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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 5 augustus 2021 
Aanvang: 10.30 uur 
Locatie: De Driewiek, Jeroen Boschstraat, Boxmeer 
 
Aanwezig: Eric Maes, Nelly Verheijen, Harry Flaton, Dorien Schrijen 
Namens VVD: Dhr. Sjaak van Zinderen 
 
Afwezig: Paula Verbruggen 
 

 

 

1.Opening 

 

Welkom aan allen. Met een speciaal welkom aan Dhr. van Zinderen, (burgerraads)lid van de 

VVD Gemeente Boxmeer, die deze vergadering zal bijwonen. 

 

2.Vaststelling verslag 27 mei 2021. 

 

Het verslag van de vergadering wordt vastgesteld. Nelly zal het verslag op de website 

plaatsen. 

 

3.Financiën                                                                                                                                   

Nelly heeft verslag gemaakt. Door de coronamaatregelen hebben we weinig 

activiteitenkunnen organiseren en hebben we een positief saldo, ruim voldoende om in het 

najaar de ontmoetingsdag mee te bekostigen. De kosten van het onderhoud van de website 

zijn behoorlijk hoog. We besluiten te gaan bekijken of het goedkoper kan, rekening houdend 

met het feit dat de website van Cybox erg gebruiksvriendelijk is voor de beheerder én Cybox 

een Boxmeerse onderneming is.  

Voor het afscheid van burgemeester van Soest wordt per wijkraad € 1500,00 beschikbaar 

gesteld. Het bedrag voor alle 5 wijkraden (5x € 1500,00) wordt door de Gemeente op de 

rekening van de gezamenlijke wijkraden gestort. 

 

4.Problematiek Veerstraat 3 

Er is door de Gemeente een omgevingsvergunning verleend voor het starten van een   

cafetaria/pizzeria op het adres, Veerstraat 3. 

De buurtbewoners hebben bezwaar ingediend i.v.m. overlast/ geluid /vervoer en vrezen een 

waardevermindering van hun panden. Zij hebben de wijkraad centrum gevraagd hen hierin te 

steunen. Het bestemmingsplan wijst echter uit, dat er horeca gevestigd kan worden, 
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waardoor de wijkraad in dit opzicht weinig voor hen kan betekenen omdat we nooit een partij 

kunnen zijn in een bezwaar richting Gemeente.  

De wijkraad heeft inmiddels een afspraak met medewerkers van de Gemeente gemaakt om 

de te verwachte overlast te bespreken en hierover afspraken te maken om deze zoveel 

mogelijk te beperken Daarnaast zal de wijkraad navraag doen bij de Gemeente over de 

gemaakte afspraken met de “droge ”horeca t.a.v. sluitingstijd en de afspraak over de verkoop 

van alcohol. De ondernemer wil kennelijk ook een terras plaatsen voor het pand. Gezien de 

smalle breedte van het trottoir lijkt dat onmogelijk. 

  

 

5.Beslommeringen Bakelgeertstraat/Bilderbeekstraat/Burg. Verkuijlstraat 

Het ontwikkelingsplan in deze wijk is op 24 juli gepresenteerd aan omwonenden en 

geïnteresseerden. De Wijkraad West heeft bezwaar tegen het te realiseren fietsstraat vanuit 

Bilderbeekstraat richting nieuwe rotonde (Hoogkoor). 

De fietsstraat voldoet aan landelijk geldende normen. De Gemeente baseert het besluit o.a. 

op de expertise van CROW, een onafhankelijk kennisplatform dat gemeentes o.a. adviseert 

over verkeersoplossingen. 

De wijkraad West geeft de voorkeur aan vrij liggende fietspaden naast de weg. 

De gemeenteraad heeft de goedkeuring gegeven over de aan te leggen Hoogkoor rotonde, 

en hoopt dat hier snel een begin mee kan worden gemaakt. De verder ontwikkelingen 

worden afgewacht. 

 

 

6.Bouwteams (stand van zaken) 

 

Er is inmiddels een bouwteam, bestaande uit 19 personen samengesteld. Hierin zijn zoveel 

mogelijk alle belanghebbenden vertegenwoordigd. Harry zal onze wijkraad hierin 

vertegenwoordigen. De eerste bijeenkomst staat gepland op 7 september, waarna op 21 

oktober een tweede bijeenkomst volgt. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. 

De gezamenlijke wijkraden zijn nog in overleg over een organisatievorm waarbij een deel 

van de leden van het bouwteam fysiek aanwezig zou kunnen zijn. De overige leden zouden 

de bijeenkomst digitaal kunnen volgen. Harry geeft er de voorkeur aan om de bijeenkomst 

digitaal te houden, mochten niet alle leden fysiek aanwezig kunnen zijn. 

