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Verslag van Openbaar Overleg Wijkraad Boxmeer-Oost d.d. woensdag 29-01-2020

Locatie: De Weijer, Boxmeer
Aanvang: 19.30 uur

Aanwezig: Stijn Clercx (bewoner), Johan van Etten, Frans Fleuren (bewoner), Jan van Hal, Andy 
Hendriks (notulist), Paul Melis (bewoner), Wim Melssen, Marisa Nijkamp, Gerard van Oosteroom 
(voorzitter) en Jef Tousseint (bewoner)
Afwezig: Willem van den Berg (vakantie)

Concept-agenda:
1. Opening

2. Prullenbakken, toelichting door bewoner Jef Toussaint
3. Verkeerssituatie Veerstraat, toelichting door bewoner Stijn Clercx
4. Bespreken/vaststellen notulen vergadering 20 nov 2019
5. Piratenschip Van Speyck, verzoek gemeente
6. Vordering viering 75 Jaar Bevrijding (Gerard)
7. Terugkoppeling Voorzittersoverleg (Gerard)
8. Burendag 2020
9. Rondvraag
10. Sluiting

1. Opening
Gerard opent ons (openbare) overleg door alle aanwezigen welkom te heten en vast te stellen 

dat we vanavond een aantal gasten hebben. Het gaat hierbij om de bewoners Frans Fleuren, 
die vaker bij onze bijeenkomsten aanschuift, Stijn Clercx (woonachtig in de Veerstraat) en Jef 
Tousseint. Laatstgenoemde zal bij punt 2 een nadere toelichting geven. Ook zal (iets later) 
wijkbewoner Paul Melis nog bij ons aan tafel komen. We besluiten bovendien om geen 
wijzigingen / aanvullingen aan de (concept-)agenda aan te brengen.

2. Prullenbakken, toelichting door bewoner Jef Tousseint
Jef las onlangs in regioblad De BoK dat de uitwerpselen van zowel honden als katten niet (meer) 

in de z.g. groen- of GFT-bakken mogen worden gedeponeerd. Omdat hij zich, naar aanleiding 
daarvan, afvraagt onder welke categorie dit afval dan wel valt, heeft hij hierover (recentelijk) 
contact opgenomen met de gemeente Boxmeer. Men gaf aan dat dit soort afval onder het 
huisvuil valt en dus in de daarvoor bestemde, blauwe huisvuilzakken dient te worden 
gedeponeerd. Dit lijkt Jef sterk, temeer omdat er in Sambeek wel, sinds nu ongeveer 2 
maanden, een proef loopt met de plaatsing van dergelijke afvalbakken. Ook heeft hij er bij de 
gemeente Cuijk naar geïnformeerd hoe het beleid op dit punt daar is, maar hier heeft hij nog 
geen reactie op ontvangen. En ook heeft Jef de gemeente Boxmeer, in de persoon van 
mevrouw Van Erp, aangeschreven met deze vraag. Ook hier is nog geen reactie op gekomen. 
Bovendien is Marisa er benieuwd naar of een dergelijke proef als in Sambeek tussentijds 
mogelijk wordt geëvalueerd. Wim stelt voor om, namens onze raad, een brief aan het College 
van B & W op te stellen met de vragen van Jef en hierbij een aantal punten uit de 
correspondentie tussen hem en de gemeente Boxmeer als basis te gebruiken. Deze brief kan 
dan dienen als een officieel verzoek voor de plaatsing van deze afvalbakken. Iedereen gaat 
hiermee akkoord en Jef zal zijn mails aan de gemeente over dit onderwerp aan ons 
doorsturen. Ook zullen we hem binnenkort opnieuw uitnodigen om de voortgang van de 
communicatie te bewaken.

