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Voorwoord  
 
In de vorige nieuwsbrief verhaalden we uitgebreid over de invloed die Corona op ons 
dagelijks leven heeft. En nu zijn de meeste maatregelen afgeschaft. Daar is natuurlijk 
iedereen blij mee. Laten we hopen dat nieuwe varianten van het virus er niet toe 
moeten leiden dat we weer met en in beperkingen moeten leven. En laten we met 
z’n allen aandacht houden voor mensen die extra risico’s lopen als zij besmet raken. 
Want het virus blijft onder ons.  
 
Notulen: aanpassing  
 
In de notulen van de bestuursvergadering van 18 november 2021 schreven we dat in 
het nieuwe plan ‘Carmelveste’ alleen sprake zou zijn van ‘laagbouw’. Een 
wijkbewoner wees ons er op dat er aan de rand van het Titus Brandsmaplein ook  
‘eengezinswoningen’ met drie bouwlagen gepland zijn. Over het project kunnen we 
melden dat momenteel het terrein waar de woningen gepland zijn bouwrijp wordt 
gemaakt. Ingediende bezwaren liggen nu bij de Raad van State. 
 
De nieuwe Omgevingswet  
 
Deze wet gaat in één klap allerlei bestaande wetten vervangen. Belangrijk punt van 
deze nieuwe wet is dat voortaan breder dan tot nu toe naar initiatieven vanuit de 
samenleving wordt gekeken. Als een bedrijf bijvoorbeeld wil uitbreiden of op een 
nieuwe plek aan de slag wil, wordt naar allerlei aspecten gekeken. Niet alleen de 
‘kale’ bouwvergunning en/of het in een bestemmingsplan past, maar ook naar de 
invloed op de omgeving, de gezondheid van de burgers, de bijdrage aan het welzijn 
van iedereen. Momenteel organiseert de Milieuvereniging Land van Cuijk 
informatieavonden waarop deze wet aan de orde komt. De laatste ging over de rol 
van gezondheid in de wet. Er zijn ook avonden geweest over water en energie. De 
laatste in april gaat specifiek over de landbouw. Leden van het bestuur bezoeken 
deze avonden.  
En tot slot: de wet gaat veel betekenen, maar de invoering wordt steeds uitgesteld. 
De systemen van de overheid die gebruikt worden voor de uitvoering zijn nog niet op 
orde.  
 
Afvalkalender  
 
De gezamenlijke wijkraden in Boxmeer hebben een brief geschreven aan de 
gemeente over de perikelen rondom de afvalkalender. Vanuit de wijken kwam van 
bewoners veel kritiek op het besluit om de afvalkalender voortaan alleen digitaal 



beschikbaar te stellen. Inmiddels weten we dat de kalender ook weer op papier te 
krijgen is. En dat je na een telefoontje met de gemeente de afvalkalander 
thuisgestuurd krijgt.. 
 
Er is aan de gemeente gevraagd om in de nieuwsrubrieken van de gemeente 
andermaal goed uit te leggen waarom dit besluit is genomen. En ook te kijken om 
voor volgend jaar de digitale verspreiding te heroverwegen. De wijkraden vinden dat 
de gemeente onbedoeld verder van de burgers af komt te staan. Weinig oog heeft 
voor degenen die niet zo makkelijk met internet omgaan. En die afstand geldt ook 
voor het besluit over het oud-papier: een plek kiezen die heel veraf ligt; zeker voor de 
mensen die niet zo mobiel zijn.  
 
Het gemeentehuis 
 
Inmiddels is duidelijk dat architecten op korte termijn aan het werk zullen worden 
gezet om de uitbreiding van het huidige gemeentehuis in Boxmeer te ontwerpen. 
Wat ons in de plannen opviel, is dat er de serieuze gedachte is om aan de rand van 
het Weijerplein een parkeervoorziening voor de medewerkers te realiseren: een 
gebouw met een ‘begane grond en 2 lagen’. Ongeveer op de plek waar vroeger het 
Haarhuis (later de Box) stond. Weliswaar niet in onze wijk, maar wat ons betreft wel 
een plan dat nadere uitleg verdient. Samen met ‘oost’ pakken we dat op richting 
gemeente.  
 
Bewonersvergadering  
 
Omdat we weer met meer mensen bij elkaar mogen komen, gaan we op korte 
termijn een bewonersvergadering organiseren. U hoort van ons en dat doen we weer 
met een flyer die we huis aan huis verspreiden. 
 
Gebiedswethouder, gebiedsmakelaar en contactambtenaren 
 
De nieuwe gemeente heeft bekend gemaakt dat er gebiedsteams zijn samengesteld: 

een wethouder, gebiedsmakelaars en contactambtenaren. Hierbij is de 
gebiedsmakelaar de verbindende schakel tussen gemeente en onder andere de 
wijk- en dorpsraden. Bij hen kunnen inwoners terecht voor vragen en ideeën over 
de woon- en leefomgeving. Ze denken mee, wijzen de weg binnen de 
gemeentelijke organisatie en weten goed welke instanties er in de gemeente 
actief zijn. Ze werken intensief samen met de gebiedswethouder, het gezicht in de 
kern namens het gemeentebestuur. Voor Boxmeer is dat Maarten Jilesen. De 
contactambtenaar is Willem Engbers. 
 
Binnenkort hebben we een afspraak met onze gebiedsmakelaar Andrea Roeland-
van Boven.   


