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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 27 mei 2021 
Aanvang: 10.30 uur 
Locatie: Parochiehuis, Van Sasse van Ysseltstraat 8, Boxmeer 
 
Aanwezig: Eric Maes, Harry Flaton, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen 
Afwezig: Nelly Verheijen 
 

1. Opening en mededelingen:                                                                                                                   

Eric heet ons allemaal van harte welkom. Fijn dat we weer live kunnen vergaderen. 

 

2. Vaststellen verslag van 13 april 2021 

Het verslag wordt vastgesteld. 

Actiepunten uit verslag 13 april 2021 

* Uitbreiding loods Heijen. 

Dit onderwerp is aan de orde geweest bij de gemeenteraadvergadering in Gennep, die Judith 

Logtens en Sjaak van Zinderen hebben bijgewoond. Zij hebben hun zorgen kenbaar gemaakt 

over de hoogte van de loods. Vooralsnog wachten we de reactie van de Gemeente Gennep 

even af. Het voorstel is om Judith Logtens en Sjaak van Zinderen uit te nodigen voor onze 

volgende bestuursvergadering. Harry is van mening dat we van de politiek weinig moeten 

verwachten.                                                                                                                                   

* Afscheid van Wiel.  

 Eric heeft de cadeaubon namens het bestuur aan Wiel overhandigd.  

 Tijdens de bewonersvergadering in het najaar zullen we officieel afscheid van Wiel nemen       

* Maaslijn problematiek: 

De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben het Ontwerp Provinciale Inpassingsplannen 

incl. de Milieueffectenrapporten van ProRail ter inzage gelegd. (Tot en met 10 juni 2021) 

Bij de wijkraden Noord en West leeft de zorg over mogelijk vervoer van chemische 

(gevaarlijke) stoffen.  

We blijven de ontwikkeling volgen. 

 

3. Stand van zaken geveltuintjes 

Het plan om een brief bij de bewoners hierover af te geven leek Harry achteraf toch niet zo’n 

goed plan. We kunnen dit beter tijdens een fysieke bewonersbijeenkomst aan de orde stellen.  

Eric stelt de Gemeente hiervan op de hoogte.  

 

4. Stand van zaken bouwteams 

De ontwikkeling hierin verloopt erg langzaam. De namen van degene die toegezegd hebben 

én die geïnteresseerd zijn. Verder zijn enkele mensen gevraagd, maar zij hebben nog niet 

gereageerd. Vanuit de Gemeente is ook nog geen reactie ontvangen. Kortom, er gebeurt nog 

weinig. Joël Wieme, Marc Hendrikx sturen de werkgroep verder aan, ondersteund door 

Andrea Rouland-Van Boven vanuit de Gemeente, de wijkraden faciliteren. Het feit dat er niet 

fysiek vergaderd kan worden, zet een rem op de verdere voortgang hierin.  

 

 

 

5. Overleg met voorzitters van de wijkraden van Cuijk 
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In tegenstelling tot Boxmeer, stelt Cuijk zich afwachtend op t.o.v. de nieuwe Gemeente Land 

van Cuijk. De voorzitters van de wijkraden hadden gehoopt dat zij meer samen zouden 

optrekken in de zoektocht naar de afspraken die gemaakt moeten worden met het bestuur van 

de nieuwe gemeente over vorm en functie van de wijk- en dorpsraden.  

 

6. Verkiezingsbijeenkomst  

Hiervoor is een datum geprikt, één week voor de verkiezingen bij Hotel Riche. Men is nog op 

zoek naar een spreekstalmeester 

 

7. Toekomst van de wijkraden van Boxmeer. 

Hierover bestaat nog veel onduidelijkheid, en hierover is ook gesproken tijdens de 

vergadering van voorzitters van wijkraden.  

Eric vraagt ons na te denken over hoe wij het zouden vinden als de wijkraden van Boxmeer 

zouden fuseren tot één wijkraad Boxmeer met daarin afdelingen van de wijkraden Noord, 

Oost, Zuid, West en Centrum. De volgende bestuursvergadering gaan we dit uitgebreid 

bespreken. 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

- fietsen in de Steenstraat 

De nieuwe maatregel heeft wel geholpen, maar het blijft verwarrend. Tussen 9.00-18.00 uur 

mag er niet gefietst worden, ook niet op zondag, maar op de koopavond op vrijdag, als de 

winkels tot 21.00 uur geopend zijn, zou wél gefietst mogen worden. 

- verkamering in Boxmeer 

Namens de gezamenlijke wijkraden is er een brief naar de Gemeente gestuurd hierover. 

Binnen 6 weken zou hier antwoord op moeten komen. 

Mevr. Roeland -van Boven heeft gereageerd. Volgens haar is het besproken in 

partneroverleg. Bij overlast kan dit gemeld worden bij de Gemeente. Bij overlast kan dit 

gemeld worden bij de Gemeente. Wij zijn van mening dat er een beleid hierover moet komen, 

zodat verkamering gereguleerd wordt. Als er overlast is, is verkamering al een feit. 

 - verslagen voorzitters wijkraden e.d.` 

Harry vraagt of het aanleveren van het verslag van voorzitters wijkraden in de toekomst 

aangeleverd worden. Dit is wel de bedoeling nadat ze zijn vastgesteld. Ook graag van 

partneroverleg.  

 

9. Aanvulling bestuur 

We vragen ons af of het noodzakelijk is om het bestuur uit te breiden. We vinden het allemaal 

niet noodzakelijk.  

 

10. Rondvraag                                                                                                                                            

Eric:   

Vanaf 1 juli treedt de wet WBTK in werking, waarbij Stichtingen, verenigingen verplicht worden 

gesteld de verantwoordelijkheden van de bestuursleden vast te leggen in de statuten. Dit is 

bedoeld om b.v. fraude te voorkomen. Sociom geeft hierover 2 juni online meer informatie, en 

kan men gebruik maken de statuten aan te passen met een reductie van 50%. Eric gaat dit 

verder uitzoeken en houdt ons op de hoogte.                                                                      

Harry: Het project Carmelvesting komt in een stroomversnelling en zal binnen nu en één jaar 

gebouwd gaan worden. Harry volgt informatiebijeenkomst hierover bij.                                                

Paula:                                                                                                                                                    

Hoe staat het met eenrichtingsverkeer Marktstraat/ Van Coothstraat?                                                         

Dat moet nog uitgevoerd worden, gaat binnenkort gebeuren.                                                          

 

11. Vaststellen nieuwe datum voor overleg en sluiting vergadering.  

            Dorien maakt datumprikker voor nieuwe vergadering.                                                                    

Boxmeer 31 mei 2021 

 


