
Geachte aanwezigen, 
 
Wij zijn weer bijzonder blij dat er ook dit jaar zoveel bewoners gehoor hebben gegeven aan 
de uitnodiging om naar de nieuwjaarsreceptie van Wijkraad Boxmeer Centrum te komen. 
Een speciaal woord van welkom voor onze volksvertegenwoordigers en gasten die zich 
verbonden voelen met onze wijkraad. 
 
Fijn dat u er allemaal bent, om aan het begin van het nieuwe jaar terug te blikken op het 
afgelopen jaar, en ook vooruit te kijken! 
 
Vorig jaar heb ik tijdens mijn speech het voornemen geuit om meer aandacht te besteden 
aan en te vragen voor de dingen die goed gaan in Boxmeer en goed gaan in onze wijk. 
Graag wil ik deze lijn doortrekken naar het nieuwe jaar. 
 
De leegstand in ons winkelcentrum is (zeker vergeleken bij andere dorpen en steden) nog 
steeds minimaal te noemen. Er zijn ondernemingen en bouwprojecten gestart en afgerond 
zoals, supermarkt de LIDL,  Edelsmid-Juwelier Le Blanc en een Turkse groenteboer in de 
Kloostertuin.  Ook de nieuwbouw woningen achter het Gemeentehuis zijn nagenoeg 
allemaal verkocht en start binnenkort met realisatie. Daarnaast zijn voormalig Voermans en 
het BP Tankstation volledig met de grond gelijk gemaakt en staan de ontwikkelingen niet 
meer in de weg. 
 
Steenstraat-Zuid heeft een stevige opknapbeurt gehad en het historisch centrum van 
Boxmeer ligt er weer prachtig bij. Het centrumgebied is weer wat groener geworden met het 
vervangen en plaatsen van bomen. Al deze activiteiten zijn overigens in nauwe 
samenwerking tussen wijkraad en de Gemeente gerealiseerd. 
 
De problematiek rondom de carnavalsactiviteiten in de feesttenten met de veelbesproken 
overlast, heeft lange tijd een hoop ergernis voor een groep bewoners opgeleverd. Resultaat 
is wél dat de belanghebbenden verschillende malen aan tafel gezeten hebben en dat er 
Inmiddels, in goed overleg, onderlinge afspraken gemaakt zijn om het feest voor iedereen 
gezellig en aanvaardbaar te houden. Ook de route van de lichtjesoptocht is in nauw overleg 
tussen de BCV en de wijkraad gewijzigd, zodat er minder overlast is voor de bewoners. 
 
Wat een geweldig succes is ook dit jaar weer het ijsfestijn in onze wijk. De vele vrijwilligers 
hebben voor, met name de jongeren, een geweldig festijn in de vakantieperiode gezorgd. 
Het curlingtoernooi  was een groot succes, misschien is het een idee om volgende keer als 
wijkraad in te schrijven! 
 
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. 
 



Mede daarom volgen wij met grote interesse de participatie-ontwikkelingsrichting binnen de 
gemeente Boxmeer. Naast het realiseren van een flinke bezuinigingstaakstelling voor de 
Gemeente Boxmeer, waar wij als bewoners natuurlijk iets van merken, is er immers ook nog 
het overnemen van taken op het gebied van Jeugd, WMO/AWBZ en arbeidsparticipatie van 
de rijksoverheid. Een ambitie die er ligt van formaat zou ik willen zeggen. 
 
Wat kunnen wij als wijkraad hier in betekenen? Moeten wij hier iets in betekenen? Het is 
voor de Wijkraad soms ook een zoektocht. Wat zijn de prioriteiten, wat leeft er nu echt in 
onze gemeenschap en wat kun je waarmaken? Het is van belang om je op een zelfbewuste 
manier, af te blijven vragen waar je als Wijkraad voor staat. De rol van de wijkraad is er een 
die mee moet bewegen met de ontwikkelingen rondom ons heen. 
 
Wij vormen immers, naast de adviesraden, de verbindende schakel tussen het 
gemeentebestuur en onze bewoners. Dat is soms best lastig. Voor het gemeentebestuur is 
het een oefening in loslaten en daarmee het geven van ruimte. En voor de wijkraad het 
oppakken van verantwoordelijkheid en anticiperen op ontwikkelingen.  Dat is een proces van 
vertrouwen geven en krijgen. Niet alleen in 2015 maar ook de jaren die volgen zullen wij 
samen meer verantwoordelijk worden voor onze gemeenschap. En deze gemeenschap, 
dames en heren, bent u. 
 
Ten slotte een bijzonder woord van dank aan mijn mede bestuursleden voor het vele werk 
wat zij het afgelopen jaar hebben verricht, de vrijwilligers die zich inzetten voor het leefbaar 
houden van onze omgeving en de mensen die door weer en wind de uitnodigingen 
rondbrengen. Maar ook de afgevaardigden van de Gemeente, in het bijzonder Willem van 
de Rijdt, de Wijkagent en de Ondernemers in het Centrumgebied wil ik allen danken voor de 
plezierige en constructieve samenwerking. 
 
Als afsluiting wil ik het glas heffen en namens het bestuur, u en iedereen die u dierbaar is, 
een fantastisch nieuw jaar vol warmte, geluk en gezondheid toewensen. 
 
Hennie de Hoog, voorzitter 
 


