
Verslag van de bewonersbijeenkomst van de Wijkraad Boxmeer Centrum op 1 oktober 2018 in de 

zaal van Café Het Centrum te Boxmeer. 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering. Bij de vergadering zijn – naast 

de bewoners – ook de wijkagent, Ronald Sampers, en de ‘nieuwe’ sociaal werkster van Sociom, 

Samantha Regeer, aanwezig. Mevrouw Regeer geeft tijdens de bijeenkomst een korte toelichting op 

haar werkzaamheden bij Sociom.  

De voorzitter deelt mede dat bij het bestuur een verzoek is ingekomen voor een bijdrage in de kosten 

voor de aanleg van een groenstrook in De Althof.  Na intern overleg heeft de wijkraad – hoewel er 

door de gemeente inmiddels geen budget meer ter beschikking wordt gesteld voor 

groenvoorziening, de groenwerkgroep is mede daarom opgeheven – besloten om éénmalig een 

bedrag ter beschikking te stellen voor het plaatsen van beplanting. Daarbij is wel de voorwaarde 

gesteld dat de aanvragers zelf plaatsing en onderhoud van de beplanting voor hun rekening nemen. 

Een en ander is inmiddels ook gebeurd. Voor zover andere groepen van bewoners soortgelijke 

wensen hebben, zal de wijkraad die aanvragen/wensen in overweging nemen en steeds per geval 

beoordelen. De financiële situatie van de wijkraad speelt daarbij uiteraard een doorslaggevende een 

rol. 

Bij de wijkraad is een schriftelijke vraag ingekomen over het verdwijnen van de boom bij de nieuwe 

appartementen aan de Julie Postelsingel. Er is navraag gedaan bij de gemeente. Daaruit kwam naar 

voren dat het hier particuliere grond (en boom) zou betreffen. Door bewoners wordt tijdens de 

bijeenkomst aangegeven dat dit volgens hen niet het geval zou zijn. De wijkraad zal daaromtrent 

navraag doen bij de gemeente.  Het betreffende stuk groen moet overigens nog worden ingeplant. 

Voor zover het bestuur weet geldt daarbij ook een herplantplicht voor een nieuwe boom. Als er meer 

duidelijkheid is over de vraag naar de eigendom en verantwoordelijkheid voor herplanting (zo die 

plicht bestaat) zal de wijkraad de bewoners daarvan – middels bericht op de website – op de hoogte 

stellen. 

Tijdens de vergadering komt de verplaatsing van de pinautomaat naar de Koorstraat aan de orde. 

Bewoners geven aan dat het bezwaar tegen de plaatsing aan de Koorstraat ongegrond is verklaard en 

dat zij niet voornemens zijn beroep aan te tekenen bij de Rechtbank. Dit omdat dit voor hen 

financieel gezien niet mogelijk is. Aangetekend wordt dat, indien de procedure bij de rechter 

gewonnen zou worden, er een kostenveroordeling voor de verliezende partij kan volgen. De heer 

Pieper meldt ter vergadering dat de pinautomaat uiterlijk per 1 november 2018 uit het pand van de 

Rabobank zal verdwijnen omdat dan de formele overdracht van het pand plaats vindt. Hij geeft 

daarbij aan dat het niet een eis van de kopers van het pand was om de pinautomaat daar weg te 

halen, maar dat dit een wens is van de Rabobank zelf. 

De wijkraad heeft kennis genomen van de berichten over het voornemen van de gemeente om de 

verkeerssituatie bij de Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat/Rochusrotonde aan te pakken en dat 

daarbij ook de ontwikkeling van de Steenstraat Noord een rol speelt. Zodra de wijkraad hierover 

nader wordt geïnformeerd door de gemeente, zal zij dit communiceren met de bewoners.  

Er volgt een drukke discussie over het dumpen van zogenaamd “zwerfafval” bij (o.m.) de glasbakken 

en de kledingcontainers in onze wijk. Het valt op dat er steeds meer / vaker afval door onbekenden 

wordt gedumpt bij (onder meer) de glasbakken en kledingcontainers. Het bestuur roept de inwoners 

om, Indien iets dergelijks door de bewoners wordt gezien, dit soort zaken via de gemeenteapp 

melden (bellen met de gemeente kan ook). De wijkagent merkt op dat, als gezien wordt wie het 

doet, dit ook bij de politie gemeld kan worden omdat het hier feitelijk een milieudelict betreft. Wij 

vinden het onwenselijk als afval te lang onbeheerd blijft staan. De wijkraad zal dit ook met de 

verantwoordelijke ambtenaren en de portefeuillehouder bespreken 



 

