erkend dat dit in 

Boxmeer Centrum goed is geregeld. Als prullenbakken op bepaalde plekken gewenst 
zijn dan graag  een verzoek bij de gemeente indienen met de reden waarom daar 
een prullenbak geplaatst moet worden. De bewoners en het bestuur zijn van mening 
dat bij evenementen de organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van 
het centrum. Als voorbeeld is dit bij de Wielerronde en de Carnaval goed geregeld. 
Bij bijv. koopzondagen is dit minder. Het Centrummanagement kan daar nog 
verbeteren. 

 
k) Vraag van de gemeente gekregen om de e-mailadressen van de bewoners door te geven 
t.b.v. een enquête. Dat hebben we niet gedaan. 
 
l) Er wordt gewerkt aan een glasvezelnet in de regio. Hierdoor is een snellere 
internetcommunicatie mogelijk, met name ook in de buitengebieden. Ambassadeurs komen 
hiervoor langs bij de bewoners. 
 
Evaluatie ontmoetingsdag. 
Een samenvatting van de dag wordt gegeven door de voorzitter. Er zijn ca. 140 bewoners 
geweest, dat is zo’n 10% van het inwoneraantal centrum. Het bestuur is daar heel blij mee. 
Er was een ongedwongen en gezellige sfeer. Veel goede waarderingen zijn ontvangen. Een 
zeer succesvolle middag. De kosten zijn betaald van het leefbaarheidbudget. 



 
Ideeën voor een vervolg zijn welkom. Nadenken over frequentie en opzet. Bij de volgende 
vergadering wordt erop teruggekomen. 
 
Bestuurswisseling. 
Peter Slenders is afgetreden als bestuurslid. Hij wordt door Hennie bedankt voor zijn inzet. 
Bewoners met interesse voor bestuurslid kunnen zich aanmelden bij Nelly. 
 
Rondvraag 
a) Niet duidelijk is welke straten nu precies bij het Centrum horen. Kan een lijst geplaatst 
worden op de volgende agenda? Ja, wordt gedaan. 
 
b) Deze vergadering is nu op donderdag, blijft dat zo? In de agenda voor 2016 wordt variatie 
aangebracht. 
 
c) Reclameborden voor winkels belemmeren de doorgang in het winkelgebied. Aan de 
gemeente aandacht voor dit punt vragen. 
 
d) Gevraagd wordt of uit het leefbaarheidbudget ook een bijdrage aan de ijsbaan gegeven 
kan worden. Nee, leefbaarheidbudget is niet voor verenigingen of stichtingen. 
 
e) Het plan Voermans komt maar niet van de grond. De puinhopen zijn opgeruimd maar de 
hekken staan er nog steeds en het terrein overwoekert. Kan er opgeruimd worden? 
 
f) De ontwikkeling van het plan Carmelveste met afronding van het plein bij Emté is weer in 
beweging. 
 
g) De aanleverroute naar de winkels door de Veerstraat blijft een probleem. Nu tot wel 40 
verkeersbewegingen per dag m.b.t. laden en lossen. En dan ook van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat. Voor de Veerstraat zouden geen venstertijden gelden. Ook ontstaat er steeds 
vaker een parkeerplaats voor ondernemers. Gemeente vragen naar venstertijden en wijzen 
op parkeren. 
 
h) In het winkelgebied centrum is nu gratis wifi. De Kloostertuin moet nog gerealiseerd 
worden. 
 
Sluiting om 21.30 uur. 
 
 


