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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 30 mei 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Parochiehuis, Van Sasse van Ysseltstraat 8, Boxmeer 
 
Aanwezig: Eric Maes, Harry Flaton, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Nelly Verheijen, 
Namens Gemeente Land van Cuijk: Mevr. Andrea Rouland-van Boven (gebiedsmakelaar) dhr. 
Maarten Jilisen (gebiedswethouder)  
                  
 

1. Opening                                                                                                                                                  

Eric heet ons allemaal van harte welkom met een speciaal welkom aan wethouder dhr. 

Maarten Jilisen, die tijd vrij heeft gemaakt om onze vergadering bij te wonen. 

Dhr. Maarten Jilisen is woonachtig in Cuijk.  

Voor de 3e periode werkzaam als wethouder met in zijn portefeuille Economie, Recreatie en 

Financiën.  

 

2. Vaststellen verslag van 25 april 2022 

Het verslag wordt vastgesteld en met nog enkele opmerkingen vanuit de Gemeente, 

aangepast en doorgestuurd naar Nelly, die het op de website zal plaatsen.  

 

3. Verslag thema-avond MLvC/ deelname 

Harry heeft deze vergadering bijgewoond namens onze wijkraad. Het verslag hiervan hebben 

wij ontvangen. In de komende nieuwsbrief voor de bewoners zal hieraan aandacht besteed 

worden. 

De laatste bijeenkomst vindt plaats op 22 juni met als thema: Energietransitie.  Harry zal deze 

bijeenkomst weer bij gaan wonen. 

Verslag gesprek met 

Harry heeft een gesprek gehad met een bewoner van de wijk. Het gesprek ging over het feit 

dat er ook persoonlijke omstandigheden een motief kunnen zijn om in actie te komen vóór of 

tegen iets. Dit naar aanleiding van de actie m.b.t. het verkeer in het centrum. 

.    4.    Bestuursverkiezing   

Uit de statuten van de Wijkraden blijkt dat bestuursleden twee jaar zitting hebben dan voor een 

volgende periode benoemd kunnen worden. Dit moet op de agenda komen van de 

bewonersbijeenkomst van 4 juli a.s. 

Er wordt een rooster van aftreden opgesteld, zodat we een keer in de twee jaar de 

mogelijkheid hebben om af te treden of ons opnieuw benoemd kunnen worden. Daarbij is het 

wellicht zinvol om een maximaal aantal jaren te stellen dat iemand zitting mag hebben in het 

bestuur, om zo de dynamiek in het bestuur te behouden. Dit zal statutair geregeld moeten 

worden. Het lijkt ons goed om het gesprek over het nieuwe samenwerkingsconcept af te 

wachten. 

Nelly geeft aan dat zij per 1 januari 2023, na 11 jaar!!, wil aftreden. Zij wil wel graag betrokken 

blijven bij andere activiteiten.  

Rooster van aftreden: 

1-1-2023 Nelly Verheyen niet herkiesbaar 



2 

 

1-1-2024 Eric Maes,   

1-1-2025 Harry Flaton 

1-1-2026 Paula Verbruggen 

1-1-2027 Dorien Schrijen 

 

5 Ontwikkelingen rondom Kernen-CV 

De Kernen-CV is bijna afgerond. Op uitnodiging van Joël en Marc wordt een afspraak gemaakt 

om de vervolgstappen van de kernen-cv te bespreken. Het zwaartepunt voor de wijkraden van 

Boxmeer is communicatie. In de kernen-CV komt een algemeen inleidend verhaal waarin het 

thema communicatie aan de orde komt. Daarnaast wordt extra vermeld dat het bouwteam de   

communicatie een belangrijk focuspunt vindt. Wethouder dhr. Maarten Jilisen en 

gebiedsmakelaar Andrea Rouland- van Boven proberen zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten 

van de bewoners aanwezig te zijn en bepaalde aandachtspunten meteen toelichten. Aan het 

eind van het jaar zal de manier van werken geëvalueerd worden, en zonodig aangepast 

worden.  

6.Bewonersbijeenkomst 

Deze staat gepland op maandag 4 juli 20.00 uur bij ’t Centrum Boxmeer. Dhr. M. Jilisen is 

helaas verhinderd. Eric wordt 28 juni geopereerd en zal ook niet aanwezig zijn. Harry zal de 

vergadering voorzitten.  

Agendapunten voor de bewonersbijeenkomst: 

 Terugblikken highlights van de afgelopen tijd/ coronatijd 

 Ontwikkeling in de wijk’ 

 Verantwoording eigen werk/richting bewoners 

 Verkeerssituatie (rotonde ’t Hoogkoor 

 Dit zal, door de aanleg, in de nabije toekomst voor de nodige overlast zorgen. De 

wijkraden willen graag betrokken blijven bij de ontwikkeling/straatteams) 

 Bestuursverkiezing 

 Geveltuintjes, in eerste instantie Steenstraat-Zuid, later in de hele wijk. 

