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Beste bewoners van het Centrum, 

 

Helaas moet de bewonersbijeenkomst van 23 maart worden geannuleerd in verband met de 

maatregelen rond het Coronavirus. Wij hadden op die avond een aantal onderwerpen met jullie 

willen bespreken. 

Op een later moment zal de wijkraad antwoord geven op vragen van jullie kant – die jullie overigens 

steeds kunnen indienen – en die antwoorden plaatsen op onze website. 

In de uitnodiging voor de bijeenkomst hadden wij al een paar onderwerpen genoemd waarover 

gesproken zou worden. Ik zal hierna kort weergeven wat wij daarover aan jullie hadden willen 

vertellen. 

1. De kascommissie heeft het financieel jaarverslag van de wijkraad gecontroleerd en in orde 

bevonden. Wij hadden tijdens de bijeenkomst decharge willen verlenen aan de 

penningmeester maar doen dat nu hier. Nelly heeft onze financiën weer op uitstekende wijze 

behartigd. 

 

2. Wij hadden jullie willen melden wat er bekend is ten aanzien van werkzaamheden op de 

hoek Steenstraat /Burgemeester Verkuijlstraat. De gemeente is bezig met bodemsanering in 

verband met toekomstige ontwikkeling van dat gedeelte van de Steenstraat Noord en de 

Burgemeester Verkuijlstraat. De bedoeling is dat de bestaande panden (vanaf De Douariere 

tot aan de Rochusrotonde) worden gesloopt en deels in particulier initiatief en deels door de 

gemeente worden vervangen door woningen. Ten aanzien van de Burgemeester 

Verkuijlstraat geldt dat er eerst overeenstemming met de eigenaar van de daar nog staande 

panden (aan de Hoogkoorkant) moet worden bereikt en ook daar zouden dan woningen 

(appartementen) kunnen worden gerealiseerd. Het binnenterrein zou een groenfunctie 

moeten krijgen en daarnaast als waterberging (Wadi o.i.d.) moeten functioneren. De 

uitvalsweg van dat nieuwe gedeelte zou via de achterzijde van het Hoogkoor en D’n Entrepot 

moeten worden gerealiseerd. De plannen bevinden zich nog in een heel vroeg stadium. 

 

3. Op het Hoogkoorplein  wordt in de loop van dit jaar (verwachting is mei/juni) gestart met de 

realisering van een waterberging onder het nieuwe plein. Daarbij wordt ook de ingang naar 

de nieuwe winkel van AH aangepakt en de ingang van de parkeergarage wordt verplaatst. 

Een en ander moet voor het einde van 2020 worden gerealiseerd. Het was de bedoeling om 

gelijktijdig ook de Koorstraat zodanig te verleggen dat de vreemde knik wordt aangepast. 

Omdat dit niet meteen lukt, is besloten dat deel van de werkzaamheden volgend jaar 

februari / maart aan te pakken. 

 

4. Een werkgroep van de wijkraad heeft afgelopen jaar een voorstel geformuleerd om het 

Raadhuisplein aantrekkelijker te maken. Dat voorstel/plan is aan het College gepresenteerd 



en dat College heeft daar over het volgende besloten (kortweg): 

Hoewel er grote waardering is voor de inspanningen van de werkgroep is uiteindelijk 

besloten op dit moment daar geen uitvoering aan te geven. Als reden wordt aangevoerd dat 

de uitvoering enige tienduizenden euro’s zou kosten. Omdat er andere werkzaamheden aan 

het Plein worden verwacht (verbouwing / sloop postkantoor en aangrenzende huizen i.v.m. 

met ontwikkeling van dat deel van het plein) en omdat de functie van het gemeentehuis na 

de herindeling nog niet vast staat, kunnen die kosten op dit moment niet worden 

verantwoord. Indien het gemeentehuis zetel wordt van het bestuur van de nieuwe gemeente 

Land van Cuijk, zal worden bezien of en hoe het plein opnieuw ingericht kan worden. Het 

bestuur heeft aangegeven van dit jammer is maar dat zij de redenering van het college wel  

kan volgen. 

 

5. De viering van 75 jaar vrijheid in het dorp Boxmeer, welke viering door de gezamenlijke 

wijkraden – in samenwerking met de stichting Bing, het COB en veel vrijwilligers – op 19 april 

2020  zou worden georganiseerd, is in verband met de maatregelen rond het Coronavirus 

uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Wij zullen jullie daar nader over berichten. 

 

6. Omdat het Europees Kampioenschap voetbal is verschoven naar juni 2021, valt over de 

eventueel daarbij in het centrum te organiseren festiviteiten op dit moment niets te zeggen. 

 

Rest ons op dit moment niet meer te zeggen dan dat wij hopen dat de gevolgen van het coronavirus 

spoedig voorbij zullen zijn en wij weer terug kunnen keren naar het normale leven. 

 

De wijkraad wenst u allen gezondheid toe 

 
De voorzitter van de Wijkraad Boxmeer Centrum 
 
Eric Maes, 


