
          Boxmeer, 12 maart 2018 

 

Notulen bewoners vergadering Wijkraad Centrum 

Locatie: Zaal ’t Centrum 

Aanwezig: 20 personen 

Afmeldingen: 8 personen 

Gasten: Wijkagent(en) en straatcoaches 

 

Agenda: 

- Opening 

- Mededelingen 

- Aanvulling Bestuur 

- Kascontrole 

- Rondvraag 

- Sluiting 

Eric opent de vergadering met daarin een combinatie van mededelingen en het voorstellen van een nieuwe 

bestuurslid. 

Verder heet Eric de wijkagent Peter van der Meijden en zijn toekomstige opvolger Ronald Sanders plus de 

Straatcoaches Niels en Brenda welkom. 

Peter stopt eind 2018 met zijn werkzaamheden en gaat dan met welverdiend pensioen, tijdens deze periode zal 

Peter zijn kennis aan Ronald overdragen. 

In het kort nog even waar de wijkagent onder andere voor staat: 

 nazorg, indien nodig Integrale samenwerking met gemeente en andere instanties; 

 samenwerking met de Straatcoaches en BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) vindt regelmatig 

plaats, zeker omdat er de laatste tijd meer jeugdoverlast is. Hierover is de laatste 7 à 8 jaar geregeld contact 

met de scholen en ouders; 

 zorg dragen dat de jongeren hun scholing afmaken, daarnaast voorkomen dat er een sneeuwbaleffect 

ontstaat. Hiermee wordt bedoeld dat er bijvoorbeeld binnen een gezin van kind op kind een negatieve 

spiraal ontstaat en men daardoor sneller in de criminaliteit terecht komt, op straat houden de straatcoaches 

een oogje in het zeil en spreken geregeld met de jongeren. 

 inzet van schoolagenten binnen het voortgezet onderwijs om te voorkomen dat het echt verkeerd gaat en 

escaleert. 

Mededeling Jan Linders / Rabobank: 

Er is contact geweest met Jan Linders; om nader te worden geïnformeerd, wil de wijkraad een bijeenkomst 

organiseren waarbij een woordvoerder van Jan Linders wordt uitgenodigd. 

Vast staat dat de Rabobank uit het kantoor aan de Steenstraat zal vertrekken en daar dus geen pinautomaten meer 

blijven. Om die reden wordt  wordt er i.o.m. onder andere de gemeente gekeken naar een nieuwe locatie waar de 

pinautomaten van meerdere banken komen (ABN/RABO/ING). Op dit moment zit de ING nog bij de Albert Hein in en 

hebben daar een contract t/m 2021. Uiteindelijk zal er nog maar één pinautomaat overblijven. De bedoeling is die te 

huisvesten in een zogenaamde pin-container.  

Mogelijke locaties waaraan daarbij gedacht wordt, zijn:  

- de Koorstraat naast de kledingcontainer tegenover de huidige Jan Linders;  

- het parkeerterrein naast het gemeentehuis op het lage gedeelte; of  

- de tweede groenstrook naast Jan Linders. 

De realisatie hiervan zal  vermoedelijk eind 2018 plaats vinden. 



Vanuit het bestuur zal een bijeenkomst met de Rabobank worden georganiseerd om de bewoners meer 

duidelijkheid te geven over de plannen van de Rabobank.  

 

Eric meldt nog dat er bij de gemeente en Jan Linders is geïnformeerd naar de kap van een viertal bomen gekapt 

(achter de ABN). De vraag is of deze bomen zomaar zonder vergunning gekapt mochten worden. Hierover was ten 

tijde van de vergadering nog geen eenduidig antwoordt ontvangen. 

 

Veiligheid Veerstraat en vervanging Wilhelminaboom: 

Rondom de (verkeers)veiligheid is er overleg tussen het Centrummanagement en de wijkraad. Wat betreft het 

fietsen in de Steenstraat stelt de wijkraad zich op het standpunt dat daar strenger tegenop getreden moet worden. 

Er worden de laatste tijd weliswaar zo nu en dat boetes uitgeschreven en doen de BOA’s hun uiterste best maar, er 

zijn 2 BOA’s beschikbaar voor 11 kernen waardoor zij niet dagelijks kunnen controleren, wat misschien wel nodig zou 

zijn. Het bestuur zal hiervoor bij de gemeente aandacht vragen.  

De vervanging van de Wilhelminaboom zal plaatsvinden op Nationale Boomplantdag. 

