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Beste bewoners van het Centrum van Boxmeer, hierbij de nieuwsbrief van oktober. 

Inmiddels is wel duidelijk dat de tweede coronagolf een feit is. Het aantal besmettingen is 

onrustbarend hard gestegen en ook het aantal ziekenhuisopnames, ic-opnames en 

sterfgevallen door corona stijgt snel. Ook in onze gemeente is sprake van een behoorlijke 

toename van het aantal besmettingen. Op dit moment is de besmettingsgraad zodanig dat 

het risiconiveau als ernstig moet worden ingeschat (niveau 3). In een groter aantal 

gemeenten is het risiconiveau zelf als zeer ernstig (niveau 4) aangemerkt.  Op 13 oktober 

heeft de regering opnieuw een aantal strengere maatregelen afgekondigd. Feitelijk is er nu 

sprake van een gedeeltelijke lockdown. Die die gelden maatregelen zijn te vinden op de 

website van de overheid onder: 

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

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

Wij – de bewoners van Nederland in zijn algemeenheid maar zeker ook de bewoners van 

Boxmeer (Centrum) – zijn met allen medeverantwoordelijk zijn voor de opleving van het 

virus. Kennelijk zijn wij er ons onvoldoende van bewust geweest dat Corona nog niet klaar is 

met ons. Hoewel de maatregelen door een grotere groep van inwoners wordt nageleefd, 

zien wij nog te veel dat er onvoldoende rekening (lees afstand e.d.) wordt gehouden van 

elkaar en zou de mondkapjesverplichting (we weten dat het een advies is maar zou het niet 

beter een plicht zijn) nog meer moeten worden nageleefd. Dat geldt voor jong en oud. Laat 

helder zijn dat wij alleen samen er voor kunnen zorgen dat we Corona kunnen terugdringen. 

Denk daarbij ook aan de anderen. Jij hoeft niet ziek te worden van Corona maar dat wil niet 

zeggen dat degene die jij besmet ook niet ziek wordt, die kan er onder omstandigheden zelfs 

aan komen te overlijden.  

Onze eerdere opmerkingen met betrekking tot het omgaan met de anderhalve meter 

samenleving (zie de nieuwsbrief van juli 2020) en de andere corona-onderwerpen blijven  

daarom nog steeds onverkort van kracht.  

Het lijkt er op dat de werkzaamheden aan het Hoogkoorplein volgens de planning lopen. Als 

dat zo blijft zal het plein voor de opening van het nieuwe pand van Albert Hein (begin 

december 2020) gereed zijn. De werkzaamheden zijn nog steeds te volgen via de volgende 

website  www.boxmeer.nl/hoogkoorplein.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
http://www.boxmeer.nl/hoogkoorplein


Begin september is de wijkraad ingelicht over het plan van aanpak met betrekking tot de 

zogenaamde kernendemocratie. Een en ander moet zijn beslag krijgen bij de herindeling, 

waarbij het de bedoeling is om de eigen identiteit van de diverse kerkdorpen te beschermen 

en te stimuleren. De wijkraden van Boxmeer zijn hierover ook in gesprek met de gemeente. 

Zij willen graag, voor zij zich hiervoor ten volle willen inzetten, meer duidelijkheid krijgen 

over hun status nu en in de toekomst.  

Inmiddels zijn daarover eerste afspraken gemaakt met gemeente en wordt een traject in 

gang gezet waarin voor wijk- en dorpsraden meer duidelijk moet komen over hun rol – en 

die van de wijk- en dorpsraden van de andere gemeenten – bij de invoering van de 

kernendemocratie. Zodra daar meer over bekend is zullen wij dat uiteraard kenbaar maken 

aan jullie.  

Zoals in onze eerdere nieuwsbrief al gemeld heeft de wijkraad heeft inmiddels besloten om 

– mede gelet op de toenemende besmettingen en het groter wordende gevaar daarop – dit 

jaar geen bijeenkomsten met bewoners meer te organiseren. Dat is spijtig maar wij willen 

jullie geen risico’s laten lopen, los van de vraag of dergelijke bijeenkomsten op korte termijn 

nog wel toegestaan zijn.  

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. 

 

Jullie wijkraad,  

Nelly, Paula, Dorien, Wiel, Harry en Eric 
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