
Maatregelen Beugen
De eerste uit te voeren maatregelen
De inbreng van de inwoners op de bijeenkomst water-
overlast uit Beugen heeft bijgedragen aan het in kaart 
brengen van de meest effectieve oplossingen. 
In Beugen gaat het om 3 maatregelen (zie tabel), waarvan 
1 quick win. De werkzaamheden in Klaverkamp is binnen 
het bestaande budget uit te voeren. De andere 2 beoog-
de maatregelen kunnen alleen worden uitgevoerd als 
de gemeenteraad hier budget voor beschikbaar stelt. De 
start van de uitvoering staat gepland voor het voorjaar 
van 2018. Voordat werkzaamheden starten ontvangen 
omwonenden een brief met informatie hierover.

Klaverkamp/ Pottenvonder 

Verlaging grasveld en aanpassen 
bestrating Klaverkamp en 
verplaatsen speelplek. Speelveld 
naast Pottenvonder 5 gedeeltelijk 
verlangen en toevoer via herinrichting 
bevorderen. 

€ 160.000

Dorpsstraat

Weghalen verkeersdrempel ter hoogte 
van basisschool ‘Onze bouwsteen’. 
Verlagen rijgedeelte parkeerplaats 
basisschool en achterliggend grasveld. 

€ 190.000

Sportterrein Dorpsstraat herinrichten

Berging en infiltratie aanbrengen. €820.000
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Omgeving Bakkerskamp
De maatregelen die (gelukkig) nog voor de hevige 
buien vorig jaar zijn uitgevoerd, hebben afdoende 
gewerkt en blijven zoals ze zijn.

In deze editie komen de maatregelen in 
Beugen aan de orde. Verder ziet u welke 
‘quick wins’ al in Boxmeer zijn uitgevoerd en 
welke op korte termijn worden gestart. Ook 
kunt u lezen wat er verder zoal gebeurt, zoals 
een samenwerkingsproject van bewoners 
van de Sweelinck met de gemeente en een 
deurwaterkering als mogelijke oplossing voor 
de Van Coothstraat in Boxmeer.

Bij de Hollesteeg wordt hard gewerkt aan het verlagen van het 
groen. Op de achtergrond de 8 verticale permeo’s.
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Wat al gedaan?
Intussen is de uitvoering van verbeteringen aardig op 
stoom. In de tabel van de quickwins van Boxmeer op de 
volgende pagina kunt u zien welke maatregelen al zijn 
uitgevoerd en welk op korte termijn worden gestart. De 
planning is ongewijzigd, aan het einde van het jaar zijn al 
deze maatregelen uitgevoerd.  

Extra bergingsruimte omgeving Jan Linders
Bij de verbouwing van ‘t Hoogkoor wordt meer 
waterberging gerealiseerd dan verplicht. Door afspraken 
in de voorbereidende fase komt er een verlaagd 
plantsoen en wordt in deze omgeving waar het water erg 
lastig af te voeren is, de eerste winst behaald. Hierdoor 
ontstaat extra berging van 150m3. 

Samenwerking bewoners Sweelinck en gemeente
Om in de toekomst mogelijke wateroverlast te 
voorkomen zijn bewoners van de Sweelinck en de 
gemeente samen aan de slag gegaan. De bewoners 
verlagen samen een pad dat bij hun woningen hoort 
en de gemeente zorgt dat dit water goed afgevoerd 
kan worden naar een bergingsgreppel in het plantsoen 
daarachter. Deze maatregel wordt in juli uitgevoerd en 
staat in de lijst van de quick wins van Boxmeer. 

Deurwaterkering als mogelijke oplossing
In de Van Coothstraat en rondom Jan Linders zijn voorlopig 
echt afdoende maatregelen niet mogelijk. Om huizen dan 
toch zo goed mogelijk te beschermen tegen wateroverlast 
bij extreme regenval zou de deurwaterkering een goede, 
en naar verhouding goedkope, oplossing kunnen zijn. 
Binnenkort worden tests gestart zodat duidelijk wordt of 
dit echt een goede oplossing is.  

