
 

 

Nieuwsbrief wijkraad centrum boxmeer januari 2022 
 
Corona blijft in zekere mate ons leven bepalen. Er worden nog steeds mensen ziek; het blijft allemaal 
heel kwetsbaar. Ook zijn voor sommigen de vooruitzichten niet goed: zij ondervinden lange tijd 
lichamelijke en psychische klachten. En er zijn nog steeds mensen die overlijden aan COVID-19. Eerst 
leek het dat de vaccins ons uit de beperkingen zouden halen, maar dat bleek niet zo. Velen van ons 
hebben alweer een derde inenting gehad.  
 
Een somber verhaal, maar het is niet anders. Er gloort nu enig licht aan de horizon. Stapsgewijs zijn 
er gelukkig steeds meer mogelijkheden. De winkels zijn weer open. De horeca gaat gedeeltelijk open 
en ook o.a. theaters, sportscholen en musea. Er mag weer publiek naar sportwedstrijden.  
 
Het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft of niet te ziek wordt na een besmetting. Het bestuur 
wenst iedereen natuurlijk het beste! En als de mogelijkheid zich voordoet beleggen we weer heel 
graag een bewonersvergadering.  
 
We gaan sowieso een bijzonder jaar tegemoet. Hoe gaan de bewoners zich verhouden met de 
nieuwe gemeente Land van Cuijk? We komen in de volgende nieuwbrief die in februari verschijnt 
daarop terug. 
 
activiteiten wijkraad  
 
Ondanks de beperkende maatregelen hebben we niet stilgezeten.  
 
In oktober hielden we voor de inwoners van de wijk de jaarlijkse ontmoetingsdag bij Riche. Ongeveer 
100 mensen namen daaraan deel. Wederom een succes. In december namen we afscheid van 
burgemeester van Soest en zijn vrouw. Ze maakten per koets een heuse rondgang door heel 
Boxmeer. Samen keken ze er met veel voldoening op terug. Op 1 januari waren beiden ook aanwezig 
bij het strijken van de Boxmeerse vlag en het hijsen van de nieuwe vlag van de gemeente Land van 
Cuijk. Deze ceremonie op initiatief van de wijkraad West vond plaats bij het station.  
 
 
reacties op oproep  
 
Tussen Kerstmis en nieuwjaar hebben we een envelop verspreid met daarin o.a. een flyer waarin we 
mensen de mogelijkheid boden om aan het bestuur van de wijkraad een opmerking te plaatsen of 
een vraag te stellen. Een aantal mensen heeft daarop gereageerd. Deze mensen hebben een eerste 
reactie gehad. We hebben inmiddels de vragen besproken en de betreffende personen krijgen een 
antwoord. De vragen gaan over verkeersveiligheid in de Althof, de afvalkalender, de inzameling oud-
papier, de hellingbaan bij de Hema en hoe we de betrokkenheid van burgers kunnen verbeteren. En 
ook hoe we elkaar in de wijk kunnen ontmoeten.  
 
de lokale economie 
 
De detailhandel, horeca, de sportschool en theater in onze wijk hebben het zwaar door Corona:  
lange tijd was alles helemaal gesloten of op z'n minst gedeeltelijk. Daarom blijven we bij onze oproep 
om lokaal te kopen bij onze winkeliers of - als de Weijer weer open is - een avondje naar het theater 
te gaan. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een bezoekje aan onze cafés, eetgelegenheden en 
sportscholen. Alle ondernemers kunnen een steun in de rug goed gebruiken. En voor onszelf is het 
natuurlijk ook prettig!  
 



 

 

Nogal wat ondernemers hebben - afgezien van de steunmaatregelen van de overheid  -  behoorlijk 
ingeteerd op hun reserves: het vet is bij velen van de botten. Gelukkig leidt dat (nog) niet tot 
faillissementen en veel leegstand in het centrum. Laten we hopen dat de ondernemers er weer snel 
bovenop komen! 
 
het Weijerpark 
 
Er is het laatste half jaar hard gewerkt aan het Weijerpark. Dit gebied moest aangepakt worden om 
de gevolgen van eventueel veel wateroverlast te beperken. Dit in combinatie met aanpassingen die 
al in de omgeving van het park uitgevoerd zijn. Ook is een belofte aan skaters ingelost door de aanleg 
van een skatebaan. Nu nadert het werk zijn einde: over een paar weken wordt het resultaat door de 
aannemer opgeleverd. De bedoeling is dat het park in het voorjaar officieel wordt geopend. Je moet 
er nu een beetje doorheen kijken (nieuw groen is nog niet in groei), maar al met al wordt het weer 
een mooie plek om te vertoeven! In het najaar van 2022 wordt de volgende fase in de 
klimaataanpassing gestart: de aanleg van een waterberging onder het Weijerplein. 
 
