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Beste bewoners van het Centrum van Boxmeer, hierbij de nieuwsbrief voor september. In 

aansluiting op onze vorige nieuwsbrief moeten wij helaas melden dat corona ons inmiddels 

weer in zijn greep gaat krijgen. Het lijkt er op dat de zogenaamde tweede golf daadwerkelijk 

gekomen is. Geen echte reden voor optimisme dus. Op maandag 28 september is door onze 

regering een aantal extra maatregelen afgekondigd. Die maatregelen houden, kort gezegd, 

het volgende in: 

- Mensen mogen buiten, zoals op een terras, in groepen van maximaal veertig 
personen samenkomen. Binnen geldt een groepsgrootte van maximaal dertig 
personen. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten, demonstraties, culturele 
instellingen, dierentuinen en bedrijven. 

- Thuis wordt aangeraden nog maar drie gasten te ontvangen. Kinderen tot dertien 
jaar vallen niet onder dit advies. 

- In een ander gebouw dan thuis mogen maximaal vier personen uit verschillende 
huishoudens bij elkaar zitten, zoals bij een bioscoopbezoek of eten aan één tafel in 
een restaurant. 

- De horeca moet landelijk om 22.00 uur de deuren sluiten. Om 21.00 mag niemand 
meer naar binnen en gaat het licht aan. Afhaalrestaurants mogen wel tot 2.00 uur 
maaltijden bezorgen, maar mogen na 22.00 uur geen alcohol verkopen. 

- In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren, zodat de GGD 
bron- en contactonderzoek kan doen als er sprake is van een besmetting. 

- Bij sportwedstrijden, zowel amateursport als topsport, mag de komende drie weken 
geen publiek op de tribune zitten. Sportkantines zijn gesloten. 

- Verplichte registratie bij bepaalde contactberoepen. 
(Bron; nu.nl d.d. 29 september 2020) 
Voor een totaal overzicht van de per 29 september 2020 vanaf 18.00 uur geldende 
maatregelen zie ook 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-
om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen 

Nadat wij hiervoor een vraag hebben voorgelegd bij (onder meer) de gemeente heeft de 

gemeente snel geschakeld en nog dezelfde week gezorgd voor ‘coronabelijning’ in ons 

centrum. In ieder geval zal een en ander bijdragen aan het bewustzijn / de bewustwording 

van de ernst van de huidige coronasituatie en de noodzaak om afstand te houden. Wij 

hebben de gemeente bedankt voor hun snelle en adequate optreden.  

https://www.nu.nl/coronavirus/6080428/groepsgrootte-naar-maximaal-40-buiten-en-30-binnen-thuis-maximaal-3-gasten.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6080424/horeca-moet-vanaf-dinsdag-om-2200-uur-deuren-sluiten.html
https://www.nu.nl/sport/6080423/komende-drie-weken-geen-publiek-welkom-bij-sportwedstrijden.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen


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  

natuurlijk onverkort van kracht.  

Inmiddels is begonnen met de sloop van de panden aan de Steenstraat bij het Rochusplein. 

Als daar verdere ontwikkelingen zijn, houden wij jullie uiteraard op de hoogte.  

Zoals jullie waarschijnlijk hebben bemerkt, is begonnen met de werkzaamheden aan het 

Hoogkoorplein. Die zijn te volgen via de volgende website  www.boxmeer.nl/hoogkoorplein. 

De gemeente heeft inmiddels ook het eerste ontwerp naar buiten gebracht met betrekking 

tot de toekomstige ontwikkelingen bij de Burgemeester Verkuijlstraat / Bakelgeertstraat / 

Bilderbeekstraat. De bedoeling is om op het nu nog onbebouwde terrein – met mogelijke 

sloop van de flatgebouwen aan de Bernard- en Marijkestraat – bebouwing te realiseren. Hoe 

en wat ligt nog niet vast maar het wordt gevarieerde bebouwing. Daarbij wordt in beginsel 

de Bakelgeertstraat voor alle verkeer afgesloten aan de kant van de Burgemeester 

Verkuijlstraat terwijl de Bilderbeekstraat een andere aansluiting krijgt op de Burgmeester 

Verkuijlstraat dan nu. In beginsel sluit die straat dan aan op de nieuw aan te leggen 

Hoogkoor-rotonde. 

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 eigenheid 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, graag duidelijkheid krijgen over 

hun status nu en in de toekomst. Die is nog onduidelijk. Zodra daar meer over bekend is 

zullen wij dat uiteraard kenbaar maken aan jullie.  

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.  

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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