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Beste bewoners van het Centrum van Boxmeer, 

Hierbij alweer de vijfde nieuwsbrief aan van jullie wijkraad.  

De vakantieperiode is begonnen en we gaan weer naar het binnen- of buitenland om te 

ontspannen. Ook komen er in deze periode vakantiegangers naar ons dorp. We hebben 

gelukkig over het weer niet al te veel te klagen, de temperaturen zijn goed. Het centrum is 

ook in zomerstemming, dat is goed te zien aan de heel mooie bloemenmanden aan de 

lantaarnpalen die nu uitbundig bloeien. 

Inmiddels zijn de coronamaatregelen weer enigszins versoepeld. Het lijkt al weer een beetje 

op het oude leven. Toch willen wij een waarschuwing afgeven voor jullie allemaal. Het 

coronavirus (Covid-19) waart nog steeds rond en kan zomaar weer de (dodelijke) kop op 

steken. Wij hopen daarom dat iedereen zich bewust is van de noodzaak om nog  

steeds – waar mogelijk – anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Houd rekening 

met elkaar en geef elkaar ook de ruimte. Ga niet voor de ingang van winkels staan praten 

met anderen of midden op de straat een gesprek voeren. Probeer anderen de mogelijkheid 

van anderhalve meter afstand aan te bieden. Dat geldt ook tijdens het fietsen. Het is ons 

opgevallen dat we meer zijn gaan fietsen. Daarbij is het gezellig als je naast elkaar fietst om 

een praatje te maken. Maar, daardoor maak je het voor anderen, die je achterop of 

tegemoet komen, eigenlijk onmogelijk om afstand te houden. Daarom, denk aan de anderen 

en (nogmaals) zorg dat anderen ook anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook als je 

zelf de noodzaak daarvan voor je zelf niet in mocht zien (wat wij overigens zéér onverstandig 

zouden vinden) doe het dan in ieder geval voor de anderen.  

De wijkraad heeft inmiddels – met inachtneming van de vereiste anderhalve meter – haar 

eerste fysieke bijeenkomst gehad. We waren blij dat wij allen nog gezond zijn. Tijdens die 

vergadering is een aantal zaken aan de orde gekomen. We hebben gesproken over de 

handhaving van het fietsverbod in de Steenstraat. Hierover is ook met medewerkers van de 

gemeente gesproken en wij hebben de afspraak gemaakt hierover met elkaar in gesprek te 

blijven en de veiligheid in het voetgangersgebied hoog op de prioriteit te houden.  

Verder is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest met betrekking tot de ontwikkeling van 

het gebied aan de Steenstraat tussen De Douariere en de Rochusrotonde en tussen 

Rochusrotonde en het Hoogkoor. Het lijkt er op dat er eindelijk schot in de zaak komt. Als de 

(voorlopige) plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden, gaat dat deel van het centrum er in 

onze ogen echt op vooruit. Er komen een aantal woningen maar ook groen. 



 

 

De wijkraad heeft aangegeven haar steun te willen geven aan een bezwaar van een aantal 

bewoners van het Centrum en een aantal ondernemers met betrekking tot de plannen om 

bij de aanpassing van de Koorstraat (vanaf februari/maart volgend jaar) ter hoogte van de 

Hoogkoorpassage een laad- en losplaats in te richten. De wijkraad tekent zelf hier geen 

bezwaar tegen aan maar heeft naar het College en de bezwarencommissie gemeld dat zij dit 

bezwaar ondersteunen. 

Indien en voor zover de lockdown-maatregelen het toestaan, willen wij de ontmoetingsdag 

in het najaar houden. Dat zal in oktober zijn. Hierover ontvangen jullie op een later moment 

nog bericht.  

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.  

 

Hierbij willen wij nog even – net als in de vorige brief – 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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