
Nieuwjaarstoespraak 

 

Beste wijkgenoten, ik ben verheugd dat u allen in zo’n groten getale bent verschenen om 

samen met ons het nieuwe jaar in te luiden. 

Dit keer hebben wij als locatie gekozen voor “Het Kantongerecht” omdat wij u – voor zover u 

dat nog niet al hebt gedaan – graag kennis willen laten maken met deze nieuwe en leuke 

horecagelegenheid in ons centrum. Onze dank gaat hiervoor mede uit naar Marjolein en Roy, 

de vriendelijke beheerders van dit etablissement, die ons hiervoor de gelegenheid bieden. 

Die keuze was kennelijk niet verkeerd omdat u – anders dan de afgelopen jaren – in groten 

getale hier aanwezig bent. Wij hopen dat u, ondanks de drukte, toch een goede indruk krijgt 

van deze aanwinst voor het centrum. 

Een nieuwjaarstoespraak is vanuit de traditie het moment om terug te kijken op het afgelopen 

jaar en om vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. 

In het afgelopen jaar heeft bij de wijkraad een aantal zaken gespeeld. Zo was er de 

vernieuwing van de Wilhelminaboom, de verhuizing van de supermarkt Jan Linders van de 

Koorstraat naar de Burgemeester Verkuijlstraat, de verplaatsing van de pinautomaat van de 

Rabobank van de Steenstraat naar de Koorstraat, de naamgeving van het Titus Brandsmaplein 

– de wijze waarop het besluit daartoe door de gemeente is genomen, verdient overigens wat 

de wijkraad betreft niet de schoonheidsprijs –, het weghalen van een op zich beeldbepalende 

boom op de hoek van de Juli Postelsingel en de Burgemeester Verkuijlstraat – ook hierbij 

heeft de handelwijze van de gemeente de nodige vraagtekens opgeroepen – en het samen met 

de andere wijkraden in werking stellen van een aantal AED-apparaten en het daaraan 

gekoppelde organiseren van de reanimatieopleidingen voor vrijwilligers. 

Dat laatste is overigens een groot succes. Inmiddels is ook de tweede ronde van cursussen 

gepland en volgeboekt. Voorlopig kunnen er daarom geen nieuwe vrijwilligers worden 

opgeleid. 

De wijkraad is dit jaar betrokken geweest bij de evaluatie van de “Intentieverklaring veilig 

uitgaan centrum Boxmeer”. Die intentieverklaring is ruim een jaar geleden opgesteld door 

vertegenwoordigers van de gemeente, de horeca en de Wijkraad Boxmeer Centrum. 

Geconcludeerd is dat, hoewel de uitgangspunten van die verklaring nog steeds valide zijn, er 

nog steeds aandachtspunten zijn. Die variëren van het surveilleren/controleren tijdens en na de 

openings- en sluitingstijden van de ‘natte’ horeca tot de door het uitgaanspubliek veroorzaakte 

overlast door zwerfafval en geluidsoverlast. 

Afgesproken is dat hiervoor meer aandacht komt van de kant van gemeente en horeca. 

Gedacht wordt daarbij aan afspraken met de zogenaamde ‘droge’ horeca en andere 

surveillancetijden van de straatcoaches en (voor zover mogelijk de BOA’s). 

Tot zover een kleine terugblik over 2018. Nu naar 2019. 



Wat staat ons het komende jaar te wachten als wijkraad c.q. wat kunt u/mag u van ons 

verwachten. 

Allereerst natuurlijk onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Die is dit jaar gepland voor 31 maart a.s. 

Noteert u die datum maar vast in uw agenda. We proberen er ook dit jaar weer een feestelijke 

dag voor u van te maken.  

Daarnaast gaan wij in overleg met de gemeente over tal van zaken in het centrum. Niet dat u 

daar direct al iets van zult merken maar het is beter zaken in een vroeg stadium aan te pakken 

leert de ervaring. Dan kan onze mening nog van invloed zijn. Ook hebben wij dan de ruimte 

om – indien het ingrijpende zaken zijn die vragen om een bredere raadpleging – de mening 

van de wijkbewoners te verzamelen.  

Verder zullen wij ook steeds meer met de andere wijkraden van Boxmeer gaan samenwerken 

in verband met onderwerpen die het hele dorp Boxmeer aangaan.  

Dit doen wij ook omdat – u hebt het ongetwijfeld gelezen of gehoord – onze gemeente 

uiterlijk in 2022 zal fuseren met (in ieder geval) de gemeenten Cuijk en Sint Anthonis terwijl 

(al dan niet gedwongen) mogelijk ook Grave en Mill bij die fusie zullen aansluiten. Dat heeft 

gevolgen voor de grootte van de gemeente en de werkwijze van de wijk- en dorpsraden. Daar 

moeten nu al de eerste voorbereidingen voor worden getroffen. Indien wij als wijkraden dat 

niet gezamenlijk gaan doen, lopen wij de kans straks – na de fusie – op grote achterstand 

komen te staan en de ons dan toebedeelde taken niet goed te kunnen uitvoeren.  

Daarnaast willen wij natuurlijk alle zaken uit de  

wijk – die aangedragen worden door de bewoners – behandelen en voor zover dat aan ons is 

oplossen dan wel bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. 

Resteert mij voor nu enkel nog om vanaf deze plek een woord van dank uit te spreken naar 

alle vrijwilligers en de leden van de wijkraad voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. 

Zonder hen zou de wijkraad niet kunnen functioneren. Daarvoor mijn dank 

 

Ik sluit nu af en wens u allen een goed en voorspoedig 2019.  

Proost 


