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Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Centrum 
Datum: 27 januari 2021 
Aanvang: 13.00  
Locatie: online 
 
Aanwezig: Eric Maes, Paula Verbruggen, Dorien Schrijen, Harry Flaton, Wiel Vloet, Nelly 
Verheijen 
 
1.Opening 
Eric opent de vergadering met een welkom aan allen. Het is alweer een tijdje geleden dat we 
vergaderd hebben. Aangezien het nog wel even zal duren voordat we fysiek kunnen 
vergaderen, kiezen we nu voor de online vergadering. 
 
2. Rondje langs leden wijkraad 
Met de leden van de wijkraad gaat het goed. Niettemin maken we ons allemaal zorgen over 
de gevolgen die de lockdown voor veel (horeca)ondernemers en bewoners zal hebben. Ook 
de organisatie rondom het vaccineren baart ons zorgen. We kunnen onze ondernemers 
alleen maar steunen door zoveel mogelijk lokaal te kopen. 
 
3. Stand van zaken Kerndemocratie. 
Op de visienota over Kerndemocratie die de gezamenlijke wijkraden naar de werkgroep 
Kerndemocratie hebben gestuurd is een reactie gekomen van de werkgroep Kerndemocratie 
die enigszins teleurstellend is.  
De wijkraden hebben het gevoel niet betrokken te worden bij de totstandkoming van de 
kerndemocratie in de nieuwe Gemeente Land van Cuijk.  
 
Harry vindt de reactie niet teleurstellend; ook niet enigszins. Sommigen zijn het niet eens met 
de wijze waarop het gaat, maar dat is wat anders. In de brief die we hebben gekregen wordt 
goed ingegaan op wat we te berde hebben gebracht. We gaan een rol spelen in de te 
vormen bouwteams. De gemeente kijkt wat breder. Dat hebben we eigenlijk ook verwoord in 
de visie.  
 
De werkgroep Kerndemocratie wil bouwteams gaan opzetten, waarbij het de bedoeling is dat 
daarin tussen 6 à 15 personen per wijk vertegenwoordigd zijn. Dat zou voor Boxmeer om 75 
personen gaan. Dat lijkt ons erg veel. De flyer die erover gaat, noemt ook de mogelijkheid 
dat wijken samen een team vormen. In de bouwteams zouden o.a. wijkraad, ondernemers, 
horeca, verenigingen en bewoners vertegenwoordigd moeten zijn. De wijkraden zouden 
daarbij een verbindende rol moeten vervullen tussen Gemeente en bewoners en zo de 
participatie van de bewoners versterken.   
 
Vooralsnog gaan we even nadenken over eventuele geschikte personen die zitting zouden 
kunnen nemen in het bouwteam.  
Verder is er nog niets concreets toegezegd, Het lijkt ons goed om in gesprek te blijven en 
proberen zo meer betrokken te blijven bij de totstandkoming van kerndemocratie. 
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Binnenkort is er een vergadering van de gezamenlijke wijkraden. In maart volgt een 
bijeenkomst met de werkgroep Kerndemocratie waarbij alleen de voorzitters van de 
wijkraden worden uitgenodigd..  
  
4. Energietransitie 
Tennet, de landelijke netbeheerder van hoogspanningsnet gaat aanpassingen/ uitbreidingen 
en versterkingen uitvoeren in het hoogspanningsnet Boxmeer-Venray. Hoofdzakelijk 
ondergronds (1.20 meter diep, agrarisch gebied 1.80 meter diep) om daarmee te voldoen 
aan de toenemende vraag naar elektriciteit. Op dit moment worden de diverse tracés 
onderzocht. Hierover is een onlinebijeenkomst gehouden. Eric heeft de presentatie bekeken. 
Omdat wij als wijkraad geen directe bemoeienis hiermee hebben zullen wij geen verdere 
actie hierin nemen.  
 
Daarnaast is er een online informatiebijeenkomst geweest over energietransitie. Harry heeft 
deze bijeenkomst bijgewoond.   
Vragen vanuit de bijeenkomst over de energietransitie: 

1) Wie contactpersoon wil zijn? 
Tot nu toe is Eric dat geweest. Is prima. Mocht op een later tijdstip iemand anders dit graag 
willen overnemen, dan kan dat. 

