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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 18 november 
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: online 
 
Aanwezig: Eric Maes, Harry Flaton, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Nelly Verheijen, 
                  Andrea Rouland-van Boven (Gemeente Boxmeer) 
 
 

1. Opening en mededelingen:                                                                                                        

Eric heet ons allemaal van harte welkom. Helaas, weer online vanwege de oplopende 

coronabesmettingen en de daaraan verbonden verscherping van maatregelen. 

 

2. Vaststellen verslag van 22 september 2021 

Het verslag wordt vastgesteld met een kleine aanpassing in punt 4. 

 

3. Bewonersbijeenkomst dan wel alternatief. 

Gezien de huidige ontwikkeling rondom het alsmaar oplopend aantal coronabesmettingen, 

zullen de maatregelen hoogstwaarschijnlijk nog verder aangescherpt worden. 

We besluiten dan ook om geen bewonersbijeenkomst te gaan organiseren dit jaar. 

We gaan een flyer huis-aan-huis verspreiden om de bewoners van onze wijk op de hoogte te 

stellen en contact te houden. Eric maakt concept. 

 

4. Afscheid burgemeester van Soest. 

Maandagavond 15 november heeft er vergadering van de gezamenlijke wijkraden 

plaatsgevonden, die Dorien namens onze wijkraad heeft bijgewoond. 

Het afscheid vindt voor Boxmeer plaats op 11 december. Vanwege de coronamaatregelen is 

er gekozen voor een andere invulling, die ’s middags plaats zal gaan vinden in plaats van de 

eerder geplande avond bij Hotel Riche.  

De burgemeester en zijn echtgenote worden met een open koets (Landauer) om 13.30 uur 

thuis opgehaald om vervolgens een toer door alle wijken van Boxmeer te gaan maken.  

Alle verenigingen, koren, sportclubs, bewoners kunnen op bepaalde stopplaatsen afscheid 

nemen van de burgemeester middels een woordje, lied of wat dan ook. De voorzitter van de 

wijk waar hij doorheen rijdt, zit bij de burgemeester en zijn echtgenote in de koets en kan zo 

wat uitleg geven over zijn/haar wijk.  

Elke vereniging krijgt als aandenken een Boxmeerse vlag (BOK) omdat ook de Gemeente 

Boxmeer per 1 januari 2022 opgaat in de Gemeente Land van Cuijk. De toer eindigt bij Hotel 

Riche en daar volgt nog een informele afsluiting met de besturen van wijkraden en de 

burgemeester en zijn echtgenote.  

Er is door o.a. Theo Belderok een film van Boxmeer gemaakt, die de burgemeester dan wordt 

aangeboden.  

Eind van de week worden uitnodigingen gemaild naar 110 verenigingen/ clubs en 

organisaties. Zij moeten voor 25 november doorgeven of zij wel/niet deelnemen aan dit 

afscheid. 

Het belooft een mooie middag te worden, mits het weer meewerkt. 

Een plan B (een soort van defilé bij Riche), vindt het bestuur niet zo’n goed idee. 

Vrijdag 26 november is er weer een vergadering. Dorien woont deze bij en zal dit bespreken. 
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5. Bouwteam Boxmeer. 

Er hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met de bouwteams. Uit deze 2 sessies zijn goede 

dingen voortgekomen die Joël en Marc hebben samengevoegd in een concept kernencv. 

Deze stuurt Eric naar ons door, met het verzoek dit door te lezen. Het zal tijdens een volgende 

bestuursvergadering besproken worden.  

Het concept kernencv zal ook op de website van onslandvancuijk.nl geplaatst worden, zodat 

iedereen dit kan lezen en opmerkingen kan plaatsen.  

Andrea (Gemeente) geeft aan dat hierna de bouwteams stoppen en er begin 2022 een 

vervolg komt in overleg met de gemeente. Er worden in elk geval gebiedsmakelaars 

aangesteld. 

Voor zover Andrea weet, loopt de subsidie van wijk- en dorpsraden na de herindeling 

voorlopig ongewijzigd door. De communicatie tussen gemeente en sommige wijk- en 

dorpsraden laat zo nu en dan te wensen over. Andrea adviseert om eventuele vragen over het 

proces van de bouwteams bij Joël en Marc neer te leggen.  

