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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 7 december 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Parochiehuis, Sasse Van Ysseltstraat 8, Boxmeer. 
 
Aanwezig: Eric Maes, Harry Flaton, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Nelly Verheijen, 
Namens COB: Herbert van den Heuvel voorzitter COB 
 

1. Opening. 
Eric opent de vergadering met een welkom aan allen.  

  
 

2. Vaststellen verslag vorige vergadering 15 november 2022. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Dorien stuurt door naar Nelly die 
het op website plaatst. 
Woensdag 14 december staat een vergadering met de voorzitters van de wijkraden gepland 
(19.30 uur De Driewiek) 
Hier wordt met name gesproken over de besteding van het bedrag (€ 2500,00 per wijkraad_ 
dat de Gemeente beschikbaar heeft gesteld voor de uitwerking van de 10 kernpunten uit de 
kernen cv en waarmee de contacten tussen bewoners, gemeente en wijkraad geoptimaliseerd 
moeten worden. Voor maart 2023 moet bekend gemaakt worden hoe dit bedrag besteed zal 
gaan worden. Onze voorkeur gaat uit naar een gezamenlijk plan met alle wijkraden samen, 
maar indien dit niet mogelijk is, bedenken we een plan voor onze eigen wijkraad. Er zou een 
werkgroep opgericht kunnen worden om hierover na te denken.  
Eric nodigt Herbert van den Heuvel (voorzitter COB) uit om deze vergadering bij te wonen. 
Herbert geeft hier graag gehoor aan. 
 

 
3. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2 januari 2023 20.00-22.00 uur 

 
De nieuwjaarsborrel voor de bewoners van onze wijk vindt plaats bij ’t Kantongerecht op 2 
januari tussen 20.00- 22.00 uur. 
Omdat er een beperkt aantal mensen ontvangen kunnen worden (90 personen) besluiten we 
dat de bewoners zich wel moeten aanmelden zodat we hier enig zicht op hebben. Als we in de 
uitnodiging al aangeven dat er een beperkt aantal mensen ontvangen kan worden, zou men 
ervan weerhouden worden om zich aan te melden. Uit eerdere nieuwjaarsbijeenkomsten blijkt 
dat het aantal rond de 90 ligt.  
De besturen van de andere wijkraden nodigen we ook uit ( max. 1 persoon per wijkraad.)  
Elke bezoeker ontvangt 2 munten. Eric sluit dit even kort met Marjolein (’t Kantongerecht)  
Nelly zal de uitnodigingen uitprinten en verdelen onder de bezorgers. Ook degene die zich 
tijdens de bewonersvergadering hebben aangemeld om mee te helpen flyeren ontvangen een 
pakket.  

 
 

4. Plaatsen scooters sushi winkel bij fietsenrek Raetsingel. 
Het valt op dat Mr. Sushi Boxmeer, gelegen aan de Raetsingel) hun scooters pal voor de 
fietsenrekken plaatsen. Hierover hebben sommige mensen en ondernemers aangegeven dat 
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zij dit lastig vinden. Ook al staan er niet altijd fietsen in de rekken, deze horen vrijgehouden te 
worden voor de fietsers. 
Eric loopt een keer binnen om hierover te overleggen om dit op te lossen.  

 
5. Belettering op straat t.b.v. fietsers voetgangersgebied? 

Leerlingen van Metameer (voortgezet onderwijs) hebben in het kader van de landelijke 
fietsverlichtingsactie  een leus op de fietspaden met reflecterende spuitkrijt gespoten.. We 
vragen ons af of wij op deze manier ook niet de fietsers kunnen attenderen op het feit dat er 
NIET gefietst mag worden in het voetgangersgebied. Het blijft een bron van irritatie en brengt 
onveilige situaties met zich mee. Zeker bij de oversteekpunten St. Jozefstraat/ Entrepot en 
Veerstraat/Rapenstraatje is dat zeer zeker het geval. Maar ook de scoot mobiels rijden soms 
erg hard door het voetgangersgebied !! .  
Voor handhaving zijn te weinig Boa’s beschikbaar in de Gemeente. Het enige wat kan helpen 
is duidelijk aangeven op goed zichtbare plekken en goede hoogte!! Het  tijdelijk plaatsen van 
een  ledverlichting bord  op cruciale punten waar men opmerkzaam gemaakt wordt, zou ook 
een optie zijn.  
Het aantal fietsenrekken is ook te beperkt. Sommige (bij Wilhelminaplein) wel verbeterd maar 
er valt nog veel te verbeteren op dit punt. Het COB heeft hierover contact met de Gemeente.  
Leerlingen van het ROC (opleiding Handhaving & Beveiliging) gaan onderzoek/enquête 
uitvoeren over de veiligheid in centrum Boxmeer bij ondernemers en bezoekers van het 
centrum. Zij hebben hierover contact gehad met het COB en zullen de uitslag van het 
onderzoek doorsturen. 

 
 

6. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag. 
Harry: heeft de map Kerndemocratie CV doorgekeken en er een verslag van gemaakt. Het is 
hem opgevallen dat er veel overeenkomsten zijn v.w.b. de dorpen en wijkraden. Opvallend 
ook is dat men zich zorgen maakt over de sociale cohesie, ook in kleinere dorpen.    
SWOG heeft gevraagd voor een overleg met wijkraden om op bepaalde manier et elkaar te 
kunnen samenwerken. Dit is positief en zou wellicht een manier kunnen zijn, om de contacten 
met bewoners te verbeteren, 
 
Nelly: zal haar bestuursfunctie per 1 januari 2023 beëindigen. Maar zij wel wil graag het 
penningmeesterschap voortzetten en website bij blijven houden. Daar zijn wij HEEL blij mee. 
Nelly: de printer hapert een beetje. Stel dat deze het begeeft dan nieuwe aanschaffen voor de 
Wijkraad. 
Herbert: Het COB  is van plan om het “rode ”plein (Raadhuisplein) nadat de verbouwing van 
het gemeentehuis is gerealiseerd grondig aan te pakken. Door er speelplekken op te 
schilderen (b.v. een hinkelbaan/ schaakbord of iets dergelijks) om dit plein wat gezelliger te 
maken. Enkele jaren geleden hebben enkele bewoners rondom het plein (Jac Schrijen, Diny 
Kersten en Ben Nabbe) hierover al een plan van gelijke strekking ingediend bij de wijkraad, 
die het vervolgens bij de Gemeente hebben ingediend.  

 
7. Sluiting 

Volgende bijeenkomst 
25 januari 2023 19.30 uur. 
Parochiehuis  
 
 
 
 
  

 
              

 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