Harry wil graag wat input vanuit het bestuur, en stuurt wat aandachtspunten door. 

 

7.Ontmoetingsdag 

 

De datum voor de ontmoetingsdag is vastgelegd bij Hotel Riche op zondag 17 oktober.  

In de grote zaal van Hotel Riche kunnen 125 mensen ontvangen worden, met inachtneming 

van de coronamaatregelen (1.50 meter afstand) 

Op korte termijn komt het organisatieteam bij elkaar (Harry, Nelly, Marijke) 

 Er zijn nog een 50-tal kleine boekjes van 75 jaar vrijheid over en 3 grote boeken   

 beschikbaar. 

 Misschien is het een leuk idee om de boekjes uit te delen en de 3 boeken te verloten. 

 

 

8.Geveltuintjes (stand van zaken) 

 

Ter voorbereiding op de eventuele aanleg van de geveltuintjes in Steenstraat Zuid, heeft 

Harry foto’s gemaakt in Alkmaar. Het ziet er zeer sfeervol uit.  
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De Gemeente wil hier graag aan meewerken door het aanleggen van de geveltuintjes. Het is 

wel de bedoeling dat de bewoners zelf de tuintjes onderhouden. Tijdens een fysieke 

bijeenkomst van de bewoners zullen we het plan voorleggen en vragen wat de bewoners 

ervan vinden. Gezien de brede trottoirs is dit deel van de Steenstraat hiervoor bijzonder 

geschikt. We zouden in een later stadium erover kunnen nadenken om het in andere delen 

van de wijk ook toe te passen. 

 

9.Wat verder ter tafel komt. 

 

De gezamenlijke wijkraden organiseren vlak voor de verkiezingen een     

lijststrekkersbijeenkomst. Ook deze zal plaatsvinden bij Hotel Riche. De 

herindelingsverkiezingen Land van Cuijk zijn op 24 november.  

 

De Gemeente heeft gevraagd of wij als wijkraad iets willen doen aan afscheid van 

Burgemeester van Soest. Daarvoor wordt geld beschikbaar gesteld door Gemeente.      

Deze hebben de gezamenlijke wijkraden gebundeld.  

Het afscheid voor Boxmeer is gepland op zaterdagavond 11 december (Riche) 

Het programma volgt. 

 

Een punt van aandacht: het organiseren van een bewonersbijeenkomst, einde van het   jaar 

of begin volgend jaar. 

 

10.Rondvraag 

Harry:  

De terrassen zijn vanwege de coronamaatregelen, waarbij 1.50 meter afstand gehouden 

moet worden, een stuk groter geworden, met toestemming van de Gemeente. Harry  

 vraagt zich af wat het beleid hierover nu en in de toekomst is? 

 Eric informeert bij Gemeente (Andrea Roeland-van Boven) 

 Eric:  

 Via Mijn Overheid.nl/ besluiten van Gemeente kan men op de hoogte gesteld worden van 

 besluiten van de Gemeente. Deze service wordt ook aangeboden door het Waterschap  

 Waterschap Aa en Maas, “Over uw buurt service” 

 Sjaak van Zinderen:  

 -Het valt hem op dat er veel rommel op straat ligt in weekend, met name zondag.     

Zaterdagavond na sluitingstijd van de winkels wordt door de Gemeente de prullenbakken 

geleegd en ook op maandagmorgen rijdt er een veegwagen, in opdracht van de Gemeente 

door het centrum, en ook zijn er vrijwilligers actief.                                                                                                                                          

-Vraagt wat we van de megakermis op industrieterrein Sterckwijk vinden? We zijn het er 

allemaal over eens dat onze eigen horecaondernemers behoorlijk benadeeld worden. De 

vraag is ook of zij er wel bij worden betrokken.                                                                                                 

Eric Maes:                                                                                                                                 

De voorzitter van de COB heeft in een gesprek met Eric gevraagd of het mogelijk is om met 

enige regelmaat in overleg te gaan met de wijkraad centrum over punten die ons allebei 

aangaan?                                                                                                                             Het 

lijkt ons een goed idee, maar we moeten ervoor waken dat we geen belangenbehartiger van 

de ondernemers gaan worden. Horeca is niet vertegenwoordigd in COB.  

      

11.Bepalen nieuwe datum en sluiting. 

       

Eric sluit vergadering, dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 

                 Boxmeer 9 augustus 2021. 


