
Nieuwjaarstoespraak 2014.  
 
Dames en heren, 
 
Welkom op de nieuwjaarsreceptie van Wijkraad Boxmeer Centrum. 
 
Het geeft een goed gevoel om samen met u het nieuwe jaar in te luiden. 
 
Goed om te zien dat u vanavond bent gekomen, om elkaar te ontmoeten. 
 
U als bewoner, als volksvertegenwoordiger, ondernemer of als geïnteresseerde. De opzet 
van deze Nieuwjaarsreceptie met u allen spreekt mij persoonlijk erg aan. We ontmoeten hier 
immers mensen die betrokken zijn bij onze gemeente, onze wijk. Want de betrokkenheid, 
het enthousiasme dat ik wederom heb ontmoet de afgelopen jaren is enorm stimulerend. Het 
geeft ons als Bestuur het beeld van actieve mensen die iets willen betekenen voor anderen 
en hun omgeving. Dat maakt deze Nieuwjaarsreceptie bijzonder.  
 
Het is gebruikelijk om in een Nieuwjaarstoespraak terug te kijken op het afgelopen jaar en 
een blik in de toekomst te werpen. 
Dit jaar wil ik daarnaast ook graag een goed voornemen met u delen. 
Het is een mooie gelegenheid en daarom maak ik hier dit jaar gebruik van in de hoop dat, u 
die met mij zou willen delen. 
 
  
Het is mijn voornemen, dames en heren, om meer aandacht te besteden aan en te vragen 
voor de dingen die goed gaan in Boxmeer en goed gaan in onze wijk. Dat klinkt simpel, 
maar dat is het niet. Het past eigenlijk niet in onze huidige kritische tijdsgeest. 
 
 
Wij Boxmerenaren zijn soms zo kritisch, dat we vergeten oog te hebben voor wat er goed 
gaat. En dat is best veel. 
 
Ik wil enkele willekeurige voorbeelden aanhalen. 
 
We kunnen door blijven mopperen dat het ‘Hansa’ project nog niet gerealiseerd is, maar 
ondertussen staat er een geweldig ziekenhuis, een nevenvestiging van de Radboud en een 
nieuw RABO bank clubhuis op Sterckwijck.  
 
De leegstand in ons winkelcentrum is (zeker vergeleken bij de steden) minimaal te noemen. 
Er zijn ondernemingen en bouwprojecten gestart en ook afgerond, zoals het project 
Kerckenzicht, de appartementen achter het Gemeentehuis zijn allemaal verkocht, maar ook 
particulieren zijn volop bezig met verbouwingen. 
 
  
 



Iedereen vindt iets van Daags na de Tour, maar voorlopig is het alom bekend in ons land en 
daarbuiten als hét wielerevenement. En dit jaar wordt dit voor de 40ste keer georganiseerd. 
 
Wat een geweldig succes is ook het ijsfestijn in onze wijk. De vele vrijwilligers hebben voor, 
met name de jongeren, een geweldig festijn in de vakantieperiode gezorgd. 
 
  
 
Er zijn op verzoek van de wijkraad meer fietsenrekken en bankjes geplaatst in het centrum. 
Er verschenen mooie bronzen Vaartbeeldjes in het straatbeeld. Het gebied bij de Weyer is 
prachtig en in stijl opgeknapt. 
 
  
 
U ziet dat er veel positieve zaken te melden zijn in ons woongebied. 
 
  
 
Dat wil niet zeggen dat we niet voortdurend aandacht moeten hebben voor wat er beter kan 
of had gekund. Want dat hoort bij een alerte en ambitieuze bewonersgroep. Zo’n houding 
heeft een positieve inslag, die zoekt naar verbeteringen voor de toekomst. 
 
  
 
Ik wil u graag oproepen om samen met een positieve blik naar de toekomst te kijken, zonder 
de ogen te sluiten voor wat er nog beter kan. 
 
Wij moeten onszelf niet tekort doen. Want er gaat heel veel goed in ons Boxmeer. Het is 
goed wonen in ons dorp: een prachtige omgeving, een rijk verenigingsleven en 
voorzieningen die passen bij een gemeente van onze omvang. Daar mogen we best trots op 
zijn. Positieve punten om te koesteren, om te behouden en uit te bouwen. Dat is goed voor 
ons, dat is goed voor onze gemeenschap.  
 
  
 
Dames en heren, 
 
  
 
Ik wil graag eindigen met u een heel goed en vooral ook positief 2014 toe te wensen, met 
aandacht voor elkaar en voor de vele dingen die goed gaan. In ons persoonlijk leven en in 
onze omgeving.  
 
  
 
Ik dank u hartelijk voor uw komst en vraag u gezamenlijk het glas te heffen. 



 


