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Betreft: Verslag bewonersbijeenkomst  
Datum:5 oktober 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Zaal ’t Centrum, Steenstraat 56,5831JG Boxmeer 
 
Aanwezig: zie presentielijst 
 

1. Woord van welkom 
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen. Fijn dat het na zo’n lange tijd 
weer kan.  
Vanaf 1 januari is Boxmeer opgegaan in de nieuwe Gemeente Land van Cuijk, waardoor de 
contacten met de gemeente gewijzigd zijn. Contactfunctionaris dhr. W. Engbers is vanavond 
aanwezig. Hij zal zich graag even voorstellen. 
 

2. Kennismaking met de contactfunctionaris dhr. W. Engbers 
In de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn gebiedsteams werkzaam. Deze bestaan uit een 
gebiedsfunctionaris, Dhr. W. Engbers, een gebiedsmakelaar, mevr. A. Rouland-van Boven 
en een gebiedswethouder, Dhr. Jillessen. Dhr. W. Engbers is vanavond aanwezig en stelt 
zich even voor. Hij is het eerste aanspreekpunt, de verbindende schakel tussen gemeente 
en inwoners en wijst de weg binnen de gemeentelijke organisatie.  
Elke kern heeft in 2021, voor het samengaan van de 5 gemeenten, een of meerdere 
bouwteams gemaakt. Een bouwteam bestaat uit inwoners van de kern en is een goed beeld 
van de lokale bevolking. Deze teams zijn de afgelopen tijd aan de slag gegaan om een 
schets te maken van hun kern of hun wijk. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten 
en de aandachtspunten. Inwoners konden hierop reageren. Hiermee zijn de Kernen Cv’s 
gemaakt: per kern een (of meerdere) documenten waarin staat wat er nodig is om de 
leefbaarheid in het dorp, de wijk of de stad te houden en te verbeteren. 
 
 

3. Een korte terugblik 
In het najaar van 2021 is een ontmoetingsdag geweest. Door corona is deze twee jaar niet 
door kunnen gaan. Dus we vonden het allemaal erg fijn om elkaar weer te zien en te 
spreken. Een erg gezellige middag. 
Op 11 december 2021 hebben we afscheid genomen van onze burgemeester van Soest. In 
verband met corona vonden de activiteiten voornamelijk buiten plaats en werd de 
burgemeester met zijn echtgenote door Boxmeer geleid langs allerlei organisaties, 
sportclubs en inwoners, die langs de route stonden opgesteld en ieder op zijn eigen wijze 
afscheid kon nemen van de burgemeester.  
Rond de jaarwisseling werden alle bewoners van Boxmeer verrast met een groeipapier 
waarmee de nieuwe groei van onze nieuwe gemeente werd gesymboliseerd. Of er plantjes 
tevoorschijn zijn gekomen???  
Zoals in punt 2 al is beschreven zijn er de afgelopen tijd kernen cv’s gemaakt van alle kernen 
van de gemeente Land van Cuijk.  Op 4 oktober zijn deze door de bouwteams aangeboden 
aan waarnemend burgemeester W. Hillenaar en wethouder B.de Bruin. Inmiddels is deze op 
de website van de gemeente geplaatst. www.landvancuijk.nl 

http://www.landvancuijk.nl/
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In het centrum van Boxmeer en daarbuiten wordt op dit moment en de komende jaren veel 
gebouwd. Ook worden pleinen en straten herontwikkeld. 
 
4. Bouwkundige ontwikkelingen in ons centrum 

- Steenstraat- Noord/ Burg. Verkuylstraat: hier worden 2 appartementen gebouwd, 
de Heeren van Boxmeer. Naast het appartementengebouw van Dichterbij komen 
een aantal stadswoningen.  

- Carmelveste (tegenover de kerk, naast Kerkenzigt) Hier komen 13 
levensloopbestendige woningen, 2 twee-onder-één-kapwoningen en 4 hoek-en 
tussenwoningen. 

- Op de locatie Steenstraat (voorheen Hoogland) zullen ook woningen gebouwd 
worden, maar hierover is nog niets bekend. 

- De appartementen in de Van Sasse van IJsselstraat zijn klaar, de appartementen 
in de Steenstraat worden bijna opgeleverd. 

- Aan de Sambeekseweg 6-10 (voorheen garage Renkens) worden 6 half 
vrijstaande woningen gebouwd, 4 studio’s en 2 stadswoningen. 

- In de hoek Bakelgeertstraat-Burg. Verkuylstraat-Irenestraat worden 36 
huurappartenten gebouwd, 4 tiny houses, 23 koopwoningen en 22 
koopappartementen.  

