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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 31 augustus 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Parochiehuis, Sasse Van Ysseltstraat 8, Boxmeer. 
 
Aanwezig: Eric Maes, Harry Flaton, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Nelly Verheijen, 
 

1. Opening 
Eric heet ons allemaal van harte welkom. 
 

2. Vaststellen bestuursvergadering 30 mei 2022. 
Het verslag wordt vastgesteld. Dorien stuurt door naar Dhr. W. Engbers (gemeente Land van Cuijk) 
die het vervolgens doorstuurt naar de contactpersonen van onze wijkraad. Nelly plaatst verslag op de 
website van Wijkraad Centrum Boxmeer. 
 

3. Communicatie 
Een belangrijke factor binnen het bestuur is communicatie. Deze verloopt veelal, buiten de 
vergaderingen, via appjes en mails. Dit kan tot irritatie leiden en we besluiten hiermee anders om te 
gaan. Van tijd tot tijd  wordt dit onderwerp een vast agendapunt zodat we de vinger aan de pols 
houden.  

- Uitbreiding bestuur. 
Nelly wil eind van het jaar stoppen. We gaan op zoek naar een nieuw bestuurslid. We gaan allemaal 
om ons heen kijken, en eventueel benaderen, en leggen het voor in bewonersvergadering.  
 

4. Bewonersbijeenkomst 
De bewonersbijeenkomst wordt op woensdag 5 oktober gehouden bij ’t Centrum. 
De uitnodiging ligt klaar en kan, met eventuele aanvullingen gedrukt worden. Aanvullende 
agendapunten graag z.s.m. doorgeven aan Dorien. Nelly drukt af, en we brengen flyers rond.   
 

5. Verkeerswerkgroep. 
De gemeente Land van Cuijk is van plan een verkeersplan te maken voor heel het Land van Cuijk. 
Aangezien dit gebied te groot is om in een keer aan te pakken, wordt er gestart met een pilot van 
Boxmeer. Er wordt een verkeerswerkgroep samengesteld, waarin afgevaardigden van wijkraden, van 
de werkgroep Spoorplan en de Gemeente zitting hebben. Boxmeer ervaart veel verkeersoverlast op 
o.a. Beugenseweg, St. Anthonisweg, Spoorstraat, Julie Postelsingel en Burg. Verkuylstraat. De 
verkeersdoorstroming is niet goed. Het is dan beter dit in zijn geheel aan te pakken. 
 

6. Veiligheidsplan Land van Cuijk 
Alle burgers van de gemeente Land van Cuijk kunnen ideeën en wensen indienen voor het integraal 
veiligheidsbeleid (IVP) dat voor de jaren 2023-2026 in het veiligheidsplan wordt opgenomen.  
Het betreft hierbij om de sociale veiligheid en veilige leefomgeving. Het voorkomen van overlast en 
criminaliteit en het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid in onze wijken.  
Op 13 oktober vindt er een raadsavond plaats waarbij over een aantal hoofdonderwerpen van 
gedachten zal worden gewisseld. Bekeken wordt of bepaalde thema’s extra aandacht nodig hebben 
en wat er leeft onder de inwoners. Naast een afgevaardigde van bewoners en gemeente, vraagt de 
gemeente of afgevaardigden van de wijk-en dorpsraden (maximaal 8) hieraan willen deelnemen. 
Ad de Ponti heeft aangeboden deze taak op zich te willen nemen. 
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7. Afvalinzameling 

Sinds 1 maand heeft het afvalinzamelingsbedrijf van Kaathoven besloten de kliko eens in de 14 dagen 
te legen in plaats van elke week.  Voor veel bewoners is dit (zeker in de warme zomermaanden) een 
groot probleem. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met de Gemeente hierover. Deze worden nu wel 
erg snel aan de kant geschoven. We vragen ons af of de afvalstoffenheffing dan ook lager gaat 
worden?  Bewoners op een appartement hebben een klein emmertje, wat niet volstaat voor afval van 
2 weken. Op een paar plaatsen staan centrale kliko’s waar bewoners van appartementen tussentijds 
hun kliko kunnen legen. De gemeenteraad heeft zich hierover ook al kritisch uitgelaten. We wachten 
het verder verloop hierover af, voordat we zelf actie gaan ondernemen. 
 