Masterplan water:  
berekeningen Sambeek 
klaar
Voor Sambeek zijn berekeningen gemaakt zodat 
helder wordt waar welke maatregelen nodig zijn om 
maximaal een regenbui van 60 mm in een uur zonder 
problemen te kunnen verwerken. Later dit jaar worden 
inwoners uitgenodigd voor een informatieavond, 
waarbij de berekeningen worden getoetst aan 
ervaringen en inzichten van de inwoners. 
Ook de informatie die hier wordt opgehaald, wordt 
in het masterplan water opgenomen. Dit wordt 
opgesteld om tot een zo goed mogelijke aanpak te 
komen van toekomstige mogelijke wateroverlast. 
Het doel is om, binnen realistische financiële 
mogelijkheden, de overlast van eventuele volgende 
extreme regenbuien zoveel mogelijk te beperken. 
De knelpunten van alle dorpen in de gemeente 
worden tegen het licht gehouden om te kijken 
waar maatregelen mogelijk zijn. Begonnen is met 
Boxmeer en Beugen omdat deze afgelopen jaar het 
meest getroffen zijn door wateroverlast. De nieuwe 
maatregelen worden samengevoegd met de plannen 
die er al waren. Op deze manier ontstaat er een 
overzicht van het totale werk en de kosten en kunnen 
we aan de slag met de meest effectieve verbeteringen 
op korte en lange termijn. 

Wethouder Verstraaten presenteert het plan tijdens het bezoek 
van minister Schultz.
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Rondom de Weijer in Boxmeer zou veel winst behaald 
kunnen worden in de opvang van water, maar ook 
om andere klimaatveranderingen het hoofd worden 
geboden, zoals droogte en hitte. Je zou het niet zeggen 
na de enorme regenbuien van afgelopen jaar, maar 
droogte en hitte vormen in de toekomst waarschijnlijk 
een nog groter probleem dan hevige regenbuien.

De gemeente Boxmeer wil met zoveel mogelijk 
betrokken partijen het Weijerpark en de omgeving  
klimaatbestendig maken. Dit betekent onder andere 
bestendigheid tegen wateroverlast, verdroging en 
hittestress en  verbetering van de biodiversiteit. 
Maar ook sociale ontmoeting en educatie worden 
meegenomen in het plan.

Het is nog lang niet zeker of de plannen door kunnen 
gaan. Er is 3 miljoen euro voor nodig, die nu nog niet 
beschikbaar is. 
Samen met het Waterschap Aa en Maas, de provincie 
Brabant en de vijf Land van Cuijk-gemeenten is 

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 opgezet. Minister 
Schultz bracht onlangs een bezoek aan het Weijerpark, 
vanwege de voorlopersrol die het Land van Cuijk 
heeft in Nederland op dit gebied. Zij nam een plan 
van  het Land van Cuijk voor versnelde maatregelen bij 
klimaatveranderingen in ontvangst. Het Weijerpark zou 
daarbij een voorbeeldfunctie krijgen.   

Wat kunt u zelf doen?
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de openbare 
ruimte en u voor uw eigen terrein en huis. Mocht u 
echter bij hevige regenval wateroverlast vanuit de 
woning zelf hebben, of twijfelt u over welke preventieve 
maatregelen u het beste kunt nemen, komen we graag bij 
u langs.

Onze specialisten op dit gebied hebben al een aardige 
reeks keukentafelgesprekken achter de rug, waarbij ze 
met vaak eenvoudig te nemen maatregelen mensen 
verder hebben kunnen helpen. 
U blijft verantwoordelijk voor de aanpassingen op uw 
eigen perceel, zoals wij verantwoordelijk blijven voor de 
openbare ruimte, maar onze deskundige medewerkers 
komen graag bij u langs. 

Wilt u een afspraak of heeft u vragen over dit 
onderwerp? 
Stuurt u dan een mail naar gemeente@boxmeer.nl ter 
attentie van John Arts. Ook kunt u telefonisch vragen 
stellen via 0485 585911. 

Meer informatie
Wanneer worden de maatregelen in uw omgeving 
uitgevoerd? 
Op de website van de gemeente is op ‘Werk in Uit-
voering,  www.boxmeer.nl/wiu te volgen wanneer de 
verschillende maatregelen worden uitgevoerd. Zodra 
wij een precieze planning hebben voor een project, 
vindt u die hier terug. Ook sturen wij omwonenden 
voor aanvang van het project dat aan de beurt is, een 
brief met informatie over wat er en wanneer het staat 
te gebeuren.

