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Verslag van de bestuursvergadering van woensdag 22 september 2021. 
 
Aanwezig: Eric Maes, Nelly Verheijen, Harry Flaton, Dorien Schrijen 
 
 

1. Opening 
Welkom aan allen 

2. Vaststelling verslag vorige bijeenkomst (zie bijlage) 

Het verslag van de vergadering van 5 augustus wordt goedgekeurd. Dit kan op 

website geplaatst worden. 

3. Problematiek Veerstraat 3 

Hierover is nog niets bekend.  Eric en Harry hebben hierover een afspraak op 29 

september met de Gemeente (Peter Cremers afd. handhaving toezicht). Ook zal er 

gesproken worden over de grootte van de terrassen. In coronatijd heeft de horeca de 

mogelijkheid gekregen om de terrassen groter te maken, om zo de 1.50 meter regel 

te kunnen waarborgen. We vragen ons af of dit weer teruggedraaid gaat worden 

nadat alle coronamaatregelen zullen worden opgeheven. 

4. Ontmoetingsdag 17 oktober. 

Locatie: Hotel Riche Tijd: Van 14.00-17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. 

De flyer is klaar en kan in de week van 27 september t/m 1 oktober worden 

rondgebracht. We vinden het belangrijk om te vragen naar coronavaccinatiebewijs of 

bewijs negatieve test. Als dit voor Riche problemen oplevert i.v.m. personele 

bezetting, nemen we deze taak zelf op ons. Het wordt op de flyer vermeld. 

Programma: 

- Openingswoord door de voorzitter, Eric. 

- 13.30- 14.30 uur muzikale omlijsting door Jan Arts En Pierre Arts. 

- 15.00-17.00 uur het kunstenaarsduo “Naaistreek” van Janneke Baltussen en Joël 

van Lith verzorgen de rest van de middag. Zij maken een praatje met aanwezigen 

en naar aanleiding daarvan maken zij een gedicht. 

Verder vinden we het ontmoeten op zich al voldoende, aangezien we elkaar een 

hele tijd niet hebben ontmoet vanwege de coronamaatregelen. 

Dit alles onder het genot van koffie/thee met gebak, een drankje en hapje (nootjes, 

bitterballen). 

Er zijn nog 3 grote boeken 75 jaar Vrijheid beschikbaar. We zullen die tijdens 

ontmoetingsdag verloten. Daarvoor deelt Nelly bij binnenkomst lootjes uit. De ± 50 

kleine boekjes “75 Jaar Vrijheid” die nog over zijn leggen we op tafel en elk paar kan 

die één meenemen als zij willen, waarbij geldt Op = Op!! 

  

 

 

5.Bouwteamzaken  
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De eerste bijeenkomst van het bouwteam heeft plaatsgevonden, waarbij Harry onze 

wijkraad heeft vertegenwoordigd. Van de 20 deelnemers waren er ± 11 aanwezig, 

deels fysiek, deels digitaal. Het was opvallend dat het team grotendeels uit ouderen 

bestond. Het zou prettig zijn als ook de jongeren deel hadden uitgemaakt van het 

bouwteam. De deelnemers die fysiek aanwezig waren in de Driewiek waren moeilijk 

verstaanbaar. Eric neemt dit mee.  

Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om zijn/haar bijdrage te verwoorden. 

Er is met elkaar gesproken over de sterke en minder sterke punten van Boxmeer. 

Harry stuurt het verslag dat door begeleider is gemaakt door.  

Hij vond het jammer dat er geen vertegenwoordiger vanuit de Gemeente Boxmeer 

aanwezig was, zoals dat in andere bouwteams wel het geval was. 

Er is gevraagd om tijdens de 2e bijeenkomst ruimte van 30 minuten in te plannen om 

de communicatie tussen wijkraden en de Gemeente te bespreken. 

Er zijn 5 hoofdpunten (1) Leven/wonen 2) Ondernemen 3) Ontspannen 4) Leren 5) 

Zorgen.  Waarover gepraat zal gaan worden binnen bouwteam. 

De tweede bijeenkomst, die gepland staat op 21 oktober, zal namens de wijkraad 

centrum bijgewoond worden door Eric.  

 

5. Overlast vuurwerk/hangjongeren 

De overlast van hangjongeren en jongeren die vuurwerk afsteken is door Eric gemeld 

bij de Gemeente. Het is bij de Gemeente bekend, maar blijft lastig. 

Dit onderwerp komt tijdens het overleg van woensdag 29 september ook aan de 

orde. 

6. Brief next door 

Hierover niets meer bekend.  

 

7. Herinrichting parkeerplaats Entrepot (zie bijlage) 

Naar aanleiding van het ontwerp Herinrichting parkeerterrein d’n Entrepot zijn veel 

reacties binnengekomen. Het valt op dat er niet met alle omwonenden hierover is 

gecommuniceerd. Er worden minder parkeerplaatsen gerealiseerd op dit terrein, 

omdat de parkeerplaatsen die nu tegen de zijgevel van ’t Hoogkoor liggen, komen te 

vervallen. Dit vanwege de ontsluitingsweg, die vanaf de appartementen aan 

Steenstraat, Burg.Verkuylstraat aangelegd wordt en loopt langs het Hoogkoor. 

De Aldi (huurder van pand voormalige AH) verliest daardoor parkeerplaatsen. 

Het parkeerterrein van het Hoogkoorplein heeft echter meer dan voldoende 

parkeerplaatsen.  

De opmerkingen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling.  

 

9 Rondvraag 

Eric: 

*Tijdens coronaperiode zijn de terrassen verruimd. Blijven deze bestaan of gaat weer 

terug? Wordt besproken tijdens overleg op 29 september.                                                                             

*Op 28 april hebben wij een brief gestuurd naar de Gemeente waarin wij onze zorgen 

uit hebben gesproken over de verpaupering van panden. 

Tot op heden is daar geen antwoord op gekomen. Blijkbaar was de brief zoekgeraakt. 

Paula:                                                                                                                                       

*30 km/ en mal fietsstraat.                                                                                                                        
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De mallen voor de 30 km zone liggen klaar bij de Driewiek, de krijtspuitbussen zijn 

besteld en nog niet binnen. Er zijn in onze wijk weinig straten die hiervoor in 

aanmerking komen. Burg. Verkuylstraat vanaf Jan Linders tot kerk/ Koorstraat. We 

moeten dat met zijn drieën doen (een mal vasthouden/ een spuiten/ een verkeer 

tegenhouden). Steeds meer mensen lopen met de fiets in de Steenstraat. Bovendien 

zou het complex worden om het goed weer te geven. (Van 9.00-18.00 uur niet 

fietsen) 

Harry:                                                                                                                                             

* Vanaf 22 september ligt een plan ter inzage bij de Gemeente betreffende de bouw 

van 2 appartementgebouwen  Burg. Verkuylstraat 65-69 (Berbers) Panden worden 

gesloopt. 

 

10.Bepalen nieuwe datum en sluiting 

- Eric sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar inbreng. We plannen een 

nieuwe vergadering medio november. 

 

Boxmeer 27 september 2021 

 

 

 

 

           

 

 

 


