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Beste bewoners van het Centrum van Boxmeer, 

Inmiddels zijn wij al weer bijna een maand verder sinds de laatste nieuwsbrief. De eerste 

tekenen van een (licht) herstel zijn overal terug te zien in het dagelijkse leven. Sinds gisteren 

zijn de basisscholen weer (voorzichtig) begonnen en daarnaast mocht een aantal 

contactberoepen, zoals fysiotherapeuten, de kappers, schoonheidsspecialisten, 

nagelstylisten en pedicures weer hun werkzaamheden hervatten. Ook met buitensporten 

kon stapsgewijs weer een begin gemaakt worden. Vooralsnog is het – afhankelijk van de 

ontwikkelingen na deze versoepelingen – de bedoeling om vanaf 1 juni 2020 verdere  

versoepelingen (middelbare scholen gaan dan weer open en de horeca mag (onder 

voorwaarden) weer open).  

Dit alles klinkt heel hoopgevend. Toch zijn wij als wijkraad niet onverdeeld optimistisch. Als 

wij kijken hoe de bewoners (en uiteraard ook de bezoekers) van ons centrum omgaan met 

de versoepelde regels, levert dat toch wel enige angst op. Soms lijken de winkelstraten wel 

weer net zo druk als voor de coronacrisis. Dat is op zich een goed teken alleen lijkt het er wel 

op dat we moeite hebben om de benodigde afstand te houden en om rekening te houden 

met de andere bewoners/bezoekers van ons mooie centrum. Dat geldt niet alleen voor de 

jeugd die in ons centrum is maar zeer zeker ook voor de ouderen. Juist zij maken deel uit van 

de groep met een hoog risico om besmet te raken. Zij lijken zich dit echter lang niet altijd 

voldoende te realiseren. Daarom van onze kant – voor jullie eigen gezondheid – ga alleen 

naar buiten als het nodig is, houd afstand (tenminste anderhalve meter als je niet tot 

hetzelfde huishouden behoort) en houd ook rekening met anderen, ook zij moeten tot jullie 

anderhalve meter afstand kunnen bewaren. 

Wij hebben overigens aan het bestuur van onze gemeente gevraagd of er een reden is 

waarom er zo weinig te zien is van onze handhavers (BOA’s, straatcoaches en politie). 

Uiteraard zijn wij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de naleving van de 

gedragsregels maar het oog van handhavers kan daarbij volgens ons wel helpen. 

Mochten jullie meer willen weten over de stand van zaken, kijk dan ook eens op: 

de website van onze gemeente, waar  informatie over van alles met betrekking tot het 

coronavirus terug te vinden is (https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/) 

Ook op de website van Ons Thuus (https://www.onsthuus.nl) kunnen jullie veel informatie 

vinden over hulp tijdens deze moeilijke tijden. 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/
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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