
           Boxmeer, 02-10-2017 

 

Verslag Wijkraad Boxmeer Centrum 

Vergadering van maandag 2 oktober 2017. 

Aanwezig: 36 bewoners, Eric Maes, Nelly Verheijen, Wiel Vloet, Edwin Hendriks. 

Afmeldingen: 8 bewoners hebben zich officieel afgemeld. 

AGENDA: 

1. Opening voorzitter 

2. Terugblik op de afgelopen periode 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen bestuur 

o Vernieuwde website Wijkraad Boxmeer Centrum 

o Samenwerking met gemeente en derde partijen 

o Ontwikkelingen Steenstraat Zuid 

o Uitbreiding bestuur 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

Terugblik op de afgelopen periode: 

Er waren geen op- en of aanmerkingen vanuit de zaal over de notulen van de bewonersvergadering van 6 

maart 2017. 

De vervangend voorzitter (Eric Maes) heeft de vrijwilligers die de ontmoetingsdag hebben georganiseerd 

nogmaals hartelijk bedankt, maar ook vanuit de wijk zijn er door diverse bewoners complimenten uitgebracht. 

Men kijkt alweer uit naar de volgende dag; mochten er bewoners zijn die daarbij willen assisteren dan zijn zij 

van harte welkom (opgeven kan via een mail of door rechtstreeks contact op te nemen met Nelly Verheijen) 

De huidige status omtrent de AED’s in de wijk, hierover is de afgelopen periode geen enkele communicatie 

geweest dus is de status daarvan ook bij het bestuur onbekend (laatste nieuws staat in de notulen van de 

voorgaande vergadering) Ook vanuit de andere dorps- en wijkraden wordt aangegeven dat het verdacht stil is 

omtrent de AED’s. 

 

Als laatste is het Horeca-beleid omtrent de festiviteiten nog even aangehaald. 

Zodra er activiteiten zijn, wordt de meeste hinder door de bewoners ondervonden van de zware toon van de 

bassen. 

De de horecagelegenheden in de gemeente Boxmeer zijn aangewezen als vallend onder categorie 1 of 2, een 

horecagelegenheid van catergorie 3 is er in de gemeente Boxmeer niet. Verder staat het vast dat er jaarlijks 12 

activiteiten mogen plaatsvinden buiten de vastgestelde activiteiten zoals Daags na de tour, kermis, carnaval, 

etc. 

Nogmaals wordt benadrukt dat men bij overlast gebruik moet maken van de klachtenlijn van de gemeente, dit 

nummer staat ook vermeld op de website van Wijkraad Boxmeer Centrum. 



Er werd gevraagd of de klachtenlijn tijdens of na de festiviteiten wordt gecontroleerd, hierover zal het bestuur 

navraag doen bij de gemeente. 

Er gaat als het goed is een SMS-bericht uit naar de stichting Horeca en niet rechtstreeks naar de ondernemer 

waardoor deze de melding pas veel later te horen krijgt. 

Vanuit de bewoners kwam er een melding dat als er een voorlopige voorziening aanvraagd wordt ingediend 

men daarover ook een officiële klacht kan indienen bij de rechtbank Den Bosch. 

Het bestuur stelt voor om op kortere termijn een overleg met de gemeente te plannen, waarin de vraag aan 

de orde komt hoe er gecontroleerd wordt tijdens de diverse festiviteiten en hoe de handhaving hierin is 

opgenomen. 

  

Ingekomen stukken en mededelingen: 

- Snoeien bomen in het kerkpad 

- Partnerpoverleg 

- Collegebesluit op evaluatie van convenant 

 

Snoeien bomen kerkpad: 

Het gaat hier om een drietal bomen die ze willen kandelaberen om de uniformiteit te behouden. 

Partneroverleg: 

Deze staat gepland op dinsdag 31oktober, de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15 september. 

