
1 

 

     

 

 

 

 

 Wijkraad Boxmeer Centrum 
     

 

 

 

 

Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 17 januari 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: online 
 
Aanwezig: Eric Maes, Harry Flaton, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Nelly Verheijen, 
                   
 

1. Opening en mededelingen:                                                                                                       

Eric heet ons allemaal van harte welkom. 

 

2. Vaststellen verslag van 18 november 2021 

Het verslag wordt vastgesteld. Dorien stuurt door naar Nelly, die het op de website zal 

plaatsen. Ook naar mevr. A. Rouland- van Boven.  

- Terugkoppeling vragen mevr. A. Rouland-van Boven. 

 Deelname vertegenwoordiger Gemeente. 

Dit blijkt op een misverstand te berusten. De voorzitters van de wijkraden zagen liever 

deelname van een waarnemer uit andere Gemeente dit i.v.m. neutraliteit.  

 Verkamering:  Andrea heeft Peter Kremers gevraagd om de stand van zaken terug te 

koppelen naar ons bestuur. Dit heeft nog niet plaatsgevonden 

 Ook de stand van zaken rondom afspraken met droge horeca met politie, natte horeca en 

gemeente worden door Annemie Craenmehr naar ons teruggekoppeld wanneer dit aan de 

orde is.  

 De visie van Harry op Boxmeer ( de ziel van Boxmeer) is doorgestuurd naar Joel Wieme 

en Mark Hendrikx. 

 De vergunningaanvraag  voor een  cafetaria/ pizzeria in de Veerstraat is ingetrokken. Dit 

gaat dus niet door. 

 In februari, maart kunnen bewoners reageren op het concept KernenCv. De opmerkingen 

worden dan meegenomen.  

 

3. Verslag voorzittersoverleg wijkraden. 

Het betreft het verslag van 10 november, dat op 30 november is vastgesteld.  

 De wijkraden van West en Noord hebben naar aanleiding van hun brief aan het College 

waarin zij het vertrouwen in het College van B&W hebben opgezegd een gesprek gehad 

met burgemeester van Soest hierover. Hierbij is afgesproken dat de wijkraden 

terugkomen op hun standpunt en er wordt uitgegaan van een goede samenwerking in de 

toekomst.  

 De aandachtspunten WIU zijn door ons ingestuurd. Een van de punten , een zebrapad 

realiseren op Beugenseweg ter hoogte van Madeleine, betreft zowel Wijkraad Noord als 

onze wijk en is door alle wijkraden ingebracht.  

 

4, Evaluatie                                                                                                                                                      

*     Afscheid Burgemeester van Soest: 

Burgemeester van Soest en zijn echtgenote hebben erg genoten van het programma dat 

de gezamenlijke wijkraden hen hebben aangeboden op 11 december ter gelegenheid van 
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het afscheid van de burgemeester.  Dit bleek ook uit de bedankbrief die Dhr. en mevr. 

Van Soest  naar de wijkraden hebben gestuurd.  

Het bedrag dat door de Gemeente beschikbaar is gesteld om deze dag te organiseren is 

niet helemaal gebruikt. We gaan akkoord met het voorstel van Eric om het bedrag te laten 

staan op de rekening van gezamenlijke wijkraden.Eric zal de financiële verantwoording op 

orde brengen. 

- Nieuwjaarsactie: 

Deze actie is zeer goed ontvangen, veel positieve reacties. De groeibrieven die over 

waren zijn naar de basisscholen gegaan, die er erg blij mee waren. Op de flyer die wij 

hadden toegevoegd is door verschillende mensen gereageerd. Harry heeft de mensen via 

mail bedankt en toegezegd dat de onderwerpen binnen het bestuur besproken gaan 

worden, en dat we erop terug zullen komen. Paula en Dorien gaan de mails samen 

bekijken. -  

-Vlagceremonie. 

Deze vond plaats op nieuwjaarsdag bij het station. Een groot aantal bestuursleden van de 

wijkraden was erbij aanwezig, evenals burgemeester van Soest. Herman Jan van Cuijk en 

Mientje Wever droegen een gedicht voor. De Bok vlag werd gestreken waarna de vlag 

van de nieuwe gemeente Land van Cuijk werd gehesen. Een leuke bijeenkomst. 

Wij willen ook graag de nieuwe vlag van het Land van Cuijk  ophangen in onze wijk. Eric 

overlegt met Wiel Vloet of er mogelijkheden zijn bij hem in de buurt.  

 

5. Financieel Verslag 2021 

 Nelly heeft het financieel verslag  van 2021 gemaakt. De bijdrage t.w. € 855,00 voor de 

nieuwjaar actie is niet opgenomen in het verslag van 2021 aangezien deze in 2022 is 

overgemaakt.  

 De format voor de aanvraag subsidie 2022 heeft Nelly en zal zij opstellen. 

 Eric en Dorien zullen de kascontrole uitvoeren. 

 

6. Gemeente                                                                                                                       * 

 Kernen Cv                                                                                                                                            

De kernen cv is aan de raad gepresenteerd. Een aantal punten komt anders naar voren 

dan ze door het bouwteam zijn bedoeld o.a. de communicatie burgerbestuur. Het is nog 

niet bekend wie onze gesprekspartner zal gaan worden. Elke wethouder heeft iets in 

zijn/haar portefeuille op het gebied van kernendemocratie. De Kernen Cv wordt op de 

website geplaatst zodat iedereen hierop kan reageren. We zijn van mening dat we niet 

moeten afwachten maar zelf initiatief nemen en aangeven wat wij willen. Eric stelt de 

andere voorzitters voor om een werkgroep samen te stellen die een overzicht gaat maken 

wat wij willen. Wellicht kan Theo dit inbrengen bij de inspiratiebijeenkomst van de dorps- 

en wijkraden. 

