
A. Woord van welkom voor de aanwezigen door de voorzitter. 

 

B. Aan de orde is geweest: 

- Het melden van overlast bij de gemeente: hoe, wanneer en waar; een 

korte toelichting daarop.  

Andrea Rouland – van Boven heeft namens de gemeente een toelichting 

gegeven hoe meldingen/klachten in te dienen bij de gemeente en hoe dit 

verder verloopt. Zij heeft een flyer uitgereikt waarop een en ander nog 

kort wordt uitgelegd. Er kon niet op specifieke meldingen / klachten 

worden ingegaan omdat mw Rouland daar niet bekend mee is en daar 

dus ook niets over kan zeggen. 

- Ontwikkelingen in/aan de Koorstraat 

Het bestuur is betrokken bij het maken van plannen voor de aanpak van 

het Hoogkoorplein. De bedoeling is dat er een waterberging komt onder 

parkeerplaats (5000 kubieke meter), dat het parkeerterrein wordt 

verhoogd en dat de toegang tot de parkeergarage wordt verplaatst naar 

de andere zijde (aan de Hoogstraat). Daarbij is ook de verplaatsing van 

de Pinbox en de glas- en kledingcontainers aan de orde gekomen. Het 

voormalige pand waar Jan Linders was gevestigd zal (met de overige 

ruimtes op de begane grond) zal in gebruik worden genomen door Albert 

Heijn. Ook zijn plannen besproken voor de aanpassing van de Koorstraat 

tussen het Hoogkoor en de aansluiting met de Hoogstraat. Vanuit de 

aanwezige bewoners kwam niet naar voren dat er grote tegenstand zou 

zijn met deze plannen. 

- De voorzitter meldt dat er met vertegenwoordigers van de gemeente en 

met de projectontwikkelaar is gesproken over de ontwikkelingen ten 

aanzien van het plan “Carmelveste”. Vooralsnog is niet meer duidelijk 

dan dat er gesprekken zijn tussen gemeente en projectontwikkelaar en 

dat beiden hier in beginsel positieve gevoelens over hebben. Het bestuur 

kan – bij gebreke aan nadere actuele kennis en concrete informatie – 

hierover geen mededelingen doen. 

- De voorzitter meldt dat vernomen is dat er plannen zijn voor de 

ontwikkeling van het gebied Steenstraat Noord. Uit overleg met de 

gemeente is naar voren gekomen dat er inderdaad sprake is van 

plannen, maar dat die nog onvoldoende concreet zijn om te kunnen 

bespreken. Afgesproken is dat de wijkraad – zodra er concrete plannen 

gemaakt worden – daarbij betrokken zal worden.  



- Het bestuur meldt dat de wijkraad graag iets zou willen doen ten aanzien 

van de uitstraling van het Raadhuisplein. Hierover is inmiddels overleg 

geweest met de betrokken wethouders. Afgesproken is dat de wijkraad 

een werkgroep instelt die zal nadenken over hoe het Raadplein beter en 

aantrekkelijker gemaakt kan worden. Daarbij zijn door de gemeente 

uiteraard een aantal voorwaarden gesteld. Duidelijk moge zijn dat het 

plein moet blijven voldoen aan de functie van Markt- en 

evenementenplein en grote financiële maatregelen niet aan de orde 

mogen zijn. Verder wordt de werkgroep medewerking toegezegd vanuit 

de gemeente. Afspraak is dat eventuele voorstellen van de werkgroep 

serieus genomen zullen worden en niet zonder meer naar de prullenbak 

worden verwezen. Er hebben zich tijdens de vergadering een drietal 

personen opgegeven voor deze werkgroep. De voorzitter deelt mede dat 

deze personen een uitnodiging zullen krijgen voor een bijeenkomst en 

dat dit eind september/begin oktober zal gebeuren. 

- Het bestuur meldt dat zijt – hoewel een en ander niet tot haar specifieke 

werkgebied behoort –de wijkraden Noord en West te steunen bij hun 

actie tegen de voorgestelde afsluiting van het Schilderspad. Ook het 

bestuur ziet de voorgestelde oplossing – een fietsroute via de Rembrandt 

van Rijnstraat – eerder als gevaar verhogend dan als gevaar 

verminderend. De wijkraden hebben hier gezamenlijk over overlegd en 

alle wijkraden delen dit standpunt. 

- De voorzitter meldt dat het bestuur een vacature heeft voor een 

secretaris. Aan het einde van de vergadering meldt zich een 

belangstellende. Het bestuur zal op een later moment hieromtrent een 

beslissing nemen. 

 

Rondvraag: 

1. Kernendemocratie. De gestelde vraag is of er een discussie in gang gezet 

moeten worden over de kernendemocratie, wat er onder te verstaan en hoe 

een en ander in gang te zetten. 

Antwoord: 

Er is een werkgroep (vanuit de wijk- en dorpsraden) die dit onderwerp 

behandelt. Daarin komen dit soort vragen aan de orde. De wijkraden zijn in 

gesprek met de gemeente over de precieze rol van de deze werkgroep in dit 

proces. Daarnaast zijn – hierop vooruitlopend – de wijkraden van het kerkdorp 

Boxmeer bezig meer gezamenlijk op te treden – vooral richting gemeente – 



voorbeeld daarvan is het hiervoor genoemde proces inzake de 

verkeersmaatregelen i.v.m. de spoorwegovergang op de Spoorstraat. 

2. Vraag over verkeersproblematiek in de Koorstraat: 

Antwoord: 

Wij hebben hierover overleg met de gemeente gehad en ons is toegezegd dat 

wederom bezien zal worden of en hoe de verkeersoverlast 

opgelost/verminderd kan worden. Er zullen overigens – i.v.m. de aanpak van 

het Hoogkoorplein – al wijzigingen aan de Koorstraat worden  aangebracht 

maar niet ter hoogte van de huidige Jan Linders. Dat heeft overigens wel de 

aandacht van de gemeente. De gemeente stelt zich op het standpunt dat op dit 

moment slechts het deel van de Koorstraat van de Burg. Verkuijlstraat tot aan 

het einde van de Hoogstraat aan de orde is en dat er geen overkoepelend 

verkeersplan kan worden besproken. 

3. Toegankelijkheid zwembad voor mindervaliden. Het gaat dan met name 

over de tillift 

Antwoord: 

Wij willen hierover wel in gesprek gaan met de exploitant van het zwembad en 

zullen proberen daarvoor een afspraak te maken. Ook zullen wij nagaan of de 

gemeente hier een rol in kan spelen. 

 

4. Verplaatsing kledingbakken naar de milieustraat: 

Antwoord: 

Verplaatsing naar de milieustraat van alle kledingbakken is aan de orde 

geweest tijdens de bespreken van de mogelijke aanpassingen van het 

Hoogkoorplein. Daarbij kwam naar voren dat dit – ook gelet op de contracten 

hierover – vooralsnog geen optie is. Het heeft de uitdrukkelijke aandacht bij de 

besprekingen voor de nieuwe contracten. De overlast is bekend en gekeken 

wordt hoe een en ander opgelost kan worden. Het bestuur geeft aan dat de 

bewoners bij de gemeente melding moeten maken als het weer eens de 

spuigaten uit loopt. De procedure daarvoor is tijdens de vergadering uitgelegd 

 