Evaluatie Convenant: 

Richtlijnen vanuit de gemeente vaststellen i.o.m. Wijk- en Dorpsraden. 

Overige inhoud van het convenant is na te lezen op de website van de wijkraad. 

Daarnaast is er de vraag wederom gesteld waar de wijkraad voor staat en formeel gezien is deze er voor de contacten 

tussen de diverse gemeentelijke afdelingen en de bewoners maar vooral is de doelstelling ‘leefbaarheid’ en sociale 

zaken binnen de wijk. 

Mededelingen Bestuur: 

 

- De  Website van Wijkraad Boxmeer Centrum is vernieuwd,. 

- Samenwerking tussen gemeente en derde partijen nog kort toegelicht over de diverse bouwactiviteiten en de 

huidige staat daarvan. 

Bestemmingsplannen staan ook op de website van de Gemeente Boxmeer en men kan daarbij zoeken op de 

bouwactiviteiten in de nabijheid van de eigen woonomgeving. 

Er zijn een aantal wijzigingen rondom de Steenstraat Zuid , aan de linkerzijde zal er tot een hoogte van 3 etages 

gebouwd worden en de rechterzijde wordt iets hoger. Verder was er een melding dat er in het plangebied twee 

woningen weggesaneerd zijn / worden (parkeerplaatsen te kort?krappe opzet) 

- Nog kort over wateroverlast, hiervoor zijn er destijds regenopvangbekkens gerealiseerd, daarnaast wil de 

gemeente meer groen realiseren zodat het overtollige water beter en sneller afgevoerd wordt. 

2 juni 2016 was er overigens sprake van extreem weer en vrij recent is er een nieuwsbrief over wateroverlast 

uitgegaan welke ook op de website is geplaatst. 

- Volgende ontmoetingsdag zal plaats gaan vinden op 8 of 22 april 2018 afhankelijk van de openingstijden winkels 

en activiteiten KBO. 

 

 



Bestuursuitbreiding: 

Eric heeft tijdens de vergadering nog een beroep op de bewoners gedaan om erover na te denken aan te sluiten bij het 

huidige bestuur. Hierbij is aangegeven dat er na het vertrek van Cor Verheijen een vacature is ontstaan en dat  

uitbreiding zeer welkom is. 

 

Rondvraag: 

Een vraag over activiteiten etc.. in het Weijerpark, hiervoor moet men de vragen doorspelen naar wijkraad oost. 

Wat gaat er gebeuren met het pand van Jan Linders zodra deze vertrekt, hetzelfde geldt voor de overige particuliere 

bedrijfsactiviteiten, wij kunnen daar als bestuur namens de bewoners een vraag over stellen aan de gemeente iets wat 

wij ook zullen doen maar verder hebben wij daar geen inspraak op. 

Hoe staat het met de verkeersafwikkeling en bouwactiviteiten van Steenstraat Noord?  

Bestemmingsplan Carmelveste? Iemand die in een auto van de gemeente daar heeft rondgereden en de nodige foto’s 

heeft gemaakt van de huidige schuur en het veld ernaast welke nu deels als parkeerplaats wordt gebruikt. 

Gaat Madeleine verdwijnen werd er gevraagd i.v.m. de vele leegstand, waarop vanuit de zaal werd gererageerd dat het 

ook te maken hebben met o.a. het personeeltekort in de zorg de laatste tijd.  

Over al deze punten is aangegeven dat hierover navraag bij de gemeente wordt gedaan. Terugkoppeling of overige 

wijzigingen zullen dan op de website geplaatst worden. 

Vraag vanuit het bestuur (Wiel Vloet), wie van de bewoners er bereidt is om mee te helpen om de kerstboom te 

plaatsen en deze ook te versieren. Hierop werd goed gereageerd en men zal de omstreeks 10 december 2017 dit gaan 

realiseren. 

Sluiting van de vergadering 21:10 uur. 

 

 

 

 


