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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 15 november 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Parochiehuis, Sasse Van Ysseltstraat 8, Boxmeer. 
 
Aanwezig: Eric Maes, Harry Flaton, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Nelly Verheijen, 
Namens Gemeente Land van Cuijk: Mevr. A. Rouland -van Boven, gebiedsmakelaar 
Namens COB: Dhr. van den Heuvel voorzitter COB 
 

1. Opening. 
Welkom aan allen.  

  
 

2. Vaststellen verslag vorige vergadering. 
Verslag vergadering 27 september, wordt na correctie van Eric vastgesteld. 
Verslag vergadering bewonersvergadering wordt vastgesteld.  
Beide verslagen kunnen op de website geplaatst worden. 

 
 

3. Mogelijke samenwerking tussen COB en Wijkraad Centrum 
Dhr. Herbert van de Heuvel COB, eigenaar bedrijf Ictoria (Koorstraat)en voorzitter van de 
COB. Het COB werkt nauw samen met VCVB (Vereniging Commercieel Vastgoed Boxmeer) 
 en Centrummanagement Boxmeer.  
 Aangezien de wijkraad centrum Boxmeer tegen dezelfde problemen aanloopt als de 
Ondernemersverenigingen, zouden zij het wenselijk vinden om meer samen te werken met 
het COB om zo de problematiek beter aan te kunnen gaan pakken. 
Punten waar zowel de wijkraad als het COB tegenaan lopen: 
- Veiligheid 
- Overlast (geluid en verkeersoverlast) 
- Fietsdiefstal/ fietsen in het voetgangersgebied 
- Afval 
- Handhaving 
Handhaving is op dit moment wel het grootste probleem. De Boa’s zijn te weinig aanwezig in 
het centrum. Simpelweg doordat er te weinig Boa’s zijn in een te groot gebied. Én zij tot 22.00 
uur aanwezig zijn, Veel overlast vindt pas plaats na die tijd. Ook het fietsen in het 
voetgangersgebied is een grote bron van ergernis. De bebording is, volgens dhr. van den 
Heuvel, COB, niet bij alle toegangswegen naar het voetgangersgebied aanwezig. Eric gaat 
foto’s maken en stuurt deze door naar de mevr. Rouland en Dhr. Engbers.  
Het aan laten staan van motoren van b.v.de koelwagens is ook erg vervelend. Het persoonlijk 
aanspreken van de vrachtwagenchauffeurs/ leveranciers of ondernemers werkt waarschijnlijk 
het beste. 
 
Het COB heeft een beveiligingsbedrijf ingehuurd voor de koopavonden en de ondernemers 
hebben een WhatsApp groep, waardoor zij snel beelden, meldingen van diefstal en overlast 
met elkaar kunnen delen en kunnen doorsturen naar de politie. Voor de bewoners van onze 
wijkraad zou dat een te groot aantal zijn. Alhoewel het niet voor alle bewoners noodzakelijk 
zou zijn. Een ander manier zou Telegram zijn. 
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De wens van zowel COB als wijkraad is om overleg te voeren met vertegenwoordigers van de 
afdeling handhaving (Gemeente, René Staveren), en horeca (voorzitter Nikki Ronnes). 
Probleem daarbij wel is dat de droge horeca (sushi, pizzeria en shoarmazaken) niet 
aangesloten zijn bij de horeca, terwijl een groot deel van de overlast een gevolg is van de 
verkoop door deze horecagelegenheden. Het blijft belangrijk steeds melding te blijven doen bij 
officiële instanties, zodat het geregistreerd staat. 
Mevr. A. Rouland-van Boven is, samen met Dhr. W. Engbers (Gemeente) bezig dit probleem 
aan te pakken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de afdeling handhaving (René 
Staveren).  
 
Dhr. van den Heuvel geeft ook aan dat het COB  een goede communicatie zeer op prijs stelt 
t.a.v. de geluidsoverlast en verkeersoverlast. Met name tijdens kermis/ evenementen en 
verbouwingen is er meer overlast. De bewoners goed informeren van tevoren is daarbij wel 
belangrijk. 
. 
 

4. Uitkomsten n.a.v. bewonersvergadering. 
 
- Antwoorden op vragen van bewoners door medewerkers van de gemeente 
1) Wat doet Gemeente aan energiebesparing?  
Enexis is uitvoerder van de openbare verlichting. De kosten zijn erg laag omdat gebruik 
gemaakt wordt van ledverlichting.   
2) Oversteek Carmelietenstraat- Oost- West is een gevaarlijk punt, Er is nu geen 

oversteekplaats. Dit betreft zowel de wijken Zuid als Centrum. Beide wijkraden gaan het 
inbrengen bij WIU van de Gemeente. De straat (Julie Postelsingel/Burg. Verkuylstraat) zal 
de komende tijd worden veranderd en de zebra staat gepland in de bocht bij Jumbo. Dit 
zou verplaatst moeten worden.  

