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Nieuwsbrief november/december 2020 
 

Beste wijkgenoten, hierbij de laatste nieuwsbrief van 2020. Zoals in de vorige nieuwsbrief al 

was gemeld, zitten we (nog steeds) in de tweede coronagolf. Sinds enkele weken is er zelfs 

sprake van een nieuwe lockdown. Bedrijven die handelen in niet-essentiële zaken zijn 

gesloten net als de horeca. Ook de mogelijkheden om te sporten zijn – met name voor de 

18+-inwoners – behoorlijk beperkt. Hoewel het er de schijn van heeft dat wij inmiddels  de 

top van die tweede golf hebben bereikt, is er de komende weken nog steeds sprake van veel 

besmettingen en, wat erger is, een toename in de ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Wij 

wijzen hier, als jullie willen weten welke maatregelen precies gelden, nogmaals naar de 

website van de overheid, alwaar die maatregelen staan opgesomd. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-

maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven 

We hopen dat jullie gezond blijven en dat jullie, ook tijdens de viering van de jaarwisseling, 

je willen houden aan de geldende regels. Het is begrijpelijk dat we allemaal feest zouden 

willen vieren maar we zullen toch eerst echt samen het coronavirus er onder moeten 

krijgen.  

Dat betekent ook dat er dit jaar, anders dan voorgaande jaren, helaas geen 

nieuwjaarsreceptie mogelijk is. Wij hadden graag met jullie geproost op het nieuwe jaar 

maar dat kan nu nog niet. Hopelijk volgend jaar weer wel. Overigens hebben de wijkraden 

gezamenlijk voor de inwoners van Boxmeer voor een (chocolade)traktatie gezorgd. Wij 

hopen dat dit bij jullie in de smaak is gevallen 

 

Wat valt er te vertellen over zaken waar de wijkraad zich in de afgelopen tijd mee heeft 

bezig gehouden. 

• Allereerst natuurlijk dat Albert Heijn het pand aan de Koorstraat in gebruik heeft 

genomen. Pand en parkeerplaats zien er mooi uit. De wijkraad hoopt dat het oude 

pand, dat nu leegstaat, op korte termijn plaats zal bieden aan andere 

middenstanders.  

 

• Wij zagen dat de Big Bazar (op het Wilhelminaplein) haar deuren heeft gesloten en 

wij hoorden dat in dat pand een vestiging van Xenos zal worden geopend. Wij zijn blij 

dat het pand niet leeg blijft staan. 

 

• De wijkraad is ingelicht over de plannen om het Weijerpark te herinrichten. Dat is 

nodig in verband met de noodzaak van waterberging. De plannen zijn inmiddels ter 
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inzage gelegd. De wijkraad heeft aangegeven zich met het ontwerp te kunnen 

verenigen. Wij denken dat het Weijerpark er op vooruit zal gaan. Wij hebben de 

gemeente verzocht om voor de bomen die in het kader van de herinrichting worden 

gerooid nieuwe bomen te planten in het park.  

 

• Zoals eerder gemeld is de wijkraad begin september ingelicht over het plan van 

aanpak met betrekking tot de zogenaamde kernendemocratie. De situatie rondom 

het coronavirus en het feit dat inmiddels ook de gemeente Mill en Sint Hubert 

aangesloten is bij het herindelingstraject heeft gemaakt dat een en ander wat 

langzamer gaat dan wij zouden willen.  

 

• De gezamenlijke wijkraden van Boxmeer hebben hun visie op de manier waarop de 

kernendemocratie zou kunnen worden ingevoerd in de nieuwe gemeente kenbaar 

gemaakt aan de Colleges, Raden, wijk- en dorpsraden en werkgroepen van de 

betrokken gemeentes. Wij zijn nu in afwachting van een reactie daarop. Zodra daar 

meer over bekend is zullen wij dat uiteraard kenbaar maken aan jullie.  

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 brieven – vermelden waar meer 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. 

Resteert ons nog slechts jullie (en ons) een goed begin van 2021 toe te wensen en de hoop 

uit te spreken dat alles in de loop van dat jaar weer “normaler” gaat worden. 

 

Jullie wijkraad,  

Nelly, Paula, Dorien, Wiel, Harry en Eric 
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