2) Mag de gemeente onze nieuwsbrief gebruiken om informatie te verstrekken? 
Omdat dit alle bewoners van de wijkraad aangaat, vinden we het geen enkel probleem. 

3) Er bestaan mogelijkheden om subsidie te voor energiedoelstellingen te ontvangen. 
Anke v.d. Hulst (Gemeente) is hiervan op de hoogte. Harry gaat informeren en geeft door 
aan de rest van bestuur. Hij heeft Anke gevraagd een gesprek te plannen 
 
5. Rondvraag: 
* Het blijkt dat de wijkraden in Cuijk meer willen gaan samenwerken, niet alleen onderling 
maar ook met de wijkraden van Boxmeer. Eind februari volgt een overleg. Prima idee. 
 
Harry heeft gevraagd om zo snel mogelijk met alle wijk- en dorpsraden in gesprek te gaan. 
De gemeente wordt verweten ons niet te betrekken. Wat doen we zelf t.o.v. andere wijk- en 
dorpsraden?  
 
* Is er al meer duidelijkheid over ontwikkelingen hoek Steenstraat-Burg.Verkuijlstraat? 
Er is een vergunning voor 22 appartementen van Dichterbij verleend.  
Verder wordt na het carnaval de Koorstraat verder ontwikkeld. Bocht uit de straat en laad-
losplaatsen worden aangelegd. Daarbij wordt mogelijk ook het parkeerplein bij oude A.H 
aangepakt. In het oude AH-gebouw komt de Aldi (ingang zijkant) en aan voorkant worden 
een of meer afzonderlijke winkelunits gerealiseerd. 
*De pinbox blijft staan. Geldmaat/Gemeente vinden een verplaatsing kennelijk niet 
noodzakelijk. Wij zullen na de lockdown de overlast in de gaten moeten houden.  
*De parkeerplaats tegenover Jan Linders wordt pas opgeknapt als de woningen aan 
achterzijde Steenstraat gerealiseerd zijn. Dat kan dus nog wel even duren.  
Als dat nog erg lang gaat duren, moet er misschien al eerder iets gebeuren.  
*Voor Steenstraat-Zuid (naast Voermans) is vergunning is verleend voor 14 woningen.  
*Er zou een paneel komen met uitleg over het waterberginsysteem onder het Hoogkoorplein. 
Wanneer komt dat? Waarschijnlijk pas nadat de Koorstraat klaar is. Hiermee begint men na 
het carnaval.  
*Harry heeft vergadering ProRail bijgewoond over de opwaardering Maaslijn traject 
Roermond-Nijmegen. In het verslag ontbrak nogal wat info die wel besproken is tijdens de 
bijeenkomst m.n. over het Schilderspad. Harry heeft daarover een mail gestuurd naar 
ProRail, maar nog geen reactie ontvangen.  
Naar aanleiding van de vragenlijst input WIU wijk-dorpsraden zijn onderstaande punten 
doorgegeven: 
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- Van Coothstraat-Marktstraat zou wat ons betreft éénrichtingsverkeer moeten worden. 
Dat is al besloten. Betreffende besluit is openbaar gemaakt. Mensen kunnen nog 
bezwaar maken.  

- Fietsstallingen bij het Wilhelminaplein 
- Hondenpoep (hoort niet bij WUI, hierover zal apart worden gecommuniceerd met de 

gemeente)  
- Wellicht plaatsen grote digitale borden bij entree Steenstraat om aan te geven dat het 

tussen 9.00 uur en 18.00 uur een voetgangersgebied is; al is het maar voor een 
bepaalde periode.  

- De mogelijkheid wordt geopperd om de zones in de Steenstraat-Zuid waar je niet 
mag parkeren te voorzien van (meer) groen. 

 
Naar aanleiding van de vele bezwaren op de plannen betreffende het Weijerpark is er een 
petitie gestart die door heel veel bewoners van Boxmeer is ondertekend. De Gemeente heeft 
het plan opnieuw bekeken, en aangepast. De gracht blijft behouden. In het park komen wel 
wadi’s, niet tot ieders tevredenheid.  
 
 

• Het zou fijn zijn als de vergaderingen in de toekomst buiten lunchtijd (12.00-14.00 
uur) gepland worden.  

 
Volgende vergadering: 
Woensdag 10 maart 10.30 uur online 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


