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In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de meeste maatregelen in relatie met Corona afgeschaft 
zijn. Inmiddels weet u dat per 23 maart geen enkele maatregel nog geldt. Geen mondkapjes in het 
ov, geen testen meer bij grotere evenementen, geen zelftesten meer in het onderwijs. Om er maar 
een paar te noemen. Wel wordt geadviseerd hygiëne in acht te blijven nemen. En bij onzekerheid 
toch een mondkapje te blijven dragen. We herhalen graag dat we aandacht blijven houden voor 
kwetsbaren die gezondheidsrisico’s lopen. Bijvoorbeeld mensen met een verzwakt immuunsysteem.  
 
Oekraïne  
 
In dezelfde week waarin de vorige nieuwsbrief op de website verscheen, brak de oorlog uit in 
Oekraïne. Wat we niet voor mogelijk hadden gehouden, gebeurde toch. Ook in onze regio ervaren 
we dat veel mensen iets willen doen voor de vele vluchtelingen die naar ons toe komen. Of op een 
andere manier in actie willen komen. Op de website van de gemeente vindt u onder de knop 
‘Oekraïne’ informatie over de wegen die u kunt bewandelen als u iets wil doen. 
 
Vernieuwbouw gemeentehuis en aanpassing Weijerplein 
 
Inmiddels heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd over de plannen m.b.t. de 
huisvesting van ambtenaren en natuurlijk het bestuur van de gemeente Land van Cuijk. En in het 
spoor daarvan de mogelijke aanpassingen van het Weijerplein. In de plannen is daar o.a. een 
parkeergarage voorzien. Ongetwijfeld hebben sommigen van u deze avond op 21 maart bezocht. 
 
In februari schreven we dat het bij de parkeervoorziening om ‘begane grond en 2 bouwlagen’ zou 
gaan. Inmiddels weten we dat het om ‘begane grond en een bouwlaag’ gaat. En dat er ook gekeken 
wordt naar alternatieven. Ook werd bezoekers aan de avond duidelijk gemaakt dat het een  
verplichting is om bij nieuwbouw van een kantoor de parkeerplaatsen mee te nemen in het 
totaalplaatje. 
 
We hoorden ook dat in een eerder stadium al met de directe bewoners rondom het Weijerplein is 
gesproken. Want zij ondervinden natuurlijk de meeste gevolgen van plannen die daar worden 
uitgevoerd. Het bestuur van de wijkraad juicht het zeer toe dat de bewoners al in een vroeg stadium 
zijn betrokken! Zij hadden ook welkome suggesties.  
 
Wat betreft de plannen rondom het bergen van overtollig water, kan gezegd worden dat men in de 
eerste plaats zich richt op bovengrondse voorzieningen. Bijvoorbeeld een of meerdere wadi’s: een . 
Water Afvoer Drainage en Infiltratie systeem.  
 
Mobiliteit  
 
Een terugkerend thema is het verkeer in en rondom Boxmeer. Uit  de gemeenteraad pikten we op 
dat de gemeente gaat onderzoeken of meer wegen in haar gebied omgezet kunnen worden naar een 
30-km zone. We zullen de gemeente nadrukkelijk vragen om dat ook te bekijken in de kern Boxmeer. 
Bewoners aan de Spoorstraat zijn daar duidelijk over door middel van hun raamaffiches: zij zouden 
dat graag zien gebeuren. Het is niet DE oplossing voor de toenemende verkeersintensiteit, maar het 
kan daaraan wel een bijdrage leveren. Inmiddels onderzoeken de wijkraden van Boxmeer de 
mogelijkheid om samen met de gemeente een werkgroep in te stellen waarin de 
verkeersproblematiek binnen ons dorp integraal tegen het licht kan worden gehouden en waar over 
verkeersknelpunten kan worden nagedacht en gezocht kan worden naar oplossingen. 
 
 



Woningbouw  
 
De bouwplannen op de plaats van de voormalige basisschool ‘Bakelgeert’ komen nu snel in de fase 
van daadwerkelijke uitvoering. 
 
Er komen zesendertig sociale huurappartementen en vier tiny houses. Ook worden er drieëntwintig 
koopwoningen en tweeëntwintig koopappartementen gebouwd. De omgeving gaat flink op de schop. 
De straten rondom worden verkeersveiliger en fietsvriendelijker. De Burgemeester Verkuijlstraat 
wordt verbeterd. De fietspaden komen vrij van de weg te liggen en er komt een rotonde ter hoogte 
van de Koorstraat. Ook worden klimaatmaatregelen toegepast. Zo komt er een wateropvang voor als 
het hard regent. Ook worden er veel bomen geplant zodat de Burgemeester Verkuijlstraat het 
aanzien van een laan krijgt. Uiteindelijk zal het gebied er groener uitzien dan voorheen. De zomers 
worden steeds warmer dus veel groen is ook goed om hittestress tegen te gaan. 
In april start het bouwrijp maken. Ook de achtergebleven verharding van het voormalige 
parkeerterrein van de reeds gesloopte Bakelgeertschool wordt grotendeels verwijderd. Naar 
verwachting start de bouw van de nieuwe woningen in 2023. 
 
Burgerbetrokkenheid  
 
De gemeente Land van Cuijk wil haar bewoners op een goede manier betrokken bij de 
besluitvorming. Dat wordt de ontwikkeling van een ‘kernendemocratie’ genoemd. Heel belangrijk, 
zeker omdat de gemeente veel groter is geworden. In de aanloop naar de herindeling is bewoners 
gevraagd om samen in een team na te denken over wat er al goed is en wat er beter kan in de 
betreffende plaats. Deze ‘bouwteams’ hebben een ‘kernen-cv’ opgesteld. Ook natuurlijk voor 
Boxmeer. Deze staat nog niet op de daarvoor ingerichte gemeentelijke website, maar wij willen hem 
u graag laten zien. U vindt hem in de bijlage. Binnenkort wordt dit CV samen met de andere 
resultaten in de 33 kernen van de nieuwe gemeente aangeboden aan het college van B&W en de 
gemeenteraad.  
 
Groet,  
 
Dorien, Nelly, Paula, Harry en Eric (jullie wijkraad) 