 Inspiratiebijeenkomst Dorps- en wijkraden.                                                                                            

Er wordt een platform opgericht om een bijeenkomst te organiseren voor de dorps- en 

wijkraden van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Theo Belderok vertegenwoordigt 

hierin de wijkraden van Boxmeer. Er staat nog geen bijeenkomst gepland. 

 Inzameling oud-papier.                                                                                                                    

Per 1 januari 2022 wordt er geen oud papier meer opgehaald door Olympia, zoals 

voorheen gebeurde. Er kan nu 1x per week oud papier afgegeven worden bij Olympia op 

maandagavond tussen 18.30-20.30 uur. Zeker voor oudere mensen een zeer onveilige 

plaats en tijdstip. Er is dan ook al veel kritiek op gekomen vanuit de bewoners. Het 

voorstel van de gezamenlijke wijkraden is om elke week op maandagavond in een andere 

wijk containers te plaatsen tussen b.v. 18.00-21.00 uur. Voor onze wijk zou dat b.v. achter 

de Weijerstaete op het parkeerterrein geplaatst kunnen worden. Dit wordt met de 

Gemeente besproken en weer teruggekoppeld naar het bestuur.  

 Overzicht afvalinzameling per app of brief?                                                                                        

Dit probleem is al opgelost. Men kan een app downloaden én indien gewenst een 

papieren overzicht aanvragen. 
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 Op 9 februari vindt er een bijeenkomst plaats over nieuwe omgevingswet milieuvereniging 

Land van Cuijk. In principe nemen Paula en Harry deel aan deze bijeenkomst mits de 

coronamaatregelen het toestaan.                                                                                                  

 Voortgang Carmelveste                                                                                                                        

De bouw is vertraagd omdat een bewoner van de Althof bezwaar heeft ingediend bij de 

Raad van State.                                                                                                                                   

 Informatieblad evenementen Land van Cuijk                                                                                      

Dit blad is toegestuurd en interessant om te lezen. De evenementenkalender wordt ook 

toegestuurd door de Gemeente. De koopzondagen in Boxmeer zijn ingediend en zullen 

binnenkort aan ons worden doorgegeven. Deze kunnen op onze website geplaatst 

worden.  

7.  Bewoners wijkraad Centrum 

 Op dit moment zijn we door alle maatregelen rondom corona genoodzaakt de 

communicatie schriftelijk te laten verlopen. Bij de nieuwjaarswens hebben we in een flyer 

gevraagd om eventuele op-aanmerkingen aan ons door te geven. Daar hebben 

verschillende bewoners op gereageerd. Harry heeft de bewoners per mail bedankt en 

toegezegd dat we de mails zullen bespreken en erop terugkomen. 

Paula en Dorien gaan deze mails bekijken. 

 Het blijkt dat wij de enige wijkraad in Boxmeer zijn die de verslagen van de vergadering 

op de website plaatsen. Voor de bewoners wel fijn om te weten waar we mee bezig zijn. 

 Bart Berbers heeft een actiegroep opgericht. Zij maken zich zorgen over de 

verkeersveiligheid in m.n. de Spoorstraat. Ook hebben zij ideeën over de nieuw aan te 

leggen rotonde bij ’t Hoogkoor en de wegen eromheen. Graag zouden zij dit willen 

bespreken bij een vergadering van de voorzitters van de wijkraden aangezien de 

verkeersveiligheid iets is wat alle wijken aangaat. De ideeën  heeft Bart doorgestuurd naar 

Harry die deze naar ons door zal mailen. 

8.   Woonzorgaanbod Land van Cuijk 

In de toegestuurde documenten hierover is onze bijdrage meegenomen. Er komt een visie 

op dit plan. Voor kleinere kernen is het erg belangrijk dat er goede woonvoorzieningen zijn 

openbaar vervoer is. Voor onze wijkraad centrum niet zo aan de orde. 

Wel een onderwerp dat we met belangstelling moeten blijven volgen.  

            9.     Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag 

 Harry vraagt zich af of er al ideeën zijn over de ontwikkeling van de Kloostertuin? Hier 

staan verschillenden winkelpanden leeg.  

Daar zijn wel ideeën over maar er zijn verschillende partijen die daarover tot 

overeenstemming moeten komen. 6 woningen zijn privé-eigendom en zij houden 

ontwikkeling tegen. Eric overlegt hierover met Centrummanagement.  

 De nieuwsbrief voor de komende maand zou moeten worden opgesteld. Harry wil dit 

graag op zich nemen.  

 Paula vraagt hoe het staat met de ontwikkeling van – voorheen garage Renkens en 

woonhuis aan de Sambeekseweg? 

Volgens laatste berichten wordt de garage afgebroken en blijft woonhuis staan. Eric zal 

hierover navraag doen bij de Wijkraad Boxmeer Zuid. 

 

8.  Sluiting. 

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

Volgende vergadering over ± 6 weken. 

 

             Boxmeer 22 januari 2022  

             D. Schrijen-van Oijen 
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