3) We zouden graag een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd zien op de Beugenseweg 
ter hoogte van Verpleeghuis Madeleine. Dit is echter afgewezen omdat er bij de rotondes 
ook voetgangersoversteekplaatsen zijn.  

4) Website Land van Cuijk staat tabblad “werk in uitvoering kaart “op.  
5) De 80 parkeerplaatsen voor het nieuwe gemeentehuis zullen gerealiseerd worden op het 

Weijerplein en parkeergarage. Dit zou voldoende moeten zijn.  
Een aantal vragen over handhaving. Daarover heeft Willem Engbers contact gehad met 
afdeling handhaving.  Deze punten worden meegenomen in het overleg hierover of via de 
reguliere routing direct opgepakt.  

6)  

 Overlast bij Joods monument 

 Laden en lossen Koorstraat (koelauto’s) 

 Fietsers en bromfietsers (fietsen door voetgangersgebied) 

 Mogen er rolluiken geplaatst worden bij appartementen 
Wilhelminaplein? Dat is een zaak van VVE, dus daar hebben wij 
als wijkraad geen invloed op. Alleen wanneer het aan de 
openbare weg gelegen is. 

 Overlast parkeerkelder Albert Hein. 

 Overlast Podjes Pedjes 

 Geluidsoverlast tijdens evenementen.  
Voorheen gemeten met mobiele geluidsmeters, maar deze zijn 
niet meer in gebruik.  

 Bij Neijhof aantal huizen gebouwd waarvan sommigen een 
eigen parkeerplaats hebben, maar gebruik make van de 
openbare parkeerplaatsen en deze dan bezet houden voor 
bewoners die deze nodig hebben 
 

7) Geveltuintjes: 
Tijdens bewonersvergadering is de geveltuintjes aan de orde gebracht. Hiermee zouden 
in eerste instantie in de Steenstraat (tegenover het Karmelietenklooster) gerealiseerd 
worden. Alhoewel men het een leuk initiatief vindt, vrezen enkele bewoners dat de 
geveltuintjes, door de overlast in weekend, niet lang stand zullen houden.  We besluiten 
om na te gaan denken over een andere plaats in onze wijk, om hiermee te gaan starten. 
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Het COB is van plan om meer camera’s te gaan plaatsen om de overlast beter zichtbaar 
te maken. In de raad is een motie geweest “Steenbreek” (minder steen in de stad) Deze is 
ingetrokken.  
 
 
 

. 
5. Terugkoppeling naar aanleiding van fietstocht door Boxmeer met de wethouder. 

Op 28 oktober hebben de voorzitters van wijkraden van Boxmeer, samen met afgevaardigden 
van de Gemeente een fietstocht door alle wijken van Boxmeer gemaakt. Daarbij zijn alle 
positieve en negatieve punten bekeken.  
Het werd heel positief ontvangen door alle betrokkenen en is zeker voor herhaling vatbaar. 
Nadat het verslag hiervan door de Gemeente is goedgekeurd, worden de bewoners 
geïnformeerd. 
 

6. Wat verder ter tafel komt./ rondvraag. 
-Eric: Gemeente heeft € 2500,00 per wijkraad beschikbaar gesteld voor de uitwerking van 
de 10 kernpunten uit de kernencv. Dit bedrag moet voor maart 2023 gebruikt zijn.  
Het idee, van de gezamenlijke wijkraden om 3x per jaar een blad te verspreiden om zo de 
communicatie tussen bewoners en Gemeente te bevorderen, wordt met scepsis 
ontvangen door de bestuursleden. Met name de jongeren communiceren via andere 
kanalen.  
De gemeente Land van Cuijk is bezig om een platform op te zetten, waarin bijvoorbeeld 
linken naar de diverse dorps- en wijkraden op zitten. Daarvan zouden we zelf beheerder 
kunnen zijn, en communiceren met onze bewoners. 
Het advies is om even te wachten omdat er nog meerdere mogelijkheden komen in de 
toekomst.  
We vragen ons af hoe we, met name de jongeren het beste kunnen bereiken? 

- Nieuwjaarsreceptie 2 januari bij ’t Kantongerecht…maximaal 90 personen. 
per inschrijving.  

- Kerstattentie :geen kerstattentie.  
- Ook geen attentie voor bestuursleden. Misschien samen gaan lunchen. 
- Tijdens bewonersvergaderding heeft iemand zich aangemeld als bestuurslid. Eric gaat 

contact leggen en uitnodigen voor de volgende vergadering. 
 

7. Vaststellen nieuwe datum  
. Woensdag 7 december 19.30 uur Parochiehuis. Paula gaat datum vastleggen, 
 
  Boxmeer 20 november 2022 
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