
 
Nieuwsbrief april 2022 
 
Voorwoord  
 
Gelukkig hervindt veel weer het oude leven. Dat betekent o.a. dat we weer een 
bewonersvergadering kunnen organiseren. De laatste was in 2019! U kunt alvast een datum noteren: 
maandag 4 juli 2022. In de zaal van het café het Centrum. 
 
Er komt natuurlijk nog een uitnodiging met een agenda die we huis-aan-huis zullen verspreiden. Juli 
lijkt al zo’n beetje in de vakantietijd te vallen, maar het onderwijs bijvoorbeeld heeft ‘pas’ vakantie 
op vrijdag 22 juli.  
 
Nieuwbouw in de wijk 
 
Het appartementengebouw aan de Steenstraat-zuid nadert zijn voltooiing. De steigers zijn inmiddels 
grotendeels afgebroken en zo komt een fraai gebouw tevoorschijn! Een verrijking voor de straat.  
 
Weliswaar niet in ‘onze’ wijk, maar wel in het verlengde van de Steenstraat, is een plan 
gepresenteerd voor een aantal grondgebonden woningen. Op de plaats van de oude garage Renkens 
aan de Sambeekseweg.  
Zo wint de entree naar het centrum en de plaats Boxmeer nog meer aan kwaliteit.  
 
Carmelveste (achter de Steenstraat) is ook letterlijk ter hand genomen: er zijn bomen gerooid, het 
terrein geëgaliseerd, asbest verwijderd en hekken geplaatst. Sloop van bestaande bebouwing is nog 
niet afgerond. Daadwerkelijke nieuwbouw staat in 2023 gepland. 
 
Ook zit er schot in de bouwprojecten aan de burgemeester Verkuijlstraat: aan de kant van de 
Bakelgeert wordt de grond bouwrijp gemaakt om te kunnen gaan bouwen en aan de zijde van de 
sporthal kunnen gegadigden zich melden voor een van de appartementen die daar zullen worden 
gebouwd. De belangstelling blijkt groot te zijn.  
 
Een gebouw dat bijna klaar is, betreft het complex dat Dichterbij aan de Steenstraat (naast de 
Douairière) heeft ontwikkeld en laten bouwen. Ook een mooi gebouw dat de straat aan die kant zeer 
verbetert: binnen de kortste keren zijn we de bouwval die daar stond vergeten! Trouwens sowieso 
een mooi project, want het gaat zeker de integratie bevorderen van mensen met een verstandelijke 
beperking.  
 
Oud-papier  
 
Onder andere op initiatief van de wijkraden en in overleg met de gemeente en Olympia is de plek van 
de oud-papierinzameling gewijzigd. Er is gekozen voor het Weijerplein op de plek waar ooit het 
Haarhuis en later de Box stonden. Dit is een tijdelijke plek. In ieder geval veel veiliger en centraler  
dan de plaats aan de Graafseweg. Men blijft zoeken naar meerdere plaatsen in Boxmeer. Op het 
Weijerplein kunt u de komende tijd op maandag tussen 18.30 uur en 20.30 uur terecht.  
 
De nieuwe gemeente 
 
In de vorige editie berichtten wij over het ‘kernen-cv’. Daarin staat beschreven wat we goed vinden 
aan Boxmeer, wat er niet goed is en wat er nog moet gebeuren. Dit verhaal is nu definitief en zal 
binnenkort aan college en gemeenteraad worden aangeboden. Waarbij we minstens twee dingen 



hopen: dat anderen in Boxmeer ook nog hun zegje kunnen doen over dit verhaal en dat er 
daadwerkelijk iets mee gebeurt. Wordt vervolgd! 
 
Land van Cuijk  neemt  in ieder geval de lijntjes naar de bevolking actief ter hand: er is een 
gebiedswethouder aangewezen: Maarten Jilissen; een contactambtenaar: Willem Engbers en een 
gebiedsmakelaar: Andrea Rouland. Als het even kan, zijn zij aanwezig tijdens de komende 
bewonersvergadering, zodat iedereen kennis kan maken met hen en zij hun werk kunnen toelichten. 
 
De Omgevingswet  
 
Deze wet gaat op het gebied van ruimtelijke ordening veel veranderen. Alleen al het feit dat de wet 
tientallen oude wetten en regelingen gaat vervangen is een enorme breuk. Ook moet er voortaan 
veel breder naar ruimtelijke ontwikkeling worden gekeken. Welzijn, veiligheid en gezondheid komen 
nadrukkelijker in beeld. En ook wordt de invloed van de burger sterker.  
 
In opdracht van de provincie organiseren de Milieuvereniging Land van Cuijk en het Brabants 
Burgerplatform daarom informatieavonden waarin allerlei thema’s die de Omgevingswet raken 
worden ingeleid en besproken. Op 22 april ging het over de landbouw. Deze avond is net als de 
andere bijeenkomsten heel druk bezocht. De omgeving leeft! 
 
Als het verslag klaar is, zetten we het de op de website en zullen we het ook ter sprake brengen 
tijdens de bewonersvergadering. De volgende en laatste informatieavond van de Milieuvereniging 
Land van Cuijk is op woensdag 22 juni en gaat over klimaat. Voor alle volledigheid: de wet is 
aangenomen, maar de daadwerkelijke invoering is uitgesteld.  
 
Verkeer in Boxmeer 
 
Het verkeer krijgt momenteel gelukkig veel aandacht. De actiegroep ‘spoorplan’ heeft publicitair  
effect gesorteerd! Parallel daaraan liep al een initiatief van de wijkraden om een werkgroep op te 
richten die samen met de gemeente en belanghebbenden naar het totaal gaat kijken en gaat 
bekijken welke oplossingen voorhanden zijn om het verkeer in betere banen te leiden. Want het 
probleem is groter dan ‘alleen’ de Spoorstraat.  We zien ook graag dat er vanuit de gemeente 
deskundigheid beschikbaar komt om mee te denken in deze werkgroep. De gemeente heeft 
inmiddels laten weten dat ze dit initiatief zal ondersteunen. 
 
Over spoor gesproken…..  
 
We lazen in de krant dat de elektrificatie van het spoor tussen Nijmegen en Roermond wederom is 
uitgesteld. Aannemers durven het vanwege de instabiele prijzen niet aan. En ProRail (het bedrijf dat 
het spoor in Nederland beheert) zelf heeft enorme tekorten en gaat al bezuinigen op het gewone 
werk. Een behoorlijke tegenvaller dus. De elektrificatie is niet de oplossing voor onze eigen 
verkeersproblemen, maar het gaat er wel een bijdrage aan leveren. Die is nu voorlopig uit beeld.  
 
Van het spoor de lucht in…. 
 
De bedoeling is dat de vliegbasis de Peel gaat fungeren als oefenplek voor de luchtmacht. Drie 
periodes van ieder 6 weken per jaar zullen F35 vliegtuigen en Hercules transportvliegtuigen er 
starten en landen. Met name de omgeving zal daar veel last van ondervinden. Zeker omdat de 
nieuwe F35 vliegtuigen nog veel meer lawaai produceren dan de F16. De gemeente doet er alles aan 
om overlast zoveel mogelijk te beperken. Tegenhouden is een hele toer, omdat het vliegveld al een  
 



vergunning heeft die het gebruik als oefenplaats mogelijk lijkt te maken. De plaats Boxmeer zelf zal 
er weinig last van ondervinden.   
 
 
 
 


