
 

 

nieuwsbrief mei 2022 
 
Voorwoord 
 
Sinds kort is de Steenstraat opgefleurd met lampionnen. Eigenlijk een heel eenvoudige ingreep;  en 
vooral ’s avonds ogen ze heel feestelijk! Gelukkig zijn ook de bloembakjes aan de lantaarnpalen weer 
terug. Alles is weer up-to-date. Op naar een mooie zomer! 
 
Evenementenbeleid  
 
Inmiddels is het evenementenbeleid in de nieuwe gemeente Land van Cuijk geharmoniseerd. Dat 
was nodig, omdat de ‘oude’ gemeentes eigen regels hadden die soms van elkaar verschilden. Die 
verschillen zijn nu rechtgetrokken. Als bijlage hebben we een blad toegevoegd dat de belangrijkste 
regels bevat als u een evenement wil organiseren of als u na wil gaan ‘wat er wel en wat er niet mag’. 
Dat laatste is in het centrum geen overbodige luxe.  
 
Bijeenkomst van de bewoners 
 
In de nieuwsbrief van april meldden we u dat we op maandag 4 juli een bewonersbijeenkomst 
organiseren. Deze wordt gehouden in de zaal van café ‘het Centrum’ aan de Steenstraat. De 
uitnodiging gaan we nog huis-aan-huis verspreiden. Het kan natuurlijk zijn dat u graag punten ter 
sprake wil brengen. Zaken die u bezighouden of in ieder geval het bespreken waard zijn. U kunt 
daarmee wachten tot de vergadering zelf, maar u kunt ze ook vooraf doorgeven via het e-mailadres: 
info@wijkraadboxmeercentrum.nl  
 
Kernen-cv  
 
Inmiddels is het kernen-cv van de plaats Boxmeer klaar. Als het goed is wordt het resultaat nog 
geplaatst op de daarvoor ingerichte website: https://ons.landvancuijk.nl/default.aspx 
Momenteel worden alle cv's grafisch vormgegeven. Als dat klaar is, komen ze op de genoemde site. 
 
De bedoeling is dat alle kernen-cv’s aan de gemeenteraad van Land van Cuijk worden aangeboden. 
Dat gebeurt nog voor de zomervakantie. Daarna begint pas het echte werk, want we zullen met z'n 
allen ernaar streven om de zaken die we in de toekomst voor Boxmeer en het Land van Cuijk 
belangrijk vinden daadwerkelijk te realiseren.  
 
 
Informatie-avonden over de omgevingswet 
 
Op 20 april bezochten we de derde informatieavond over de omgevingswet. Heel in het kort: deze 
wet gaat tientallen andere wetten en regels veranderen als het gaat om het bestemmen en inrichten 
van onze omgeving. Een belangrijke wijziging is dat burgers veel meer te vertellen krijgen. Daarom is 
het belangrijk dat we ons informeren over de gevolgen van deze wet. Eigenlijk hoeven we niet meer 
te wachten op wat de (lokale) overheid met de ruimte wil: we kunnen zelf met plannen komen, 
waarbij dan voortaan leidend is: 'ja, mits' in plaats van 'nee, tenzij'. 
 
Deze keer stond de landbouw centraal. Geert Verstegen stelde o.a. dat het van wezenlijk belang gaat 
worden dat er in het Land van Cuijk natuurlijke verbindingen komen tussen onze belangrijkste 
natuurgebieden: het Maasheggengebied in het oosten en de Peelhorst in het westen. Dit allemaal 
ten behoeve van instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit. Twee andere sprekers 
vertelden over de historische ontwikkeling die geleid heeft tot de huidige intensieve landbouw. En 
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presenteerden ook een alternatief: regeneratieve landbouw. Dat is een landbouwsysteem dat is 
gebaseerd op circulair, natuurlijk gebruik van de grond.  
 
Op 22 juni vindt in de 'Jachthoorn'  te Sint-Hubert vanaf 19.30 uur de vierde en laatste bijeenkomst 
plaats en die gaat over de energietransitie. Door de recente gebeurtenissen in Oost-Europa alleen 
nog maar actueler geworden. U kunt zich aanmelden via omgevingswet@mlvc.nl  
 
Geveltuintjes 
 
Een van de agendapunten die op 4 juli aan de orde komt, is het 'geveltuintje'. Veel van de straten in 
het centrum van Boxmeer zijn letterlijk 'versteend'. De komende decennia is de kans groot dat we 
steeds meer last krijgen van extreme weersomstandigheden. Zoals u weet is de gemeente al hard 
bezig om die situatie het hoofd te bieden: aanleg van wadi's, waterberging, verbetering waterafvoer.  
 
Als inwoner kunnen we zelf ook een bijdrage leveren. Zeker als u geen of een heel kleine tuin hebt. 
Gemeenteambtenaren waarmee we een wandeling door het centrum maakten, opperden het idee 
van het 'geveltuintje': een strookje (gemeente)grond van ongeveer 50 cm dat gevuld wordt met 
planten. Goed tegen hittestress in de straten en in de strook kan dan sneller water in de grond 
zakken. En het staat natuurlijk een stuk fleuriger dan de straatstenen. De gemeente financiert de 
aanleg van de strook inclusief beplanting en de bewoners onderhouden de strook.  
 
Bij dezen al de vraag om alvast erover na te denken of u hieraan mee wil werken.  
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