De wijkraad voert een geregeld overleg met de andere vier wijkraden in Boxmeer in verband met 

toekomstige ontwikkelingen. Zoals vandaag nog in een regionaal dagblad gelezen kon worden, wil de 

provincie nog steeds graag dat Boxmeer fuseert met Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Grave. Een fusie zou 

gevolgen kunnen hebben voor de democratische processen in de gemeente en voor de 

werkzaamheden van de wijk- en dorpsraden. Omdat de wijkraden van Boxmeer zich daar op willen 

voorbereiden, wordt er sinds enige tijd meer samengewerkt tussen de wijkraden. De voorzitters 

komen met regelmaat bijeen om onderwerpen aan te pakken die voor ons gezamenlijk van belang 

zijn. Daarbij valt te denken aan aard en wijze waarop binnen ons dorp de handhaving wordt 

aangepakt en aan onderhoud van AED-apparaten en opleiding van vrijwilligers voor het in 

voorkomende gevallen toepassen van die apparaten. Op de website van de gezamenlijke wijkraden 

(www.wijkradenboxmeer.nl) valt te lezen waar AED-apparaten hangen die 24/7 toegankelijk zijn. Ook 

kun je je daar opgeven voor opleiding in het gebruik van die apparaten. Op onze eigen website staat 

een link naar die pagina. Het is van groot belang dat voldoende vrijwilligers worden opgeleid. 

Hartfalen is een van de grotere oorzaken van overlijden. Om dat overlijden te (kunnen) voorkomen 

telt iedere seconde. Het is daarom van belang dat er voldoende mensen in de wijk zijn die zijn 

opgeleid in het gebruik van die apparatuur en het reanimeren van slachtoffers. De eerste cursussen 

zijn inmiddels gegeven (vanmiddag 1 oktober). Een aantal bewoners van onze wijk heeft daar deel 

aan genomen. De bedoeling is om in januari 2019 nieuwe cursussen te organiseren. Het bestuur 

roept de bewoners op om zich op te geven als vrijwilliger. 

binnen de gemeente geldt een beleidsplan/convenant met betrekking tot “veilig uitgaan”. Dit 

convenant/plan moet op niet al te lange termijn worden geëvalueerd. De wijkraad wordt daarin 

betrokken en zij zal  - voor zover ons bekend – het standpunt van de wijkbewoners daarbij 

verwoorden. Voor de wijkraad is duidelijk dat de problemen rondom het uitgaansgebied, daarbij 

moet worden gedacht aan geluidsoverlast, vernielingen en afvalproblemen, nog steeds aan de orde 

zijn. Aan de bewoners wordt daarom gevraagd om eventuele op- en aanmerkingen met betrekking 

tot dit onderwerp aan het bestuur te melden. Dat kan bij voorkeur per email 

(info@wijkraadboxmeercentrum.nl)  

Volgend jaar is onze gemeente 75 jaar bevrijd. Door de commissie die de viering daarvan voorbereidt 

is ons, net als aan de andere wijk- en dorpsraden, mee te denken aan een invulling van die viering. 

De wijkraad wordt daar nog verder over ingelicht. De voorzitter geeft aan dat de bewoners zo veel als 

mogelijk op de hoogte zullen worden gehouden.  

Bij de rondvraag wordt door de bewoners aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: 

- de verkeersbewegingen en verkeersveiligheid in de wijk in verband met de nieuwebouw 

(momenteel met name Steenstraat Zuid en Van Sasse van IJsseltstraat); 

- parkeergedrag van medewerkers van de Jumbo, aan wie door de bedrijfsleiding zou worden verteld 

dat zij het beste zouden kunnen parkeren in De Althof, hetgeen voor de bewoners overlast oplevert; 

- geluidsoverlast na sluitingstijd van de Horeca door de uitgaande jeugd en geluidsoverlast door de 

toeleverende vrachtauto’s in de Koorstraat; 

- overlast door de aanwezigheid van de kledingcontainers op de parkeerplaats bij de Jumbo.  

Het bestuur zal deze zaken voorleggen aan de betreffende verantwoordelijken en vragen om 

aandacht voor de problematiek en – zo mogelijk – voor een oplossing daarvan. 

De voorzitter sluit daarop – onder dankzegging aan alle aanwezigen - de vergadering. 

http://www.wijkradenboxmeer.nl/
mailto:info@wijkraadboxmeercentrum.nl