8. Deelname energiecafé 
De Gemeente wil in de periode september 2022 en mei 2023 informatieavonden organiseren over het 
verduurzamen van woningen. Onafhankelijke adviseurs geven informatie hoe je je woning het beste 
kunt isoleren, hoe je van het gas kan afstappen, hoeveel stroom je zelf kunt opwekken en hoe je dat 
allemaal kan aanpakken. De Gemeente kan misschien faciliteren in de aanvraag van subsidie 
hiervoor.  
We gaan dit voorleggen tijdens de bewonersvergadering en Eric gaat het ook bespreken tijdens de 
vergadering van de gezamenlijke voorzitters van de wijkraden van Boxmeer, om het misschien breder 
te kunnen organiseren.  
 

9. Parkeerontheffing 
Enkele bewoners van ’t centrum hebben, parkeerontheffing een bekeuring gekregen t.w. € 109,00!!  
Dit kwam omdat we nu in de Gemeente Land van Cuijk wonen en niet meer in de Gemeente 
Boxmeer. Eric heeft hierover een mail gestuurd en het probleem is nu opgelost. 
 

10. Wat verder ter tafel komt\ 
-Er ligt een plan om met de wethouder Maarten Jillesen een fietstocht door Boxmeer te maken. 
Bij elke wijk wordt de wethouder opgevangen door de voorzitter van de desbetreffende wijk. 
De bedoeling is dat we de positieve en negatieve punten aangeven. 
We gaan door de Steenstraat lopen…FIETSERS. Het blijft een probleem.  
Negatief: parkeerplaats bij Koorstraat is gevaarlijk De redelijk grote vrachtauto’s blokkeren het uitzicht 
van mensen die vanuit centrum willen oversteken. 
Jacob de Kerlestraat-Veerstraat: gevaarlijk oversteekplaats. Spiegel zou een oplossing zijn. 
Positief: oplossing parkeren bij Jan Linders is opgelost. Er is een parkeerstrook naast het pand 
gerealiseerd.  
-Uitnodiging overleg WIU 10 of 17 oktober 2022. Eric gaat de bijeenkomst van 17 oktober bijwonen in 
Mill. 
 
11.Rondvraag 
Eric: Er is een brief ontvangen van een fam. Van Duijnhoven uit Rijkevoort. Zij hebben deze brief naar 
alle wijk-dorpsraden gestuurd. Er worden voor 240 internationale medewerkers tijdelijke huisvesting 
gerealiseerd in Rijkevoort. Dit roept bij de dorpsbewoners natuurlijk vragen op. Wij, als Boxmeerse 
wijkraad hebben daar geen invloed op. Het is een privéaangelegenheid. Bovendien is de fatsoenlijke, 
tijdelijke huisvesting. Eric beantwoord de mail. 
-Spoorlijn Roermond- Nijmegen verdubbeling spoorlijn/ elektriciteit. Nu is men voorzichtig aan het 
denken over waterstof treinen. Daar kunnen geen goederen overheen. 
Nelly: Vrijdag 9 september viert Cybox haar 25-jarig bestaan. Hiervoor hebben we een uitnodiging 
ontvangen. Nelly gaat er heen. 
-Harry:  
- Het bouwplan Carmelveste begint steeds meer vorm te krijgen. Na het archeologisch onderzoek zal 
begin 2023 met de bouw worden begonnen.   
-Trap voor de kerk begint scatebaan te worden, wat zorgt voor de nodige geluidsoverlast.  
 
 12.Sluiting  
  Nieuwe datum: dinsdag 27 september 2022 19.30 uur Parochiehuis. Paula reserveert. 
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