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 Wijkraad Boxmeer Centrum 
 
 

 

Verslag van de bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 

Datum: 12 november 2019 

Aanvang: 19.30 

Plaats: Kamer 109 De Weijer 

Aanwezig:  

Wijkraad:  

Eric Maes (voorzitter), Dorien Schrijen (secretaris), Paula Verbruggen 

(bestuurslid), Harry Flaton (bestuurslid), Wiel Vloet (bestuurslid). 

Nelly Verheijen (penningmeester) is verhinderd 

College van B&W Boxmeer: 

Karel van Soest (Burgemeester), Willy Hendriks-van Haren (wethouder) 

Jeu Verstraaten (wethouder), Peter Stevens (wethouder), Bouke de Bruin-van 

Vught (wethouder), Andrea Rouland-van Boven (coördinator wijk- en 

dorpsraden)  

 

Agenda: 

1.Opening en welkomstwoord door de voorzitter 

Eric heet iedereen welkom met een speciaal welkom aan het college van B&W. 

 

2.Vaststelling agenda 

Er wordt besloten de laatst toegestuurde agenda te hanteren 

 

3.(verkeers)overlast in de Koorstraat. 

Al geruime tijd is er in de Koorstraat sprake van verkeersoverlast. Met name 

tijdens het laden en lossen van de vrachtwagens is dit een groot probleem. 

De wijkraad vreest dat dit in de toekomst nog erger gaat worden, als de A.H. 

zich gaat vestigen in het pand aan de Koorstraat (voorheen Jan Linders). 

 Met 3 supermarkten kort bij elkaar zal de overlast alleen maar groter worden.  

      

Het college is van mening dat de overlast aanzienlijk minder zal worden als ’t 

Hoogkoorplein aangepast is. De knik in de weg (ter hoogte van de boekhandel 

van Van Dinter) verdwijnt. Aan de binnenzijde daarvan zal een laad- en 

losruimte worden gerealiseerd, waardoor het verkeer gewoon kan blijven 

doorrijden.  
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Ten aanzien van de ontwikkeling van het Hoogkoorplein heeft de wijkraad heeft 

een zienswijze ingediend. De voorzitter merkt op dat hij het betreurt dat daarvan 

geen ontvangstbevestiging is ontvangen. Hij weet dat de zienswijze bij het 

College moet zijn ontvangen omdat hij dat – bij navraag – bevestigd heeft 

gekregen voor de coördinator (Andrea).  

 

Ten aanzien van de genoemde los- en laadplaats merkt de wijkraad het volgende 

op: 

- Op de plaats waar de laad-en losruimtes zijn getekend, zou een 

groenstrook komen. Dit ter vervanging van het huidige groen, tegenover 

van Dinter. De wijkraad benadrukt dat eventuele aanpassingen in beginsel 

niet ten koste van openbaar groen zouden mogen gaan; 

- De wijkraad zou graag zien dat de Pinbox wordt verplaatst. In overleg met 

de Stichting Centrummanagement, de Rabobank en ook de beoogd 

ondernemer van het pand aan het Hoogkoorpleinen is geconcludeerd dat 

de plaats tegenover ’t Hoogkoor beter een oplossing zou kunnen zijn voor 

de nu ondervonden overlast, hierover is nog onlangs door de voorzitter 

van de wijkraad overlegd met de Rabobank. Ook de Rabobank wil de 

overlast die omwonenden ervaren – veroorzaakt door hangjongeren (- en 

ouderen) die zich daar vaak ‘s nachts ophouden en voor veel 

geluidsoverlast zorgen – te minimaliseren. De Rabobank heeft 

aangegeven aan een dergelijke verplaatsing mee te willen werken.   

Afgesproken wordt dat de wijkraden hier onderling overleg over voeren,  

gezamenlijk hierover een standpunt innemen en dit kenbaar maken aan de 

Gemeente. (Actie Eric)  

Overigens wil de wijkraad de Gemeente complimenteren over de goede 

communicatie over de ontwikkeling van het Hoogkoorplein.  

 

Opgemerkt wordt verder dat er niet alleen in de Koorstraat sprake is 

verkeersoverlast; ook op andere plaatsen in Boxmeer slibt het verkeer dicht. 

-Met name in de Burg. Verkuijlstraat, richting rotonde, is het ’s morgens en ’s 

avonds, rond 16.00-16.30 uur is er geen doorkomen aan. Ook vanaf de 

Beugenseweg  en de Spoorstraat is sprake van een zelfde probleem. De wijkraad 

deelt de mening van het College, dat de sluiting van het Schilderspad een 

belangrijk onderdeel van de oplossing van de verbetering van de doorstroming 

zou zijn, niet.  

-Ook bij de huidige Jan Linders is de verkeersoverlast groot. Dit zou, aldus het 

college grotendeels opgelost zijn, nadat het Titus Brandsmaplein is opgeknapt. 