Plannen voor de omgeving rondom  De Weijer

Een van de gerealiseerde maatregelen bij de Tuinfluiter.
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Quick wins 
Gebied Maatregel prioriteit Kosten uit voering

Luneven Toegangspad park Luneven thv huisnrs 24/26 
verplaatsen en aanvoergreppel verruimen 

 €  5.000,00 ü
Luneven Aanleggen omgekeerde drempel in Tuinfluiter 

thv Putter
€  43.000,00 ü

Luneven Aanpassen toegangspad thv Tuinfluiter 5/7 €  7.000,00 ü
Hollesteeg Kruising aanpassen door verlaging Hollesteeg 

thv Floralaan en houtwal
€  26.900,00 juli/

september

Hollesteeg Verlagen groen en houtwal evenwijdig aan de 
Hollesteeg

€  41.000,00 juli

Hollesteeg Aanbrengen 8 verticale permeo’s en 
kolkaansluitingen kruising Hollesteeg/Acacia

€  52.000,00 juli/
september

De Mahonie Verwijderen houtwal op 3 locatie en 
fietsbeugels

€  3.000,00 ü
Sweelinck Aanleg bergingsgreppel €  16.000,00 juli

Sweelinck Aanleg wal €  11.000,00 juli

Elzenstraat Twee wadi’s evenwijdig aan Elzenstraat 
thv vestiging Pantein (mogelijk gewijzigde 
oplossing)

 €  41.500,00 

Elzenstraat Aanbrengen verticale permeo’s 4 stuk in wadi’s €  13.000,00 

Van 
Coothstraat

Verlagen groen naast Van den Berghstraat en 
verwijderen trottoir oostzijde 

 €  28.000,00 

Van 
Coothstraat

Aanbrengen permeo’s thv Van den Berghstraat  €  6.500,00 

Van 
Coothstraat

Drempel aanbrengen in Sasse van IJsseltstraat €  7.800,00 

Luneven Stroombaan thv Merel afvangen en geleiden 
naar het Luneven

€  10.000,00 

Luneven Achterpad Julie Postelsingel €  30.000,00 

Madeleine Verlagen gras en grond vervangen door infiltra-
tiezand thv achtertuinen Beugenseweg 9-11

€  17.000,00 

Luneven Groenstrook omvormen tot afvoergreppel van 
het Leucker naar Luneven

€  9.000,00 

Luneven Aanpassen bocht ´t Leucker €  14.500,00 

Van 
Coothstraat

Plateaus vervangen door punaises  €  96.000,00 

Mahonie Vergroten sloot en kolken aansluiten op sloot €  23.500,00 

Acacia Herinrichting Acaciaplein €  46.000,00 

Totale kosten  €  547.700,00 
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Er wordt gestart met het inzichtelijk maken van de 

knelpunten in alle andere dorpen van de gemeente. Deze 

worden op eenzelfde manier onderzocht als eerder in 

Boxmeer en Beugen gebeurde en nu in Sambeek. Deze 

worden samengevoegd met de plannen die er liggen. Op 

die manier ontstaat er een overzicht van het totale werk 

en de kosten en kunnen we aan de slag met de meest 

effectieve verbeteringen op korte en lange termijn.

Dat traject zal zo’n 2,5 tot 3 jaar in beslag nemen.

OKTOBER

In het voorjaar van 2018 wordt gestart met de 

maatregelen tegen de wateroverlast in Beugen. De 

werkzaamheden in Klaverkamp is binnen het bestaande 

budget uit te voeren. De andere 2 beoogde maatregelen 

kunnen alleen worden uitgevoerd als de gemeenteraad 

hier budget voor beschikbaar stelt.

2018

De gemeenteraad beslist over het masterplan wa ter en 

de daarbij behorende kosten. Zodra de gemeenteraad 

toestemming heeft gegeven, wordt het plan verder ten 

uitvoer gebracht. Dit plan zal onder andere via de nieuws-

brief bekend worden gemaakt. 

OKTOBER

Planning 
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