Wijkraad Boxmeer Centrum

Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum
Datum: 25 juni 2020
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: bij Harrie
Aanwezig: Eric Maes, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Harry Flaton, Wiel Vloet, Nelly
Verheijen.
1.Opening
Eric opent de vergadering met een welkom aan allen. Het is, door de corona al een hele tijd
geleden dat we bij elkaar geweest zijn. Maar gelukkig hebben we nu de mogelijkheid om, op
gepaste afstand van elkaar te vergaderen. Heel fijn.
2. Bestuursrondje (punten die niet op agenda staan)
Harrie:
De colleges van de diverse Gemeenten rondom Vliegbasis de Peel hebben besloten dat er
een milieuonderzoek wordt gedaan evenals een analyse van kosten en baten. Voor het dorp
Boxmeer is dit niet zo relevant omdat wij er weinig overlast van hebben, maar de meer
zuidelijk gelegen plaatsen van de Gemeente Boxmeer hebben wel te maken met
geluidsoverlast. Men gaat zorgvuldig om met de zorgen van de bewoners.
Wiel:
De omwonenden van het Hoogkoorplein (Koorstraat) hebben bezwaar ingediend bij de
Gemeente naar aanleiding van het definitieve ontwerp inrichting Hoogkoorplein en dan met
name tegen de laad- en losplaats die gerealiseerd gaat worden in de Koorstraat en die in
een eerder ontwerp niet was opgenomen. Het eerste plan was prima, daar waren alle
omwonenden het mee eens. Maar nu vrezen de omwonenden voor de verkeersveiligheid
zeker voor oudere mensen die naar de hoorwinkels gaan.
We hebben dit al eens eerder besproken in deze setting. De wijkraad zal zelf geen bezwaar
maken maar wel aan de Gemeente laten weten dat we de omwonenden steunen.
Ook een punt van ergernis is de overlast van het laden en lossen ’s nachts.
Vaststaat dat er vóór 7.00 uur ’s morgens niet gelaad en gelost mag worden.
Conclusie: Er moet beter gehandhaafd worden.
Eric:
75 jaar vrijheid, dat op 19 april in Boxmeer gevierd zou worden is door corona niet
doorgegaan. Óf en wanneer er een vervolg komt en op welke manier daar ingehouden
wordt, is nog niet duidelijk.
3.Financiën
Uit het financieel overzicht van 2019 blijkt dat er een bedrag van ± € 6000,00 op de bank
staat.
Er is € 250,00 gestort op de rekening als bijdrage voor de AED’s. Dit bedrag moet naar de
rekening van de Gezamenlijke wijkraden worden overgemaakt.

Nelly heeft de vergoeding voor de vergaderkosten nog niet overgemaakt naar de
bestuursleden waar een vergadering is gehouden. Mocht iemand dat wél graag willen om
wat voor reden dan ook, graag melden bij Nelly.
4. Plan Steenstraat-Noord
Dorien heeft de digitale bijeenkomst bijgewoond van de planontwikkeling Steenstraat-Noord/
Burg. Verkuylstraat,. Het is een mooi plan, dat deze kant van Boxmeer zeker ten goede zal
komen. Met de familie Berbers is de Gemeente nog in gesprek. Dit perceel is nog niet
aangekocht door de Gemeente.
Aan de Steenstraatzijde komen ter hoogte van het huidige nummer 158r 22 appartementen
van Dichterbij waar mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt komen te wonen. Er is
24-uurs begeleiding. Verder is het de bedoeling om in de richting van de Rochusrotonde een
aantal koopappartementen ter realiseren
Ook aan de zijde van de Burg. Verkuylstraat moeten levensloopbestendige appartementen
worden ontwikkeld. Tussen de appartementengebouwen komen dan wandonderbrekingen
(groen)
De ontsluiting van de woningen komt aan de achterzijde via een aan te leggen weg die
tussen Hoogkoor en AH uit zal komen.
Achter de woningen/appartementen komt een klein parkje met een waterberging systeem.
De historische sloot zal worden teruggebracht en uitkomen in een klein water.
Boxmeer is één van de weinige Gemeenten die op het gebied van waterbergingssystemen
een hele goede aanpak hebben.
Eric, Wiel (wijkraad Centrum) Anton van Erve (KBO) en Ruud Lemmens
(Centrummanagement) worden vrijdagmorgen hierover geïnformeerd door de Gemeente.
5. Gesprek met medewerkers Gemeente over bebording Steenstraat.
Eric heeft een gesprek gehad met de heren Beekman en van der Sanden (Gemeente) over
de bebording in de Steenstraat. Deze is op dit moment nogal verwarrend.
Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Ook op de oversteekpunten St. Jozefstraat-Entrepot
en Veerstraat-Rapenstraat wordt vaak gefietst. Ook de bezorgers van de maaltijden houden
er behoorlijk de vaart in, dat ook tot gevaarlijke situaties leidt.
Er komen nu eenduidige borden waarop staat dat alleen tussen 18.00 uur ’s-avonds en 9.00
uur ’s-morgens gefietst mag worden. Deze maatregel geldt ook op zondag!
Met de maaltijdbezorgers zou een gesprek aangegaan moeten worden.