Daarmee samenhangend wordt de Burg. Verkuylstraat heringericht. Er komen vrij 
liggende fietspaden te liggen en een rotonde bij ’t Hoogkoor. Ook het Weijerplein 
wordt heringericht. Dientengevolge zal er de komende tijd veel verkeershinder 
ontstaan in het centrum van Boxmeer. In overleg met de Gemeente proberen we dit 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

4. Verkeershinder 
Begin 2023 zal begonnen worden met de aanleg van de rotonde bij ’t Hoogkoor en de 
herinrichting van de Burg. Verkuylstraat. Er zal een omleidingsroute komen, en dit zal 
zeker voor verkeershinder zorgen. De fietspaden aan de Burg. Verkuylstraat komen 
vrij te liggen. De rijweg zal zeker niet smaller worden. 
Om de verkeershinder in de toekomst zoveel mogelijk te beperken is er een 
werkgroep samengesteld, die de verkeerssituatie in heel Boxmeer gaat bekijken. 
Hierin hebben vertegenwoordigers van diverse wijken zitting, bewoners van de 
Spoorstraat (Spoorplan) en van de Gemeente. Daaruit zal een verkeersplan voor 
heel Boxmeer moeten voortvloeien. Dit project is een pilot. Het is de bedoeling dat er 
voor de hele gemeente Land van Cuijk een verkeersplan wordt gemaakt. 

 
5. Oud papier inzameling 

Nadat Olympia gestopt is met het ophalen van oudpapier hebben er nogal wat 
veranderingen plaatsgevonden. In eerste instantie zou het oud papier afgegeven 
kunnen worden op maandagavond aan de Graafseweg in containers, waar mensen 
van Olympia bij aanwezig waren. De locatie stuitte op nogal veel bezwaren, vanwege 
de veiligheid. Na overleg met de Gemeente en Olympia is er voor een andere 
werkwijze gekozen. 
Elke maandagavond kan het oud-papier afgeven worden op het Weijerplein waar 2 
containers klaarstaan. Als het Weijerplein op de schop gaat, moet hiervoor een 
andere locatie worden gezocht. We denken dat het plein bij Weijerstaete/Musette 
daarvoor geschikt zal zijn. Omdat deze grond van Mooiland is, moet hierover overleg 
gevoerd worden met hen. Daarnaast kan elke zaterdag het oud-papier worden 
afgegeven bij de Gemeentewerf, waar ook mensen van Olympia aanwezig zijn. 
Papierhandel Jansen (Heistraat) sponsort Olympia ook door een deel van de 
papieropbrengst aan hen te doneren. 
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6. Uitbreiding van het bestuur en oproep vrijwilligers 
 
In de statuten van de wijkraad staat dat er een rooster van aftreden gehanteerd moet 
worden. Aangezien de termijn van diverse bestuursleden binnenkort ten einde loopt, 
zou het fijn zijn als ons bestuur aangevuld wordt met nieuwe enthousiaste 
bestuursleden. Ook vrijwilligers, die bijvoorbeeld flyers willen rondbrengen of de 
ontmoetingsdag mee willen organiseren, zijn van harte welkom. Onze wijk wordt 
groter en wij ouder!! 
 

7. Geveltuintjes 
 
Ons bestuurslid, Harry Flaton bespreekt dit agendapunt.  
Een aantal jaren geleden heeft hij met een aantal ambtenaren een rondje door het 
centrum gelopen en een aantal kritische punten bekeken. Met name in Steenstraat-
Zuid, wordt op plaatsen waar niet geparkeerd mag worden, toch auto’s geplaatst. Het 
plaatsen van plantenbakken hier was niet mogelijk omdat de achtergelegen gebieden 
vrij gebied moest blijven. Toen kwam het idee naar voren om er geveltuintjes te 
realiseren. Te beginnen bij Steenstraat-Zuid, achter café, zaal ’t Centrum richting 
rotonde Sambeekseweg. Als het positief wordt ontvangen kan het uitgebreid worden 
naar andere plaatsen.  
Ongeveer 50 cm vanaf de gevel over de totale breedte van de gevel.  
Door de gevolgen van het klimaat neemt de hittestress toe. Zeker in binnensteden 
waar veel stenen zijn en weinig groen is. Door meer groen te planten kan het water 
beter afgevoerd worden, en het ziet er bovendien gezelliger uit.  
De Gemeente staat hier positief tegenover en wil de tuintjes aanleggen en planten.  
Het is wel de bedoeling dat de bewoners zelf de tuintjes onderhouden. 
De voorzitter van COB, dhr. Herbert van den Heuvel spreekt uit dat het COB ook 
voorstander is van geveltuintjes. 
 