Als bewoners akkoord gaan wil de gemeente hierin graag participeren in de vorm van aanleg 

en beplanting van de geveltuintjes. Het onderhoud is voor de bewoners zelf.  

7.   Toekomst wijkraad 

In de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaat veel veranderen ten aanzien van de burgers. De 

nieuwe omgevingswet die per 1-1-2023 in zal gaan geeft de burgers meer invloed. Zij mogen 

meepraten en plannen indienen voor hun eigen leefomgeving. Daarnaast is de kernen cv in 

een afrondende fase. Een belangrijke aanleiding om na te denken over een andere constructie 

van de wijkraden. Te denken valt aan een overkoepeld orgaan, met bestuur van 

afgevaardigden uit alle wijkraden, met daaronder de afzonderlijke wijkraden. Zo kan iedere 

wijk zijn eigen identiteit blijven behouden.  Dhr. Theo Belderok (voorzitter wijkraad Zuid) heeft 

tijdens de voorzittersvergadering van de wijkraden voorgesteld om een, gefaseerde 

bijeenkomst van wijk/dorpsraden in gebieden te organiseren. Allereerst zou gedacht kunnen 

worden aan een bijeenkomst van wijk- en dorpsraden die soortgelijke problematieken of 

aandachtspunten kennen. De gemeente kan de wijkraden hierin begeleiden. Eric gaat het 

voorleggen bij de voorzittersvergadering. 

8. Wat verder ter tafel komt 

- Steenstraat- versiering. De wijkraad wil het centrummangement complimenteren met de 

versiering van de Steenstraat. De bloembakken aan de lantaarnpalen, en de lampionnen door 

de straat zien er prachtig uit.  

- Terrassen algemeen: De grotere terrassen die in coronatijd zijn aangelegd om de 1.50 meter 

te waarborgen, worden weer teruggebracht naar de oude situatie.  De Bock wil graag een 
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groter terras en heeft dit bij de Gemeente aangevraagd.  Die Kneipe (Raadhuisplein) heeft een 

terras geplaatst dat een stuk hoger is dan het naastgelegen terras van Brownies & Downies.  

Zij mochten geen hoge wanden plaatsen, nu Die Kneipe wel. Waarom? In gesprek met de 

gemeente gaat Eric hier navraag naar doen. Ook naar de vergunningsaanvraag voor het terras 

van die Kneipe, en de datum navragen wanneer de terrassen teruggeplaatst worden naar de 

oude situatie. 

-verkeersmobiliteit 

Er wordt een werkgroep opgericht waarin diverse belangengroepen vertegenwoordigd zijn van 

± 10 personen met een goed afgewogen kennisverdeling. De gemeente neemt het initiatief 

hierin. Harry zou liever zien dat het initiatief bij de burgers zou liggen, omdat hij vreest dat we 

in een situatie komen waarin de gemeente al besloten heeft en wij geen invloed meer hebben. 

Maarten is van mening dat er eerst een goed inventarisatie moet worden gemaakt waarna 

door deskundigen naar een oplossing moet worden gezocht. Het is proces dat we gezamenlijk 

moeten doorlopen en een oplossing zoeken in de goede verhouding.  

-Aanpassen website                                                                                                                          

Na enig overleg besluiten we alleen de verslagen van de bestuursvergaderingen en 

nieuwsbrieven op de website te plaatsen. Zaken die onze wijkraden aangaan. Informatie die 

ook in de weekbladen geplaatst worden, plaatsen wij niet op de website. Hooguit via links 

doorverwijzen. Bij een bepaald verzoek, overleggen we adhoc binnen bestuur. 

9. Rondvraag 

- Harry zou graag willen dat bij de bestuursverkiezingen ook de taken worden meegenomen. 

- Eric treedt per 1 januari 2024 af.  

- Maarten vraagt zich af of er regelmatig overleg gevoerd wordt met het Centrummangament. 

Er is weinig overleg alleen als het nodig is. Met COB zou het fijn zijn als het frequenter zou 

plaatsvinden. 

- Andrea meldt dat er regulier overleg tussen horeca/politie/brandweer/wijkraad plaatsvindt. 

Daarbij is de droge horeca wel vergeten, en zij zorgen voor veel overlast. (Pizzadozen!!) Er is 

een document hierover dat Andrea naar Eric zal doorsturen. (Mevr. A. Craenmehr) 

-Paula: Mag een fractievoorzitter aansluiten bij de vergadering? Geen enkel probleem, de 

vergaderingen zijn openbaar.  

10. Sluiting 

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

 

Boxmeer 9 juni 2022 

Dorien Schrijen-van Oijen 

Secretaris 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        


