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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 13 april 2021 
Aanvang: 10.30 uur 
Locatie: online 
 
Aanwezig: Eric Maes, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Harry Flaton, Nelly Verheijen 
 
1.Opening 
Eric opent de vergadering met een welkom aan allen. We hopen dat het de laatste keer is 
dat we online moeten vergaderen en de volgende keer weer gewoon bij elkaar kunnen 
komen. 
 
2.Vaststellen verslag 8 maart 2021 
Op 2 punten na wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. Dorien past dit aan en stuurt 
naar Nelly die het op de website zal plaatsen.  
De werkwijze zoals we die nu doen, bevalt prima. Dorien stuurt concept naar alle 
bestuursleden. Zij sturen het concept terug met eventuele opmerkingen. Deze verwerkt 
Dorien en stuurt dit weer terug naar de bestuursleden. In de volgende vergadering kan het 
verslag vastgesteld worden en geplaatst op de website. 
 
3. Ingekomen- uitgaande stukken. 
- De dorpsraad van Heijen heeft de gezamenlijke wijkraden van Boxmeer benaderd. Er ligt 
een plan voor het bouwen van een 20 m’ hoge loods in de haven van Heijen. Zij zijn hier niet 
blij mee, en zoeken steun bij de wijkraden, Gemeente Boxmeer om dit plan tegen te houden.  
Eric gaat dit bespreken tijdens vergadering van gezamenlijke wijk raden. 
- Harry heeft een blad van de Heidemij ontvangen, bestemd voor de wijkraden. 
  Hij brengt het mee zodra we weer fysiek vergaderen. 
 
4. Afscheid Wiel Vloet 
We willen graag officieel afscheid van Wiel nemen tijdens de ontmoetingsdag die 
waarschijnlijk in oktober zal gaan plaatsvinden. 
Wiel ontvangt, evenals Edwin eerder, een diner bon voor 2 personen. Deze kan hij besteden 
bij een restaurant naar keuze, dat Wiel aan Eric doorgeeft, die vervolgens aan het 
desbetreffende restaurant vraagt de factuur naar de Wijkraad te sturen.  
Eric maakt een bon en stuurt even rond naar rest van het bestuur. 
 
5. Stand van zaken bewonersbijeenkomst. 
Harry heeft contact gehad met Sven (Hotel Riche) en 2 data geopteerd t.w. 10 en 17 oktober 
voor ± 100 personen. (Inmiddels is vast komen te staan om dat het 17 oktober gaat Harry 
gaat met Marijke en Nelly op termijn nader in gesprek over de invulling van de dag.  Op zich 
is het al fijn als we, na zo’n lange tijd met beperkingen rondom corona weer gewoon bij 
elkaar kunnen zijn, en is een uitgebreid programma voor die dag niet nodig.  
 
6. Stand van zaken kerndemocratie. 
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Op dit moment zijn de bouwteams nog niet samengesteld. Zodra de namen van de personen 
voor de bouwteams van onze wijkraad bekend zijn wordt dit doorgegeven. Inmiddels is 
bekend geworden dat Grave ook wil toetreden tot de nieuwe Gemeente Land van Cuijk 
hetgeen toch weer tot vertraging zou kunnen gaan leiden. De gemeenteraden hebben 
toegestemd. Nu moeten de Eerste en Tweede Kamer beslissen. Als zij instemmen/ de wet 
goedkeuren zal Grave per 1 januari 2022 deel uitmaken van de nieuwe Gemeente.   
Het plan om een informatieve avond te organiseren voor de bewoners van Boxmeer is intern 
bij de Gemeente besproken en donderdagavond 18 november als datum vastgelegd bij 
Riche. De lijsttrekkers van de partijen worden hiervoor uitgenodigd. Het Bureau Verkiezingen 
van Boxmeer zal de verkiezingen voor de nieuwe gemeente organiseren.  
Cuijk gaat waarschijnlijk een soortgelijke bijeenkomst organiseren voor de bewoners van 
Cuijk. 
We zijn nog op zoek naar een gespreksleider voor die avond. Eric neemt dit op zich.   
 
7. Vergroening Steenstraat. 
Harry en Eric hebben hierover een gesprek gehad met de Gemeente. Het blijkt in het 
gedeelte Steenstraat Zuid (tussen basiliek en De Pomp) nogal moeilijk te zijn om bomen 
en/of plantenbakken te plaatsen. Wel is het mogelijk om geveltuintjes te realiseren. De 
Gemeente wil hier graag zijn medewerking aan verlenen door de kosten op zich te nemen 
van de planten en het aanleggen. Het onderhoud zou voor de bewoners zelf zijn. Allereerst 
zouden we toestemming moeten hebben van de bewoners zelf. Niet elk pand is hiervoor 
geschikt en het is ook niet noodzakelijk dat elk pand een geveltuintje krijgt. 
We besluiten een brief op te stellen en deze bij de bewoners te bezorgen en een reactie van 
hen vragen. Harry stelt een brief op voor bewoners en stuurt rond. 
 