Over bouwen gesproken. 
 
De laatste jaren is er gelukkig veel gebouwd in onze wijk. En de cementmolens staan nog niet stil! 
Aan de Steenstraat naast 'de Douairière' wordt in opdracht van 'Dichterbij'  22 appartementen 
gebouwd voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast dit complex staat ook een 
woongebouw gepland; daar is nog geen uitgewerkt plan voor gemaakt. Wel voor twee gebouwen 
'om de hoek' aan de Burgemeester Verkuijlstraat. De bedoeling is dat deze (koop)appartementen in 
de loop van 2022 gebouwd gaan worden. Daarvoor wordt natuurlijk eerst de bestaande bebouwing 
gesloopt.  
 
En even verderop komt aan de kant van de 'Bakelgeert' een nieuw woonwijkje te liggen. Dat wordt 
een combinatie van sociale huur- en koopwoningen. Een en ander wordt gecombineerd met een 
nieuwe rotonde die o.a. aansluit op de Koorstraat. Ook worden er vrijliggende fietspaden aangelegd  
in de Burgemeester Verkuijlstraat. En tevens twee straten afgesloten voor autoverkeer: de 
Bakelgeertstraat en de Bilderbeekstraat. De bedoeling is dat het de verkeersdoorstroming in de 
Burgemeester Verkuijlstraat gaat verbeteren. De wijkraad hoopt dat de ingrepen de veiligheid van 
fietsers en voetgangers ten goede komt.  
 
Aan de andere kant van de wijk wordt ook nog behoorlijk gebouwd. In de Steenstraat naast het 
Chinees restaurant is de bouw van een appartementencomplex al behoorlijk op dreef.  
 
Het verkeer 
 
De aanpassingen die aan de Burgemeester Verkuijlstraat worden uitgevoerd hebben ook te maken 
met het steeds intensievere verkeer in het centrum. Het is de vraag of deze ingreep alle problemen 
oplost. Want we verwachten dat het verkeer nog meer toeneemt. Alleen al vanwege de toename van 
het aantal woningen. Ook in de directe omgeving van Boxmeer. Volgens het bestuur van de wijkraad 
wordt het tijd dat er naar het grote geheel gekeken gaat worden: hoe gaan we de toename in 
mobiliteit benaderen? Veiligheid en gezondheid moeten o.i. leidend zijn. Er ontstaan momenteel 
acties om de mobiliteit letterlijk in andere banen te bewegen. De gezamenlijke wijkraden in de kern 
Boxmeer gaan het initiatief nemen om de gemeente Land van Cuijk aan te zetten om in en rondom 
Boxmeer te komen tot een allesomvattend mobiliteitsplan voor de komende decennia.  
 
 
 
 



 

 

 
 
oud-papier  
 
Met ingang van het nieuwe jaar wordt oud-papier op een andere manier ingezameld. Niet meer met 
een kraakwagen, maar we kunnen het voortaan iedere maandag tussen 18.30 uur en 20.30 uur 
inleveren op een plek bij het sportveld van Olympia. Daar staan containers waar leden van de 
voetbalvereniging het papier in ontvangst nemen. Gelukkig is de plek inmiddels veel beter verlicht.  
 
Er zijn nogal wat mensen die moeite hebben met de wijze waarop nu de inzameling gebeurt. Vooral 
omdat de plek met de containers voor veel mensen in Boxmeer ver van hun huis ligt. Dat is ook 
nadelig voor bewoners die slecht ter been zijn of om andere redenen niet zo mobiel zijn.  
Daarom gaan de gezamenlijke wijkraden van Boxmeer bij de gemeente pleiten voor een systeem 
waarin de inleverplekken gaan rouleren: iedere week op een plek die gemakkelijker bereikbaar is 
voor inwoners van een bepaalde wijk. De wijkraad centrum denkt dat voor bewoners in het centrum 
en in ‘oost’ hiervoor de beste plek de parkeerplaats is achter Weijerstaete. Veel dichterbij en 
makkelijk bereikbaar voor auto's. Of dit initiatief gaat lukken, hopen we snel te weten. 
 
 
 
 
 
 
 


