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 Wijkraad Boxmeer Centrum
    

Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum
Datum: 8 maart 2021 
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: online

Aanwezig: Eric Maes, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Harry Flaton, Wiel Vloet, Nelly 
Verheijen
Namens Gemeente Boxmeer: Mevr. Andrea Rouland-van Boven (coördinator WDR)

1.Opening
Eric opent de vergadering met een speciaal welkom aan Andrea, die namens de Gemeente 
Boxmeer deelneemt aan de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering en publicatie op de website
Met het vorige verslag is een en ander misgegaan t.a.v. correcties en publicaties, waardoor 
er nogal wat verwarring is ontstaan binnen het bestuur. We besluiten dat Dorien het concept 
verslag naar iedereen mailt. Alle bestuursleden kunnen opmerkingen/correcties doorsturen, 
die zij dan weer verwerkt en vervolgens naar bestuur terugstuurt. Daarna plaatsen op 
website. 
Eric past het verslag van de vorige vergadering aan met de gemaakte opmerkingen erin 
verwerkt, waarna Dorien het naar Nelly doorstuurt die het op de website zal plaatsen.

3. Financiën
Nelly heeft de financiële stukken toegestuurd.
Een duidelijk overzicht.
De stukken moeten nog gecontroleerd worden door de kascommissie.
Dorien en Harry willen deze taak op zich nemen.
Afspraak met Nelly: vrijdag 19 maart: Dorien 10.00 uur/Harry 10.30 uur.

4. Stand van zaken bewonersbijeenkomst- ontmoetingsdag
We denken dat deze eind van het jaar (oktober) zou kunnen plaatsvinden.
Harry spreekt dit verder door met Nelly Verheyen en Marijke Hutten, het organisatieteam 
ontmoetingsdag.
Zij prikken een datum en leggen deze vast bij Hotel Riche.

5, Kerndemocratie stand van zaken
Tot nu toe hebben er 2 sessies plaatsgevonden die begeleid zijn door Mark Hendrikx en Joël 
Wieme en online zijn bijgewoond door Eric, namens de wijkraad.
Het is de bedoeling dat er bouwteams worden opgezet, die bestaan uit ongeveer 15 
personen. De voorzitters van de gezamenlijke wijkraden hebben, in overleg met de 
procesbegeleiders, besloten dat voor Boxmeer één bouwteam voldoende is.
In het bouwteam zouden per wijk 4 personen zitting moeten hebben t.w. 1 
vertegenwoordiger namens de wijkraad, en 3 bewoners. Voor ’t centrum zou dat 1 
ondernemer, 1 horecaondernemer en 1 bewoner moeten zijn. 
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Harry wil graag de wijkraad hierin vertegenwoordigen. 
Daarnaast is Harry van mening dat er behalve met de wijkraad Cuijk, ook met de wijk-
dorpsraden van kleinere dorpen wordt overlegd. Het is ook belangrijk dat de kleinere kernen, 
dorpsraden hierbij betrokken worden.  
Verder gaan Paula, Harry en Eric 3 andere personen benaderen en vragen of zij bereid zijn 
zitting te nemen in het bouwteam. Nadat alle personen benaderd zijn, wordt het definitieve 
bouwteam samengesteld dat representatief is voor Boxmeer.
Nadat de bouwteams zijn samengesteld vinden inventariserende gesprekken plaats m.b.t. de 
stand van zaken.
Onder leiding de heren Wieme en Hendrikx van de Gemeente Boxmeer vinden er 2 sessies 
van 2 uur plaats. Nadat het concept Kernen cv af is, krijgen de bouwteams en wijkraden de 
mogelijkheid hier nog op-en aanmerkingen te plaatsen. De Kernencv wordt uiteindelijk 
aangeboden aan het nieuwe bestuur van de Gemeente Land van Cuijk.

6. Wat verder ter tafel komt.
- De gezamenlijke wijkraden willen graag, ter voorbereiding op de herindelingsverkiezingen 
die in november 2021 zullen plaatsvinden, een informatieavond organiseren voor de 
bewoners van Boxmeer.
We vinden het een goed idee, waarbij we er wel voor moeten waken, dat er niet meerdere 
soortgelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. 
-Harry heeft Pro-Rail nogmaals gemaild n.a.v. het onvolledige verslag dat hij heeft ontvangen 
van de onlinebijeenkomst over de aanpassing van de Maaslijn. Met Andrea wordt 
afgesproken dat zij intern navraag doet over de voortgang van de aanpassing van de 
Maaslijn.
- In St. Anthonis en Cuijk wordt door de Gemeente geld beschikbaar gesteld om de 
leefbaarheid in de plaatsen te bevorderen. Zou dit ook mogelijk zijn voor Boxmeer? 
Boxmeer doet dit op een andere manier, meer in kleinere zaken. 
Het is misschien beter om dit straks mee te nemen in de bouwteams. 
-Het bestuur zou graag willen dat de brieven die namens de gezamenlijke wijkraden worden 
verzonden eerst ter goedkeuring naar de besturen van de wijkraden worden gestuurd. 

7.Rondvraag
- Wiel: geeft te kennen dat hij onmiddellijk gaat stoppen met zijn bestuursfunctie van de 
wijkraad. Hij geeft aan moeite te hebben met de gang van zaken en ziet het somber in m.b.t. 
de nieuwe grotere Gemeente. Wiel heeft vanaf het begin (2005) in de wijkraad gezeten. Hij 
vindt het welletjes. Dat is wel even schrikken en komt totaal onverwacht! 
Maar wij respecteren zijn beslissing en hopen van harte dat hij toch betrokken blijft bij onze 
wijk. 
-Paula: vindt dat het idee om de jeugd te ondersteunen in deze, voor hen, moeilijke periode 
van beperkingen en lockdown geen taak is voor de wijkraad. Er wordt via allerlei andere 
instanties zoals Sociom hiervoor al veel georganiseerd, zoals de SWOGB dat doet voor 
ouderen. Het bestuur deelt de mening met Paula.
- In het kader van duurzaam wonen stimuleert de Gemeente Boxmeer het plaatsen van o.a. 
zonnepanelen. Moeten wij daar als wijkraad niet in participeren?
Het verslag van de energietransitie (Anke van der Hulst) kan op de website geplaatst 
worden.
Harry heeft een digitale bijeenkomst bijgewoond over de energietransitie, waarin 
onderstaande onderwerpen werden besproken:

1. Plaatsen zonneparken
2. Moet landbouwgrond gebruikt worden om zonnepanelen op te plaatsen?
3. Moeten op daken van landbouwschuren zonnepanelen geplaatst worden? Hiervan is 

een apart verslag gemaakt. 
- In Steenstraat -Zuid, nabij klooster wordt veel geparkeerd op plaatsen waar dat niet is 
toegestaan. Misschien is het een oplossing om er bomen te planten?
-Andrea vraagt hoe het met het fietsen in de Steenstraat/Raadhuisplein gesteld is?
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 Omdat veel winkels en horeca gesloten zijn tijdens de lockdown, en het dus erg rustig is in 
het centrum, wordt de Steenstraat steeds meer als fietsstraat gebruikt. Een doorn in het oog 
van het bestuur. Maar we hopen dat men zich in de nabije toekomst, als alles weer open is, 
weer aan de regels gaat houden. Maar, hoe dan ook, een punt van aandacht voor de BOA’s. 
-Andrea dankt het bestuur voor de mogelijkheid aan te mogen sluiten bij deze vergadering.
-Nelly plaatst flyer, samen met het verslag op de website.

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

Boxmeer 15 maart 2021