8. Voortgang herontwikkeling Koorstraat. 
De herontwikkeling van de Koorstraat is bijna klaar (over 1 maand) en ziet er schitterend uit. 
Het parkeervak voor kleine vrachtauto’s valt erg mee. Zeker als de beplanting straks wat 
aangegroeid is, zal het parkeren weinig overlast veroorzaken voor de omwonenden. Wel 
vinden we de weg wat smal. Een eenrichtingsweg zou mogelijk een oplossing kunnen zijn. 
Vooralsnog wachten we even af hoe het zich verder ontwikkelt. Mochten zich problemen 
hieromtrent voordoen, dan kaarten we het aan bij de Gemeente. Er komt een 
oversteekplaats bij ’t Hoogkoor. Dat wordt gerealiseerd als de rotonde bij ’t Hoogkoor 
aangelegd gaat worden.  
 
9. Uitslag WIU. 
Uit het verslag blijkt dat parkeervakken m.n. voor fietsen geen prioriteit hebben bij de 
Gemeente. Dit moet voor ons wel een aandachtspunt blijven.  
De fietsbewegingen tussen Raadhuisplein en de Entrepot nemen week op week toe.  
Zeker sinds de opening van de Aldi. Boa’s zijn maar beperkt aanwezig. De borden zijn nog 
niet geplaatst, dus een reden om het nogmaals bij de Gemeente onder de aandacht te 
brengen.  
Het centrum wordt wekelijk schoongeveegd door een bedrijf dat ingehuurd is door de 
Gemeente. Het is opvallend dat de zijwegen (rondom kerk/ Entrepot) niet worden 
meegenomen. Eric neemt dit op met de ambtenaren die dit regelen. Maar ook foto’s maken 
en deze naar de Gemeente sturen is zinvol, en daar wordt vaak snel op geanticipeerd.  
 
10.Energietransitie 
Er is een onlinebijeenkomst geweest van de regio Noord- Oost Brabant die Harry heeft 
bijgewoond. 
Aangezien het een zeer kostbare zaak is, zal het nog wel even duren, tenzij een private 
investeerder zich meldt. Er is een kerncentrale in Borssele en er wordt gedacht om een 
kerncentrale in Groningen (Eemshaven) te bouwen. 
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Het is zeker geen taak voor de wijkraden, maar we gaan dit wel nauwlettend in de gaten 
houden. Het zal sowieso niet ongemerkt aan ons voorbij gaan, aangezien er zeker veel 
antibewegingen zullen plaatsvinden.  
 
11. Wat verder ter tafel komt. 
- De verloedering van de panden in het centrum baart ons zorgen. Het is al eerder ter sprake 
geweest binnen dit bestuur. Er worden panden gekocht door investeerders die vervolgens de 
kamers/ appartementen gaan onderverhuren. Dit met soms behoorlijke overlast en veel 
achterstallig onderhoud van de panden. Binnen het bestuur heeft men echter ook de ervaring 
dat overlast direct wordt aangepakt als men dit meldt.  
Eric heeft dit onderwerp al eens besproken met het college. Er schijnen bepaalde 
voorwaarden te zijn voor dit soort panden.  
Eric bespreekt het nogmaals bij de Gemeente en zal het ook neerleggen tijdens een overleg 
van de gezamenlijke wijkraden.  
-Harry meldt dat de Gemeente een overeenkomst heeft gesloten met de huidige 
projectontwikkelaar van het gebied dat loopt achter het Potjes Pedje tot aan de Tatooshop. 
Het gebied zal bouwrijp gemaakt worden, het bouwplan volgt daarna. Dit is een zeer 
positieve ontwikkeling. 
-Eric heeft contact gehad met Cuijk over de ontwikkeling van de kerndemocratie. Zij lopen in 
het proces tegen dezelfde problematiek aan als Boxmeer. Op termijn wordt er een afspraak 
met de wijkraden gemaakt en kunnen we met elkaar kennis maken en wellicht kunnen we de 
kleinere kernen er ook bij betrekken. De communicatie blijft een belangrijk aspect. 
- De Maaslijn blijft Harry achtervolgen!! Hij heeft wederom een mail gestuurd naar ProRail 
zonder resultaat. Via de Gemeente (Andrea/ Jan Beekman) schijnt dit sneller te verlopen. 
Deze weg dan nog maar één proberen te volgen! 
 
12. Rondvraag 
Nelly heeft het financieel verslag van de Wijkraad naar de Gemeente gestuurd, maar nog 
geen reactie ontvangen. 
Dorien en Harry hebben, als kascommissie, de financiële stukken gecontroleerd en akkoord 
bevonden. Het zag er keurig uit, waarvoor een hartelijk dank aan Nelly.  
 
13. Sluiting 
Eric sluit de vergadering met een dank aan ieders inbreng. 
De volgende vergadering (eind mei) hopen we fysiek te mogen houden. Misschien is het 
Parochiehuis een optie. Thuis mogen we maar 2 personen ontvangen tegen die tijd.  
Paula neemt contact op met Parochiehuis nadat Dorien via datumprikker een datum heeft 
vastgesteld. 
 
Boxmeer 15 april 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