-De wijkraad is van mening dat er gewerkt zou moeten worden aan een 

verkeersplan voor heel Boxmeer. Hierdoor zou  het verkeer beter kunnen 

worden gereguleerd. Het college geeft aan dat dit de aandacht heeft. Ook de raad 

zou een betere ontsluiting willen voor heel Boxmeer. 
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4.Fietsverbod in de Steenstraat (handhaving) 
De vele fietsers die steeds maar door de Steenstraat, dat aangewezen is als 

voetgangersgebied, blijven fietsen, zijn  een bron van zorg voor veel bewoners 

van het centrum. Bovendien ontstaan er gevaarlijke situaties m.n. de oversteek 

St. Jozefstraat-Entrepot en Veerstraat-Rapenstraat(terrassen)  

De komende maand is vlakbij de St. Jozefstraat het Huis van de Sint gevestigd, 

waar natuurlijk veel kinderen komen. Een zorgelijke kwestie, als daar steeds 

fietsers oversteken. De wijkraad kreeg te horen dat de BOA’s zeggen niet te 

kunnen bekeuren, omdat aangevochten bekeuringen veelal zouden worden 

vernietigd in verband met de onduidelijkheid van de betreffende borden. Daarop 

staat dat niet mag worden gefietst “onder winkeltijden”. Omdat er in het 

centrum geen sprake is van uniforme openings- en sluitingstijden is niet 

duidelijk aan te geven of er al dan niet sprake zou zijn van een overtreding van 

het verbod om te fietsen. De wijkraad stelt in ieder geval voor om de betreffende 

borden duidelijker te maken met een goede tijdsbepaling. Dat zou de 

handhaving eenvoudiger kunnen maken. De wijkraad erkent dat het handhaven 

een moeilijke zaak blijft, mede omdat de Boa’s niet permanent op deze plaats 

kunnen zijn. Door het college wordt aangegeven dat ± 260 uur inzettijd van de 

BOA’s is gereserveerd voor dit deel van het centrum.  

  

5.Verzoek van de Wijkraad voor een vuurwerkverbod.  
De wijkraad heeft middels een brief kenbaar gemaakt dat zij het gebruik van 

vuurwerk in het centrum (hard en illegaal) graag verminderd zou willen zien. Bij 

voorkeur zou het Centrum tot algehele vuurwerkvrije zone moeten worden 

verklaard.  

Het College is van mening dat vuurwerkoverlast niet zonder meer eenvoudig op 

te lossen is. Als het centrum van Boxmeer een vuurwerkvrije zone zou worden, 

is dat geen garantie dat geen vuurwerk meer zal worden afgestoken. Handhaven 

van een dergelijk plaatselijk vuurwerkverbod lijkt erg moeilijk.  

Met de wijkraad is het college van mening dat er betere regulering zou moeten 

komen maar de vraag is hoe dit het beste voor elkaar te krijgen.  

Gemeld wordt dat er in de Gemeenteapp een categorie 

VUURWERKOVERLAST wordt opgenomen en dat dit op korte termijn zal 

gebeuren. Hiermee kan men snel melding maken wanneer men overlast heeft 

van het afsteken van vuurwerk. Dit komt bij de Boa’s terecht en zij kunnen 

direct actie ondernemen. De wijkraad vraagt zich wel af of dat ook voor de 

avond en nachtelijke uren geldt.  

 

Afgesproken wordt dat dit punt op de agenda van het overleg van de 

gezamenlijke wijkraden zal worden gezet en dat er – als de wijkraden hierover 

een standpunt hebben ingenomen – nader overleg zal komen met 
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vertegenwoordigers (ambtelijk en/of bestuurlijk) van de gemeente.  

(Actie Eric en Andrea) 
 

De gezamenlijke wijkraden hebben overigens aangegeven dat het vuurwerk dat 

afgestoken wordt ter afsluiting van de kermis voor veel overlast zorgt, zeker 

voor de, veelal oudere bewoners van Symfonie, Celesta en Musette. Daarnaast is 

het uit het oogpunt van een goed milieu ook beter om te kijken naar ander 

alternatieven. Het College geeft aan dat men de kermis op een goede manier wil 

afsluiten – ook in het belang van de kermisondernemers – en dat er gekeken 

wordt naar mogelijke alternatieven. 

      

 6.Ontwikkelingen Centrum. 

Namens het College meldt Peter op vragen van de wijkraad het volgende:  

Omgeving Steenstraat Zuid:  

-De ontwikkeling van Steenstraat Zuid is bijna afgerond, net als de bouw van het 

appartementencomplex in de Van Sasse van IJsseltstraat.  

-Er is overleg over de uitvoering van het plan Carmelveste. De bedoeling is dat 

er een beduidend kleiner aantal woningen zal worden gebouwd dan voorheen 

gepland was. Nu is er sprake van een 19 -tal woningen. 

-Zodra het plan Carmelveste is gerealiseerd, wordt het Titus Brandsmaplein 

aangepakt. 

Steenstraat Noord/Raadhuisplein. 

-Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de eventuele ontwikkeling van het 

oude Postkantoor tot een andere bestemming.   