Het platform van de wijk- en dorpsraden van Cuijk wil graag een bijeenkomst organiseren met 

alle wijk- en dorpsraden van de nieuwe Gemeente Land van Cuijk (33 kernen). Bij de 

voorbereiding van die bijeenkomst wordt gevraagd om één vertegenwoordiger van de 

wijkraden per gemeente en één vertegenwoordiger van de dorpsraden uit die gemeente. De 

voorzitters van de wijkraden van Gemeente Boxmeer hebben in hun gezamenlijke overleg 

afgesproken dat besloten dat dhr. Theo Belderok (voorzitter wijkraad Zuid) namens de 

wijkraden van Boxmeer hieraan zal deelnemen.  

Harry is van mening dat dit eerst met alle bestuursleden van de wijkraden overlegd had 

kunnen worden. Ook zou hij graag de verslagen van de vergaderingen van voorzitters 

wijkraden willen inzien.  

Eric spreekt af dat hij de vastgestelde verslagen steeds ook zal delen met de wijkraadleden. 

We besluiten er een vast agendapunt van te maken, zodat de communicatie tussen 

voorzitters van de wijkraden en onze wijkraad beter verloopt.  

 

 

6.Opzeggen vertrouwen in College door Noord en West. 

De wijkraden Noord en West hebben een brief geschreven naar College (de burgemeester is 

portefeuillehouder van wijkraden) waarin zij het vertrouwen in het College opzeggen. Het heeft 

specifiek te maken met hun wijken. De wijkraad  centrum herkent zich hier niet in.  

7. Wat verder ter tafel komt. 

* Terugblik ontmoetingsdag. Dit was een zeer geslaagde middag, temeer omdat iedereen 

weer erg blij was elkaar te zien en te spreken, na de lockdowns en beperkingen de afgelopen 

1½ jaar. Het kunstenaarsduo “Naaistreek” bestaande uit Janneke Baltussen en Joël van Lith 

was leuk, maar kwam niet echt tot zijn recht. De prijs/kwaliteit verhouding was niet goed. Het 

is wel gebleken dat er niet zoveel georganiseerd hoeft te worden, en men het ook prima vindt 

om bij te praten. Meer van dit soort middagen is niet mogelijk omdat we er het budget niet 

voor hebben.  

* Gesprek 29 september Gemeentehuis (Veerstraat, convenant droge horeca, fietsen 

Steenstraat).                                                                                                                                              

In de omgevingsvergunning die zit op het pand Veerstraat 3, waarbij sprake is van een 

wijziging van gebruik als Pizzeria /Cafetaria wordt toegestaan, is nog geen sprake van een 

vergunning om daadwerkelijk daar een horecagelegenheid te beginnen. Er zijn nog andere 

vergunningen vereist. Die moeten worde aangevraagd. Zover is het nu nog niet.                                               

* Er is een afspraak tussen Gemeente, politie, horeca en wijkraad m.b.t. overlast. Deze moet 

ook gemaakt worden met droge horeca. Hierover is nog niets bekend. Eric gaat dit navragen 

bij Gemeente. De terrassen zijn, tijdens lockdowns vergroot, vanwege de 1.50 meter afstand 

die gerealiseerd moest worden. De vraag is of dit zo blijft als alle maatregelen teruggedraaid 

worden? Men gaat dit allemaal inventariseren en bekijken of het voldoet aan wet- en 

regelwetgeving. Op grond daarvan wordt een besluit hierover genomen.                                                     
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* Fietsen Steenstraat. Het idee om, middels een mal, een verbod op de straat te spuiten moet 

sowieso even op zich laten wachten omdat er geen verf op voorraad is! Daarnaast zou de 

gemeente van plan zijn zelf nog te gaan kijken wat gedaan kan worden om het fietsen in het 

voetgangersgebied verder te ontmoedigen.  

* We hebben een brief naar de Gemeente (Peter Cremers) gestuurd de toenemende 

verkamering van panden in Boxmeer. De Gemeente is hiermee bezig en ook het toenemend 

aantal woningen dat gekocht wordt voor belegging. Hierop hebben we nog geen antwoord 

ontvangen.                                                                                                                                 * 

WBTR (Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen). Voor ons als bestuur zou dit betekenen dat 

we een commissie zouden moeten benoemen, die de bestuurlijke zaken van ons kan 

overnemen, mocht er iets met ons gebeuren waardoor we hier niet meer toe in staat zouden 

zijn. Een persoon benoemen zou voldoende zijn. De kosten voor het aanmelden hiervan 

bedraagt € 120,00. De vergadering gaat akkoord, alhoewel we ons wel moeten realiseren dat 

er nog veel onduidelijkheid bestaat over het voortbestaan van de wijkraden.                                                                                                                                                

