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Beste bewoners van het Centrum van Boxmeer, 

Hierbij treffen jullie de vierde nieuwsbrief aan van jullie wijkraad. Het is inmiddels juni 

geworden en de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Corona-virus (COVID 

19) zijn (weer) verder versoepeld. De horeca mag weer mensen ontvangen en de scholen zijn 

verder geopend. Dat betekent echter niet dat het leven weer zijn gewone gangetje kan gaan. 

We moeten nog steeds afstand houden van elkaar en ook mogen we nog niet onbeperkt 

bijeen komen. Die regels zijn belangrijk om te voorkomen dat het virus nu al weer meer de 

kop op steekt. Wij willen jullie daarom op het hart drukken je aan de algemene regels te 

houden. Op die manier kunnen wij er aan meewerken om onze wijk (en ons dorp) gezond te 

houden.  

Zoals bekend is, heeft De Weijer meteen aan het begin van de Corona-crisis het faillissement 

aangevraagd (en gekregen). Wij hopen dat er op (korte) een doorstart gemaakt kan worden 

van ons cultureel centrum. Gelukkig zijn er verder nog geen plaatselijke ondernemers 

omgevallen. Alle winkels en horecagelegenheden zijn nog actief. Om onze wijk leefbaar te 

houden is het belangrijk dat dit ook zo blijft. Leegstand in het centrum maakt dat centrum 

doods en dus veel minder leefbaar. Ons advies is daarom: als het kan, koop / consumeer dan 

lokaal. 

De wijkraad zal op korte termijn weer bij elkaar komen om zaken te bespreken die van 

belang zijn voor onze wijk. Helaas kunnen wij nog geen bewonersbijeenkomst plannen 

omdat er op dit moment nog een maximum aantal deelnemers is voor dergelijke 

bijeenkomsten. Zodra een en ander verder wordt versoepeld, zullen wij bezien wanneer en 

waar wij een volgende bijeenkomst met jullie kunnen houden. 

Momenteel worden wij door de gemeente op de hoogte gehouden van en betrokken bij de  

ontwikkelingen ten aanzien van het gebied Steenstraat Noord – Burgemeester Verkuijlstraat 

(tot aan de Sporthal). Medio juni 2020 is voor bewoners en belanghebbenden een 

bijeenkomst gehouden (deels fysiek en deels virtueel). Op korte termijn hopen wij jullie 

hierover nader te informeren. Verder willen wij er bij de gemeente op aandringen de 

handhaving van het fietsverbod in de Steenstraat (weer) serieus op te pakken. Daarvoor is 

inmiddels een eerste gesprek gevoerd (over de bebording van de voetgangerszone). De 

wijkraad gaat proberen ook een gesprek te voeren met het hoofd van de afdeling 

Vergunningen, Handhaving en Toezicht waarin wij deze problematiek aan de orde willen 

stellen.  Tijdens de Coronacrisis heeft dit – daar lijkt het althans op – geen prioriteit gekregen 



en het gevolg is dat er met regelmaat door jong en oud door de Steenstraat wordt gefietst, 

waarbij gevaarlijke situaties ontstaan voor de voetgangers (en fietsers).  

Ook heeft de wijkraad bericht ontvangen dat de gemeente voornemens is camera’s te 

plaatsen voor toezicht in de Steenstraat en het terugdringen van overlast  in het Centrum. 

Zowel bij het cultureel centrum De Weijer als in de Steenstraat zullen – zo hebben wij 

althans begrepen – op korte termijn dergelijke camera’s worden geplaatst. Een en ander is 

door de gemeente inmiddels ook via de pers met jullie gecommuniceerd. Wij zijn blij dat 

deze maatregelen getroffen gaan worden.  

 

Mochten er van jullie kant vragen of opmerkingen zijn die voor de wijkraad van belang zijn, 

kun je die stellen aan één van de bestuursleden of indienen via het emailadres 

info@wijkraadboxmeercentrum.nl.  

 

Hierbij willen wij nog even – net als in de vorige brief – vermelden waar nadere informatie is 

te vinden met betrekking tot de strijd tegen het coronavirus. 

 

De site van de gemeente: https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/ 

De website van Ons Thuus: https://www.onsthuus.nl. 

Dat geldt eveneens voor de brief “Boxmeer helpt elkaar” die jullie op onze website 

(https://www.wijkraadboxmeercentrum.nl/files/media/2020-maart-boxmeer-helpt-

elkaar.pdf) kunnen vinden. 

 

 

Jullie wijkraad,  

Nelly, Paula, Dorien, Wiel, Harry en Eric 
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