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Nieuwsbrief augustus 2020     jaargang 1, nr. 6 

 

Beste bewoners van het Centrum van Boxmeer, 

Hierbij alweer nieuwsbrief nummer 6.  

Vooraf hadden wij de bedoeling om hier een (voornamelijk) optimistische brief aan jullie te 

richten. Helaas zijn wij – alweer – ingehaald door de rauwe werkelijkheid. Waar de restricties 

en maatregelen met betrekking tot Corona eerder werden afgebouwd, gebeurde helaas wat 

een aantal van ons al verwachtte. De besmettingen nemen weer toe. Gelukkig nog niet in die 

mate al eerder maar toch zijn de ontwikkelingen zorgwekkend. Weliswaar is het aantal 

(nieuwe) besmettingen in onze regio nog gering maar dit kan, nu iedereen weer terug is 

gekeerd van zijn of haar vakantiebestemming, heel snel veranderen. Een van de maatregelen 

is dat de terrassen moeten sluiten om 00.00 uur. Houd daar rekening mee en houd je er ook 

aan. Wij hopen dat jullie er alles aan willen doen om te voorkomen dat het (andermaal) 

misgaat. Houd je daarom aan de richtlijnen zoals die door de regering zijn gegeven.    

Ons is opgevallen dat mensen soms – net als ander afval overigens – gebruikte 

beschermingsmiddelen niet in de afvalbakken deponeert maar gewoon op straat gooit. Dat 

is natuurlijk niet de bedoeling.   

De eerdere opmerkingen met betrekking tot het omgaan met de anderhalve meter 

samenleving (zie de nieuwsbrief van juli 2020) zijn natuurlijk onverkort van kracht.  

Tot zover Corona. 

Inmiddels is begonnen met de sloop van de panden aan de Steenstraat bij het Rochusplein. 

Als daar verdere ontwikkelingen zijn, houden wij jullie uiteraard op de hoogte.  

Zoals jullie waarschijnlijk hebben bemerkt, is begonnen met de werkzaamheden aan het 

Hoogkoorplein. Die zijn te volgen via de volgende website  www.boxmeer.nl/hoogkoorplein. 

Hoewel wij van plan zijn om in het najaar een ontmoetingsdag met onze bewoners te 

organiseren, kunnen wij hiervoor helaas geen datum melden. De verwachting is immers dat 

een dergelijke bijeenkomst door de coronamaatregelen vooralsnog niet mogelijk is.  

 

 

Tot zover de mededelingen van ons. Mochten er van jullie kant vragen of opmerkingen zijn 

die voor de wijkraad van belang zijn, kun je die stellen aan één van de bestuursleden of 

indienen via het emailadres info@wijkraadboxmeercentrum.nl.  

 

http://www.boxmeer.nl/hoogkoorplein
mailto:info@wijkraadboxmeercentrum.nl


Hierbij willen wij nog even – net als in de vorige brieven – vermelden waar nadere informatie 

is te vinden met betrekking tot de strijd tegen het coronavirus. 

 

De site van de gemeente: https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/ 

De website van Ons Thuus: https://www.onsthuus.nl. 

Dat geldt eveneens voor de brief “Boxmeer helpt elkaar” die jullie op onze website 

(https://www.wijkraadboxmeercentrum.nl/files/media/2020-maart-boxmeer-helpt-

elkaar.pdf) kunnen vinden. 

 

 

Jullie wijkraad,  

Nelly, Paula, Dorien, Wiel, Harry en Eric 
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