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 Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 21 september 2020 
Aanvang: 10.00 uur 
Locatie: bij Dorien 
 
Aanwezig: Eric Maes, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Harry Flaton, Wiel Vloet, Nelly 
Verheijen 
1.Opening 
Eric opent de vergadering met een welkom aan allen. 
 
2. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering 10 september 2020 wordt vastgesteld. 
 
3. Koopzondagen najaar. 
Aanstaande zondag 27 september is het koopzondag in Boxmeer. Gezien het toenemend 
aantal  corona besmettingen in Nijmegen ( ± 30 km hier vandaan) baart het ons zorgen als 
grote aantallen mensen zich in het centrum van Boxmeer begeven. 
We willen het COB met klem verzoeken een looproute in het centrum aan te geven, zoals dit 
in andere steden ook wordt gedaan.  
Eric stuurt mail naar COB met cc naar Gemeente. 
 
4.Kerndemocratie 
Vorige week heeft Eric het Plan van aanpak, dat door de werkgroep van de Gemeente is 
opgesteld,  naar ons doorgemaild.  
Hieruit valt voor ons  niets concreets op te maken  over de status van de wijk-dorpraden in 
de nieuwe Gemeente Land van Cuijk 1-1-2022.  
Het zou prettig geweest zijn, als ook een vertegenwoordiging van de wijk-dorpsraden zitting 
had kunnen nemen in de werkgroep, zodat zij van het begin af aan betrokken zouden waren 
geweest bij de ontwikkeling. 
Er zijn een aantal punten van aandacht, waarvan de wijkraad centrum graag wil dat deze 
worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de kerndemocratie.  

- Duidelijkheid over status/zeggenschap van de wijk- en dorpsraden. 

 In hoeverre wordt een door de wijk- dorpsraad gegeven advies opgevolgd? 
- Betrokkenheid  aan het begin van een planontwikkeling en een duidelijke informatie 

daarover.  
- Een goede communicatie tussen Gemeente en wijk- en dorpsraden. 

 Waardoor leefbaarheid in het centrum bevorderd wordt.  

 Veiligheid  

 Overlast 

 Boa’s / wijkagent/security overleg. 
Bovenstaande punten worden met de voorzitters van de gezamenlijke wijkraden besproken 
en een uiteindelijke visie aan de Gemeente/werkgroep aangeboden. 
 
5. Rondvraag 
Wiel: 
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De laatste 2 avonden wordt er veel hard geknald. Er schijnen zich groepen in het centrum op 
te houden. Het gaat de hele nacht door. Eric gaat dit melden aan de Gemeente.  
 
Straatcoaches/ BOA’s en security/ wijkagent zijn nergens te bekennen.  
 
6. Sluiting. 
Eric sluit de vergadering met dank aan ieders inbreng. 
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