
Quick wins Boxmeer 
Zoals te zien in de lijst op de volgende pagina, is in Box-
meer al een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Voor 
de nog te nemen maatregelen is een verandering in de 
volgorde gemaakt. De maatregelen in de Elzenstraat wor-
den groter en effectiever dan de eerder ingeplande quick 
wins. Voordat hiermee kan worden gestart, moeten wel 
eerst kabels en leidingen worden verlegd, vandaar dat we 
daarmee wat later kunnen starten.
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In deze editie ziet u welke ‘quick wins’ al in 
Boxmeer zijn uitgevoerd en leggen we uit 
waarom de volgorde wordt aangepast. De 
status van de maatregelen in Beugen komt aan 
bod en de planning voor de andere dorpen. 
Ook weer wat tips om zo goed mogelijk met 
klimaatveranderingen om te gaan.

Op de onderstaande foto ziet u de aanpassingen in de Hollesteeg.
Duidelijk te zien is ook het gebruik van de infiltratiebuis.

Masterplan water:  
andere dorpen

Omdat we goede ervaring hebben met de aanpak van 
de wateroverlast in Boxmeer en Beugen doen we dit 
voor de andere dorpen op dezelfde manier. Om de 
vaart er in te houden, pakken wij telkens twee of meer 
dorpen tegelijk aan. Wij starten met de dorpen waar in 
het verleden de meeste wateroverlast is opgetreden. 
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. 
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. 

De volgorde is als volgt:

Sambeek - Overloon najaar 2017 

Vierlingsbeek - Oeffelt voorjaar 2018 

Maashees - Rijkevoort najaar 2018

Groeningen - Vortum-Mullem -  
Holthees 

voorjaar 2019 
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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 ü

Hollesteeg Verlagen groen en houtwal evenwijdig aan de 
Hollesteeg

€  41.000,00 ü
Hollesteeg Aanbrengen 8 verticale infiltratiebuizen en 

kolkaansluitingen kruising Hollesteeg/Acacia
€  52.000,00 ü

De Mahonie Verwijderen houtwal op 3 locaties en 
fietsbeugels

€  3.000,00 ü
Sweelinck Aanleg bergingsgreppel €  16.000,00 ü
Sweelinck Aanleg wal €  11.000,00 ü
Luneven Aanpassen bocht ´t Leucker en bijhorende 

groenstrook omvormen tot afvoergreppel van 
het Leucker naar het Luneven

€ 23.500,00 oktober 

Luneven Achterpad Julie Postelsingel € 30.000,00 oktober/
november

Van den 
Berghstraat

Verlagen groen naast Van den Berghstraat en 
verwijderen trottoir oostzijde 

€ 28.000,00 november 

Van 
Coothstraat/
Sasse van 
IJsseltstraat

Herinrichten kruising Sasse van IJsseltstraat - 
Van Coothstraat 

€ 7.800,00 november 

Van den 
Berghstraat

Aanbrengen van infiltratiebuizen in verlaagde 
groenstrook 

€ 6.500,00 november 

Luneven Stroombaan thv Merel afvangen en geleiden 
naar het Luneven

€ 10.000,00 november 

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

€ 17.000,00 november/
december

Van 
Coothstraat 

Plateaus vervangen door punaises € 96.000,00 december

Mahonie Vergroten sloot en kolken aansluiten op sloot € 23.500,00 december 
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Quick wins vervolg 
Gebied Maatregel prioriteit Kosten uit voering

Acacia Herinrichting plein € 46.000,00 januari/
februari 

2018

Elzenstraat Rabatstrook Uitleg omvormen tot brede 
ondiepe goot

€ 15.000,00 februari 
2018

Elzenstraat Aanleggen wadi thv kruising Elzenstraat/
Michiel de Ruyterstraat

€ 15.000,00 februari 
2018

Elzenstraat Aanbrengen van 50cm diepe greppels 
evenwijdig aan de Michiel de Ruyterstraat en 
De Raetsingel

€ 20.000,00 februari 
2018

Elzenstraat Aanbrengen open goten, roostergoten thv 
inritten Michiel de Ruyterstraat en een 
dwarsover en daarnaast nog een dwarsover De 
Reatsingel

€ 51.000,00 februari 
2018

Elzenstraat Aanbrengen keerwand langs De Raetsingel € 30.000,00 februari 
2018

Elzenstraat Oversteek De Raetsingel naar Weijergracht € 20.000,00 februari 
2018

Stand van zaken Beugen
Nu de middelen beschikbaar zijn kunnen wij in de 
eerste helft van 2018 al twee van de drie voorgestelde 
maatregelen, uitvoeren. Het betreft Klaverkamp en 
Dorpstraat/Moerkamp. De laatste en meest omvangrijke 
maatregel ter hoogte van de voetbalvelden vergt veel 
afstemming. Momenteel is daarom niet aan te geven 
wanneer deze in de planning komt. 

Staat mijn huis in laag
gelegen gebied?
Op onze website www.boxmeer.nl/water zijn 
hoogtekaarten van Beugen en Boxmeer te zien. Hierop 
kunt u zien welke de hoger- en lagergelegen gebieden 
zijn. Zodra het onderzoek in de andere dorpen klaar is, 
komen hiervan de hoogtekaarten ook op de website te 
staan. U kunt dan zelf beter inschatten of maatregelen 
aan uw huis tegen overlast bij extreme regenval zinvol 
zijn. 
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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, maak dan een 
afspraak. We komen graag bij u langs.

Enkele maatregelen die u zelf kunt nemen
Onderlopende souterrains: drempel tussen weg en afrit 
naar souterrain, onder aan de afrit een lijngoot(je) met 
pomp en ondergrondse buffer, sluisdeuren voor de afrit 
of waterdichte garagedeuren.

Schrobputjes, toiletten en dergelijke beneden straatpeil: 
aanbrengen terugstuwbeveiliging of pompinstallatie om 
te voorkomen dat het water bij piekbuien naar boven 
komt.

Voorkomen overlopende toiletpot: aanbrengen 
ontlastput in de aansluitleiding net vóór de woning die 
ook lucht uit de aansluiting kan laten ontsnappen. 

Onze specialisten op dit gebied hebben al een aardige 
reeks keukentafelgesprekken achter de rug, waarbij ze 
met vaak eenvoudige maatregelen inwoners verder 
hebben kunnen helpen. 

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 via  ‘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 deze hier terug. Ook sturen wij omwonenden 
voor aanvang van het project een brief met informatie 
over wat en wanneer het staat te gebeuren. 

Voorbeelden van een geveltuintje en groene daken

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen
Samen anders doen met water en groen! Groene daken, 
(buurt-)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen 
en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk. 
Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen 
die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen 
klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen uw 
buurt groener, mooier, prettiger én gezonder!

Op www.aaenmaas.nl vindt u meer informatie en 
subsidiemogelijkheden. 
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