-V.w.b. de hoek Rochusplein tot en met voormalig pand bakker Kersten geldt 

dat een aantal panden door de gemeente is aangekocht, er onderhandelingen zijn 

met de eigenaar van een ander pand en dat de eigenaar van enkele andere 

panden betrokken worden bij de ontwikkeling van dit deel van de Steenstraat. 

Het ligt in de bedoeling om deze hele hoek van de Steenstraat in een keer aan te 

pakken.  

Bakelgeertstraat/Burg. Verkuylstraat: 

-Voor de ontwikkeling van de aansluiting Koorstraat op de Burgemeester 

Verkuijlstraat liggen plannen klaar, deze plannen zullen op korte termijn aan de 

wijkraad West (en Centrum voor zover van belang) worden gepresenteerd.  

-Het college had graag gezien dat de panden aan de Burgemeester Verkuijlstraat 

naast de Lidl meegenomen zouden kunnen worden in de ontwikkeling van dit 

gebied. Dat is nog niet duidelijk. Er staan geen wijzigingen van de 

Rochusrotonde in de planning.  

. 
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7.Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag. 

-Heeft Gemeente aandacht voor milieu/ duurzaamheid. 

Afgevaardigden van de wijkraden zijn naar bijeenkomst in Oss (in het kader van 

de Regionale Energie Strategie)geweest en hebben daar toen niemand van 

Gemeente gezien.  

 

Bouke meldt namens het College dat er een afgevaardigde van de Gemeente bij 

(in ieder geval de eerste bijeenkomst) geweest is. De betreffende persoon – die 

energietransitie behandelt bij de gemeente – bij ge bij gelegenheid aan de 

wijkraad zal worden voorgesteld. Zij geeft verder aan dat verduurzaming van 

energie zeer zeker de aandacht van de Gemeente heeft, maar dat er nog heel veel 

onduidelijkheid bestaat over de manier waarop.  

Er zouden voor heel Boxmeer 75 windmolens geplaatst moeten worden of 780 

ha. aan zonnepanelen om te voorzien in de eigen energiebehoefte. Windmolens 

wil iedereen, als het maar niet in zijn/haar buurt is. Het plaatsen van 

zonnepanelen wordt door de Gemeente zeker gestimuleerd. Behalve 

particulieren hebben de bedrijven Marel en VTS alsmede de Gemeente zelf hier 

al gehoor aan gegeven. Er zijn binnen gemeente Boxmeer al initiatieven, maar 

de Gemeente wil het graag lokaal houden, zodat het revenu ook in de Gemeente 

Boxmeer blijft. Men heeft ook gekeken naar het verval in de Maas.  Hiervan zou 

gebruik gemaakt kunnen worden door het plaatsen van turbines die energie 

opwekken. Dit heeft echter gevolgen voor de visstand. Landelijk is het beleid 

dat eventuele waterkrachtoplossingen geen gevolgen mogen hebben voor de 

visstand. Dat blijkt bij de huidige stand van zaken onmogelijk. Binnenkort zal 

het aanleggen van zonneparken in de raad worden besproken.  

 

-De wijkraad vraagt zich – net als overigens de andere wijkraden – af wat  hun 

positie is na de gemeentelijke herindeling. De verhouding van aantal inwoners 

van de wijkraden tot het totale aantal inwoners van de nieuwe gemeente is na die 

herindeling totaal anders. De wijkraden hebben daarom afgesproken hierover 

met de andere wijk- en dorpsraden een gesprek voeren om alle zorgen hierover 

te inventariseren 

Bouke geeft aan dat het College hier positief tegenover staat en geeft aan graag  

op de hoogte te willen worden gehouden van eventuele uitkomsten.  

Zij zegt voorts dat vertegenwoordigers van de respectievelijke colleges in het 

kader van deze ontwikkelingen vóór 1 april 2020  bij wijk- en dorpsraden willen 

langsgaan om te informeren wat zij van Gemeente verwachten. Daarna zullen 

hierover voorlichtingsbijeenkomsten / gespreksrondes met bewoners worden 

georganiseerd. 
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-Het college stelt de volgende vragen / maakt nog de volgende opmerkingen: 

- Er is een werkgroep voor de bestrijding van de processierups gepland. Namens 

de wijkraden zijn hier Geert van Oostrom en Ad de Ponti aanwezig. 

- Hoe ver staat het ontwerp aantrekkelijker maken van het Raadhuisplein? 

Eric meldt dat hij hierover op 15 november een afspraak heeft met de 

werkgroep, die het plan dan aan de wijkraad presenteren. Een en ander is in 

overleg met een vertegenwoordiger van de gemeente (de heer R. Teeuwen) tot 

stand gekomen. De wijkraad zal het plan na 15 november zo snel mogelijk bij 

het college voorleggen. 

-Voor het eenrichting maken van de van Coothstraat- Marktstraat lijkt te weinig 

draagvlak te zijn. De wijkraad meldt dat zij samen met de wijkraad Oost zal 

bezien of dit voorstel haalbaar is. 

 

8. Sluiting: 

Eric sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar inbreng. 

 

Boxmeer 12  november 2019. 


