Beste bewoners van het Centrum,
Ik ben blij dat jullie hier allen weer in zo’n grote getale zijn verschenen om
samen met ons een goede start te geven aan het nieuwe jaar.
Op een moment als dit is het de gewoonte om even terug te blikken over het
afgelopen jaar en om vooruit te kijken naar het komende jaar.
2019 was een jaar wat – voor het oog – voor de wijkraad jaar leek. Uiteraard
waren er ontwikkelingen in onze wijk maar er was geen sprake van heel grote
veranderingen. Er zijn ons in 2019 plannen voor de herinrichting van het
Hoogkoorplein en de Koorstraat aan ons voorgelegd en is er gesproken over
andere maatregelen in verband met de waterbeheersing in ons Dorp (de
omgeving van De Weijer en het Weijerpark en -plein). Een en ander wordt
echter op zijn vroegst in 2020 of later gerealiseerd.
In dit jaar is met name de toekomstige herindeling van onze gemeente met Sint
Anthonis en Cuijk veel aan de orde geweest. Wij hebben kennis mogen maken
met de wijk- en dorpsraden uit de beide andere gemeenten en daarnaast zijn
wij met het college in gesprek over de rol die de wijkraden zouden kunnen
gaan spelen bij de kernendemocratie. Als wijkraden hebben wij, omdat wij zien
dat er straks een gemeente van ongeveer 65.000 inwoners ontstaat, onze
samenwerking vergroot en hebben wij gezamenlijk regelmatig overleg over
zaken die ons allen aangaan. Dit om in de toekomstige situatie een voldoende
sterke positie te kunnen innemen naar het (nieuwe) gemeentebestuur.
Wij hebben bij het college een voorstel ingebracht om op een meer
milieuvriendelijke – en hopelijk effectievere – wijze de processierups in onze
gemeente te bestrijden. Inmiddels is er door de gemeente een werkgroep
opgericht waarin gemeente en wijk- en dorpsraden een plan van aanpak (en de
uitvoering daarvan) ter hand hebben genomen.
Ook hebben wij afgelopen jaar weer een ontmoetingsdag voor jullie
georganiseerd, welke druk is bezocht. Wij zijn ons momenteel aan het beraden
over de wijze waarop in het komende jaar een bewonersactiviteit moet of kan
worden georganiseerd.
Op bestuurlijk vlak heeft er een wijziging plaats gevonden. Edwin, onze
secretaris, heeft zich in verband met drukke werkzaamheden teruggetrokken
en wij hebben Dorien (Schrijen) bereid gevonden zijn taken over te nemen. Zij
behartigt ons secretariaat. Op deze plaats wil ik – hoewel hij niet aanwezig kan

zijn – Edwin bedanken voor de verrichtte werkzaamheden. Verder wil ik de
zittende bestuursleden allen danken voor hun inspanningen van het afgelopen
jaar en hun bereidheid om zich ook komend jaar weer in te willen zetten voor
de leefbaarheid in onze wijk.
Ook wil ik de werkgroep bedanken die een plan heeft gemaakt voor het
verfraaien van het Raadhuisplein. Dat plan is inmiddels gepresenteerd aan de
gemeente en er wordt momenteel bezien op welke manier (delen van dat plan)
kunnen worden toegepast, zodat wij – ik hoop eigenlijk al ergens in het
voorjaar – kunnen genieten van een dorpsplein dat meer is dan alleen een
open stenen vlakte. De werkgroep bestond Jac Schrijen, Ben Nabbe en Diny
Kersten. Jac, Diny en Ben, bedankt voor jullie inspanning.
Wat komt er in 2020 ons af, wat staat er op het programma.
Binnenkort kunnen vrijwilligers zich weer opgeven voor een cursus reanimatie.
Ik kan niet genoeg het belang van voldoende vrijwilligers benadrukken. Hun
inzet kan levens redden. Een en ander kunnen jullie binnenkort terugvinden op
onze website.
Komend jaar viert Nederland (en natuurlijk ook Boxmeer) het feit dat wij
inmiddels al weer 75 jaar in vrijheid leven. In enkele van onze kerkdorpen is dit
al herdacht, omdat die dorpen eerder dan 5 mei 1945 waren bevrijd. Ook in
Boxmeer zal worden gevierd dat wij 75 jaar vrijheid kennen. In ons dorp is, net
als het bij de omliggende dorpen het geval is geweest, de Tweede
Wereldoorlog eerder geëindigd dan de officiële datum van 5 mei 1945.
Inmiddels is een werkgroep vanuit de gezamenlijke wijkraden druk aan de slag
om het feest van de vrijheid te organiseren. Dat feest zal – zo ziet het er nu
naar uit – plaatsvinden op zondag 19 april 2020 en geheel in het teken van
vrijheid staan. Wij herdenken dan niet zo zeer het einde van de oorlog maar
veel meer de vrijheid die wij hebben. Op korte termijn zal hierover meer
bekend worden, maar ik kan nu al zeggen dat de wijkraden, in samenwerking
met de ondernemers in het centrum en de horeca, een uitgebreid programma
gaan presenteren met activiteiten voor jong en oud door het gehele centrum
van Boxmeer.
Voor een activiteit als deze hebben wij wel vele handen nodig. Mochten er
onder jullie – of in jullie kennissenkring – mensen zijn die ons daarbij willen
helpen, worden jullie uitgenodigd om je te melden bij een van de leden van de
wijkraad.

Uiteraard staat ook komend jaar – naast de viering van de vrijheid – in het
teken van de toekomstige herindeling en de ontwikkeling van de
kernendemocratie. De wijk- en dorpsraden van Boxmeer zijn hierover in
gesprek met de verantwoordelijken van de kant van de gemeente en wij hopen
dat er in de loop van dit jaar meer duidelijkheid gaat ontstaan over de rol en
taken die de wijkraden krijgen in dit proces.
Komend jaar gaan wij – samen met de overige wijkraden – in gesprek met de
gemeente over het gebruik van vuurwerk in onze gemeente. Wij hebben het
voorstel gedaan om het centrum vuurwerkvrij te maken. Dat lijkt eenvoudig
maar is toch een onderwerp dat niet alleen het centrum maar het hele dorp
aangaat. Met de gemeente is daarom afgesproken om in een werkgroep naar
mogelijkheden om vuurwerk overlast te beperken c.q. gebieden vuurwerkvrij
te maken. Dat is, ook omdat de landelijke en de regionale politiek nog steeds
geen duidelijk standpunt hierover wil innemen, zeker geen eenvoudig proces.
Mochten er op dit gebied nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij dit zeker aan
jullie melden. Inmiddels is, na de nieuwjaarsnacht wel duidelijk dat het
draagvlak voor een vuurwerkverbod groeiend is.
Rest mij nog jullie allen een goed 2020 toe te wensen. Daarbij mag ik natuurlijk
niet vergeten om uitbaters en het personeel van Het Kantongerecht te
bedanken omdat wij ook dit jaar weer hun vrije avond hebben mogen
verstoren en zij hun prachtige ruimte weer aan ons ter beschikking hebben
gesteld.