Overige mededelingen: 

Paula Verbruggen wordt verwelkomd als nieuw bestuurslid. De bedoeling is dat het bestuur in de toekomst tot een 

duidelijke taakverdeling komt, waardoor de bewoners weten met welke punten zij bij wie terecht kunnen. Daarnaast 

geldt natuurlijk dat zaken altijd bij elk bestuurslid gemeld kunnen worden. 

Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zal dit op de Website worden geplaatst.  

De kascontrole en subsidies zijn dit jaar weer met succes uitgevoerd en voor het komende jaar zal dezelfde 

commissie deze controle uitvoeren. Het jaar daarna zal er één nieuwe bewoner voor de kascontrolecommissie 

aangezocht worden. 

Als wijkraad centrum staan wij er financieel goed voor. 

De komende jaren zal er het nodige veranderen voor de besturen van de Dorps- en wijkraden, hierover zullen 

regelmatig bijeenkomsten zijn waarbij wij de bewoners zo goed als mogelijk op de hoogte zullen houden. 

Anonieme brieven of overige stukken die wij als wijkraad binnen krijgen, deze nemen wij voor waar aan maar 

ondernemen hier verder geen enkele actie op.  

 

Straatcoaches: 

Eén van de straatcoaches, Niels de Klerk, neemt het woord om uiteen te zetten waar zij voor staan en wat zij voor de 

bewoners en hun omgeving kunnen betekenen. 

Inmiddels zijn zij alweer zo’n 10 jaar actief, ze zijn begonnen vanuit Venray waarbij de scope een deel van Brabant en 

Limburg was. Sinds anderhalf jaar zijn zij ook actief in Boxmeer. Dit alles gebeurd in nauwe samenwerking met de 

politie. 

De straatcoaches proberen de overlast van hangjongeren tegen te gaan door met regelmaat met hen in gesprek te 

gaan waardoor men een band kan opbouwen. 

Hierdoor kun je vaak de kern van het probleem achterhalen waardoor mogelijk voorkomen kan worden dat overlast 

overgaat in criminaliteit. Met dat doel is er contact met scholen, reclassering en jongerenwerk. 

Ook vindt er soms een huisbezoek plaats omdat de ouders vaak niet weten wat er allemaal speelt. 

Inmiddels zijn er bij SI Security meerdere nationaliteiten in dienst waardoor het integreren in een groep of 

gesprekken met de jongeren aangaan wordt vergemakkelijkt. Het team bestaat nu uit 36 medewerkers. 

Verder signaleren en rapporteren de straatcoaches diverse zaken en communiceren aan de gemeente en de politie. 

Zij zien zichzelf als professionele burgers en zijn 5 dagen per week actief, te weten van woensdag t/m zondag. 

Door klachten te melden via de meldkamer van de politie, toestel 0900-8844 kan men ook de Straatcoaches 

informeren. Als men er behoeften aan heeft om een gesprek met één van de straatcoaches aan te gaan dan kan dat 

ook via dit telefoonnummer. (uiteraard kan dit ook anoniem) 



Wat men niet moet doen is zaken niet melden!! Het is van belang om ook via de klachtenlijn van de gemeente 

melding te maken, dan zijn de meldingen ook meetbaar en toetsbaar. 

Bij andere gevallen zoals bedreigingen, vernielingen of verdachte situaties is het het beste om gewoon het 

noodnummer 112 bellen. In December en Januari is er veel overlast geweest van vuurwerk “bommen”; men heeft 

toen ook 0900-8844 gebeld en daarbij was de wachttijd soms groter dan 10 minuten. Dat kan voor een volgende 

keer een remmende werking hebben om iets te melden. Dus, in die gevallen is het het beste om direct met  112 te 

bellen. 

 

Rondvraag: 

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende punten aan de orde: 

 De noodzaak van Parkeerhandhaving hoek Carmelietenstraat / Steenstraat, veroorzaakt door afhalers 

Chinees en/of shoarma. 

 Is er al duidelijkheid over project Voermans? 

 Gemeld wordt dat AED’s worden geplaatst en dat er scholingsmogelijkheden komen voor de bewoners. 

De kasten waar de AED’s in komen te hangen zijn allemaal binnen en deze worden op korte termijn 

geplaatst.  

De ontmoetingsdag is nog even benoemd, 22 april van 14:00 t/m 18:00 uur. 

Sluiting van de vergadering door de voorzitter; 21:25 uur. 

 

 