* A.E.D. training, vervolg?   Begin volgend jaar worden er weer nieuwe trainingen voor A.E.D. 

gegeven. Een docent hiervoor is gevonden. Dit wordt op de website van gezamenlijke 

wijkraden geplaatst.                                                                                                                                     

* Uitleg waterbergingsyteem A.H.-plein. Vorig jaar had een stagiaire het idee om een infopunt 

te plaatsen bij het Hoogkoorplein, waarin men geïnformeerd zou worden over het 

waterbergingssysteem dat onder het Hoogkoorplein gerealiseerd is.  Andrea (Gemeente) is 

hiervan niet op de hoogte. Zij adviseert contact op te nemen met de Gemeente. Inmiddels is 

een mail gevonden van Zoë Koelma afd. R. OW Trainee Stedelijk Water (Gemeente Boxmeer) 

d.d. 21-2-2020, waarin zij dit idee uitlegt (zie bijgevoegde mail). Eric zal verder navraag doen                                        

* Gesprek Andrea Rouland-van Boven.                                                                                               

Harry heeft een gesprek gehad met Andrea over zijn deelname aan de bouwteams. Er werd 

begrepen dat het bouwteam van Boxmeer niet wilde dat Andrea namens de Gemeente 

deelnam aan deze sessies. Het gaat niet specifiek om Andrea, maar om het feit dat de 

organisatoren van het bouwteam (de voorzitters van de wijkraden) liever een onafhankelijk 

iemand erbij zou willen hebben, die geen betrokkenheid heeft met de Gemeente Boxmeer.                                                                                                                                     

* Bouwplannen Steenstraat-Zuid, Sambeekseweg, bouwplan Burg. Verkuylstraat. Harry heeft 

de bijeenkomst ten aanzien van de Steenstraat Zuid bijgewoond.                                                                                                                     

– Burg, Verkuylstraat: De panden van Fam. Berbers worden afgebroken. Hier komen 2 

appartementsgebouwen. Erachter wordt een waterloop gerealiseerd, stromend water. 

Stromend omdat er bij stilstaand water veel overlast van muggen is.  

Op de hoek Steenstraat/ Burg. Verkuylstraat gaat ook iets gebouwd worden, maar hierover is 

nog niets bekend. Er komen vrijliggende fietspaden langs de Burg. Verkuylstraat en veel 

groen. Al met al zal deze kant van Boxmeer er aanzienlijk op vooruit gaan. De realisatie zal in 

2022-2023 plaatsvinden.                                                   

– Carmelveste: De wijziging bestemmingsplan is erdoor. Er komen 19 laagbouwwoningen in 

een soort hofje. Bestemd voor wat oudere bewoners.                                                                             

– Sambeekseweg (garage Renkens): hierover zijn nog geen verdere ontwikkelingen                                                        

- Steenstraat-Noord: hier is men begonnen met bouwen. Aangezien wij er verder niet bij 

betrokken zijn (het betreft privé grond) weten we niet precies wat er gebouwd gaat worden. 

Het betreft een al langer gepland project, waaraan nu uitvoering wordt gegeven. Alhoewel het 

niet onze wijk betreft, is het wel goed om te blijven volgen.   

Eric: heeft een lijst doorgestuurd van Bureau HHM. Het betreft een inventarisatielijst over het 

gewenst aanbod woonzorgvoorzieningen.  Harry gaat dit invullen en stuurt concept naar ons.  

8. De volgende bestuursvergadering gaat Dorien plannen begin januari 2022. 

9. Rondvraag 

- Nelly vraagt of er nog afspraken gemaakt zijn met Piet van Laarhoven? We hebben besloten 

hem te vragen aan te sluiten wanneer wij behoefte hebben aan zijn expertise. Eric zal dit met 

hem kortsluiten.                                                                                                                         – 

-vorig jaar hebben we alle bewoners van de wijken een kerstattentie gegeven. Hoe gaan we 
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het dit jaar doen?  Eric zal daartoe een voorstel hierover doen in vergadering voorzitters van 

de wijkraden  

- Harry vraagt Dorien het verslag van de thema-avond Water (Milieuvereniging Land van 

Cuijk) mee doorsturen.  

- Andrea: vraagt zich af wanneer het verkiezingsdebat plaatsvindt dat de gezamenlijke 

wijkraden zouden organiseren? Dit is door de verscherpte regels rondom corona afgeblazen. 

 

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

 

Boxmeer 21 november 2021 

 

 