6. Gesprek met medewerkster Gemeente over handhaving.
Eric: heeft gesprek gehad bij Gemeente m.b.t. het handhaven waarbij mevrouw Straver
(Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving) en mevrouw Rouland-van Boven
(coördinator wijk- en dorpsraden) aanwezig waren. Afgesproken is dat dit soort overleg één
of twee keer per jaar zal plaatsvinden om met elkaar de knelpunten met betrekking tot de
handhaving van zaken in het Centrum te bestreken. Indien nodig zal daarbij ook de heer
Smits
(centrummanagement) worden uitgenodigd.
Er zijn enkele punten van aandacht m.b.t. het handhaven:
 Fietsenstalling/ parkeren
Voor de bezoekers van La Bamba en De Generaal zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor
fietsen. Zeker een punt van aandacht.
In Den Bosch heeft men dat op een zeer creatieve, goedkope manier opgelost. Geen
fietsenstallingen maar markeringen op de straat.
 Het fietsen door de Steenstraat ( zie agendapunt 5)
 Parkeren blauwe zone:

Parkeren in blauwe zone in Steenstraat is ook een punt van aandacht, Men houdt zich lang
niet altijd aan de tijden.
Vlak nadat we het weer hebben aangekaart bij de Gemeente wordt er even consequent
gehandhaafd, maar dit verslapt na een paar weken. Er zijn te weinig Boa’s (3) in deze
Gemeente, en zij kunnen niet alles in 11 woonplaatsen bijhouden.
Optie zou zijn om de blauwe zone uit te breiden. Er zijn meer mensen komen wonen die auto
moeten parkeren.
We zouden handhaving op de prioriteitenlijst moeten zien te krijgen.

7. Ontmoetingsactiviteit.
Harrie, Nellie en Marijke waren bezig met het organiseren van de ontmoetingsdag, maar
door de uitbraak van corona is dit even uitgesteld. Nu eerst even inventariseren wat de
mogelijkheden bij Hotel Riche zijn qua aantal mensen dat ontvangen kan worden met
inachtneming van de 1.50 meter afstand. Als dit niet mogelijk is, gaan we de ontmoetingsdag
verplaatsen naar het voorjaar van 2021.
Harrie heeft inmiddels contact gehad met Sven en er kunnen 125 mensen ontvangen
worden, dus de ontmoetingsdag zou door kunnen gaan..

8. Wat verder ter tafel komt.
-Kerndemocratie en stand van zaken.
Kerndemocratie is één van de werkgroepen die is samengesteld om te werken aan de
vorming van één nieuwe gemeentelijke organisatie die op 1 januari 2022 van start gaat.
Een belangrijk onderdeel hierin is de vraag hoe de 29 kernen de dorps- en wijkraden zijn
georganiseerd. Hoe is het financieel per gemeente geregeld? Zijn er overlappingen of
raakvlakken? Wat is de rol van de dorps- en wijkraden in de nieuwe Gemeente?
Er is nogal wat verschil in steun aan dorps-en wijkraden in de verschillende Gemeenten b.v.
op financieel gebied. Dit zou in de nieuwe Gemeente gelijk moeten zijn.
Daarover zou in april een bijeenkomst worden gehouden, maar deze is door de pandemie
uitgesteld. Zodra de omstandigheden het weer toelaten volgt een nieuwe uitnodiging.
Na vaststelling van het herindelingsadvies volgt een bijeenkomst in alle kernen van de
nieuwe Gemeente. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk zowel fysiek als digitaal zijn, afhankelijk
wat mogelijk is.
-Er zijn camera’s geplaatst in Steenstraat- Raadhuisplein, Weijerpark. Kosten € 30.000,00 en
jaarlijks een onderhoud van € 7000,00. De beelden moeten bekeken worden, camera’s
onderhouden worden.
Wiel zou graag zien dat deze ook in de Koorstraat geplaatst zouden worden omdat daar veel
gedeald wordt. Het is echter niet toegestaan om overal camera’s te plaatsen. Hiervoor is,
met goed onderbouwde argumenten, toestemming nodig van het OM.
Er hangen al veel camera’s b.v. winkels en die beelden kunnen opgevraagd worden.
Rondvraag:
Paula: oppert idee om rode stickers of borden te verven om fietsers te attenderen af te
stappen en fietsen te parkeren. Het is onduidelijk zeker voor onbekenden wat de regels zijn.
Eric zal het bij de Gemeente aankaarten.
Boa’s moeten consequenter zijn in het handhaven. Vooral 60+ers zijn erg!!
9.Sluiting:
Eric sluit de vergadering met een dank aan ieders inbreng en dank aan Harrie voor de
ontvangst.
Volgende vergadering: 10 september 13.00 uur bij Paula