De bewoners vinden het idee leuk, maar plaatsen toch wat kanttekeningen. 

In het weekend is er veel overlast door uitgaande jongeren, met alle gevolgen van 
dien.  
Zou het ook geen hondenuitlaatplaats worden?  

 
 Het bestuur gaat zich hierover nog beraden en komt hier d.m.v. briefing op terug. 
 

8. Rondvraag: 
- Wat doet het centrummanagement aan energiebesparing? 
De lampionnen die op dit moment in het centrum hangen zijn aangesloten op 5 
schakelkasten die niet synchroon branden. Hier wordt aan gewerkt. 
De feestverlichting, die de komende week, opgehangen gaat worden is aangesloten 
op de straatverlichting. Dit is ledverlichting en dus erg goedkoop (€ 26,00). 
V.w.b. energiebesparing heeft het COB bekeken of op het dak van de Kloostertuin 
geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Ook worden de ondernemers verzocht 
om de deuren zoveel mogelijk dicht te houden om energie te besparen. Hiervoor 
worden bordjes gemaakt die de winkeliers op hun deuren kunnen plaatsen.  
De verlichting bij de kerktoren is ook aangesloten op de straatverlichting. Als die 
uitgaat is de straatverlichting ook uit. 

 Het bestuur van de wijkraad legt deze vraag neer bij de Gemeente, en komen erop  
 terug. 

- Kan er een veilige oversteekplaats gerealiseerd worden bij de oversteek 
Carmelietenstraat-Oost naar West? 
Een zebrapad wordt moeilijk omdat deze 150 meter verderop al een ligt. Maar 
ook deze vraag wordt voorgelegd aan de Gemeente. 
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- Zijn de 80 parkeerplaatsen die nodig zijn na de verbouwing van het 
Gemeentehuis gevonden? 
Er komen meer parkeerplaatsen op het Weijerplein nu deze heringericht wordt. Er 
zouden voldoende parkeerplaatsen moeten zijn, aldus de Gemeente.  

- Bij het Joods monument vindt veel overlast plaats van hangjongeren.  
Dit is zeer kwalijk, en kan echt niet! Er zou gehandhaafd moeten worden, maar 
het probleem is, dat er te weinig Boa’s zijn. Zeker na de herindeling zijn het totaal 
aantal Boa’s minder.  

- Het zeer regelmatig fietsen en bromfietsen door het centrum blijft een punt van 
ergernis. Het blijkt moeilijk om dit op te lossen. Ook hier geldt …handhaving. 
Dhr. van den Heuvel (voorzitter COB) adviseert om dit zoveel mogelijk te melden 
via de gemeente app. Dan wordt het gezien bij de gemeente. Het COB heeft 
binnenkort vergadering en heeft de Boa’s uitgenodigd. Dit zal zeker besproken 
worden. 
De wijkraad centrum Boxmeer wil op plekken waar doorgaans te hard gereden 
wordt, afbeeldingen met 30 km plaatsen op de straat!! 

- Bij het laden en lossen in de Koorstraat staan de koelauto’s met koeling aan. Dit 
geeft veel geluidsoverlast. De hoorwinkels kunnen zo geen gehoortesten 
afnemen. 

- In het Podjes Pedje wordt hard gereden en vuilnis gedumpt. Levensgevaarlijk! 
- Ook in de parkeerkelder van Albert Hein is veel overlast door hangjongeren. Er 

zijn foto’s van gemaakt en doorgestuurd, maar er wordt niets aan gedaan. ’s 

Morgens vroeg om 8.00 uur, maar dan zijn er geen hangjongeren😊 

Het probleem is dat er in heel Nederland veel is wegbezuinigd. 
- Tijdens kermissen, wielerronde en feesten is er veel geluidsoverlast op het 

Raadhuisplein. De zware bassen zijn het meest vervelend.  
Het schijnt dat de regels worden aangepast, en het bestuur adviseert om steeds 
te melden op de gemeente app.  

- Er wordt het idee geopperd om de Boa’s en wijkagenten een keer op 
bewonersvergadering uit te nodigen.  
Dat gaan we zeker doen. 

 
 

9. De voorzitter, Eric sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar bijdrage. 
 
 

      Boxmeer 11 oktober 2022 
      Dorien Schrijen 
 
    