3. Verkeerssituatie Veerstraat, toelichting door bewoner Stijn Clercx
Sinds november 2017 woont Stijn nu in deze straat, waarin, met name voor de route tussen 
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zorginstelling Sint-Anna en een vestiging van het bedrijf Nutreco, voor het verkeer een 
maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. En hoewel deze snelheid op dit stuk al (vrij) lang 
geldt, heeft Stijn de indruk dat veel mensen zich hier niet of nauwelijks aan houden. Men 
rijdt hier vaak eerder 50 dan maximaal 30, ondanks de verkeersdrempels die op dit stuk 
liggen. Dit levert nogal eens gevaarlijke situaties op, vooral in de zomer, als hier vaak nog 
meer verkeer rijdt dan gebruikelijk. Stijn geeft aan dat er ook eigenlijk geen handhaving 
plaatsvindt voor wat betreft deze maximumsnelheid. Bovendien zorgt het harder rijden op 
deze route ook voor een stuk geluidsoverlast. Volgens Paul Melis heeft dit ook te maken met 
de versmalling van dit gedeelte van de Veerstraat. Omdat dit desondanks een gevaarlijke 
situatie kan opleveren, vraagt Wim aan Stijn of hij eventueel al bij buurtbewoners uit zijn 
straat heeft geïnventariseerd of men dit ook zo ervaart. Hij geeft aan dit (nog) niet gedaan te 
hebben, omdat hij eerst graag wilde nagaan of wij hier, als Wijkraad, überhaupt iets mee 
kunnen in de communicatie richting de gemeente.  We geven aan dat de kans op succes bij 
dit soort zaken wel aanzienlijk wordt vergroot als er een zeker draagvlak is om aan een 
dergelijke situatie iets te doen. Marisa vraagt zich af of we bovengenoemde kwestie mogelijk 
ook opnieuw aan de kaak kunnen stellen in het kader van het project Werk In Uitvoering. Ze 
stelt dat mensen vaak ook niet op de hoogte zijn van deze 30-km-zones door het ontbreken 
van verkeersborden die dit aangeven. Daarentegen erkent ze dat de handhaving hierbij vaak 
wel een probleem vormt, zeker ook omdat mensen dergelijke borden dikwijls ook 
eenvoudigweg negeren. Aanvullend noemt Stijn het plaatsen van snelheidsbeperkende 
verkeerspaaltjes, zoals dit (een tijdje geleden) ook is gedaan op de route tussen ’t Zand en de 
Veerstraat. Gerard meldt dat er eerder ook plannen waren voor het (laten) leggen van (extra) 
verkeersdrempels. Maar zo’n voorstel ketst vaak af, omdat mensen zulke drempels niet 
graag voor hun eigen deur willen hebben. Mocht er (inderdaad) voldoende draagvlak voor 
het oppakken van dit probleem zijn, dan lijkt het ons goed om, in de correspondentie richting 
de gemeente, een duidelijke parallel te trekken met het bovengenoemde voorbeeld van de 
verkeerspaaltjes. Voor nu spreken we met Stijn af dat hij eerst bij de bewoners uit zijn straat 
zal gaan peilen hoe groot het draagvlak is om aan de genoemde situatie iets te gaan doen. 
Volgens Paul Melis gaat het in de Veerstraat om slechts ongeveer 10 op dit punt betrokken 
huishoudens, maar desondanks wil Stijn graag navraag bij deze mensen gaan doen. Zodra hij 
meer weet, zal hij een en ander aan ons terugkoppelen.

4. Bespreken/vaststellen notulen vergadering 20 nov 2019
- Marisa is nieuwsgierig naar reacties naar aanleiding van de op 5 januari j.l. door onze raad 

gehouden Nieuwjaarsreceptie, maar ze komt hier nog nader op terug bij de Rondvraag.
- Uit het verslag van onze (openbare) vergadering van 20 november blijkt dat Wim, zowel 

namens onze raad als de gezamenlijke Wijkraden en in het kader van Werk In Uitvoering, in 
totaal drie voorstellen richting de gemeente heeft gedaan. Het gaat hierbij om: de wens om 
een zebrapad (over de Beugenseweg) ter hoogte van De Oranjerie, het herstellen van de 
bermen in de Veerstraat en de behoefte aan meer bebording in de z.g. 30-km-zones. 
Verwijzend naar agendapunt 3 (zie hierboven) zullen we even aan Stijn moeten 
terugkoppelen dat het voorstel voor meer 30-km-borden inmiddels dus al bij de gemeente is 
ingediend.

- Gerard komt terug op de melding die hij de vorige keer deed over het voornemen van de 
gemeente om wegneembare paaltjes te plaatsen vanwege het gevaar van het vrachtverkeer 
in de buurt van de basisschool De Weijerwereld en het Weijerpark. Hij koppelt terug dat deze 
paaltjes (volgens Udo van de Zanden van de gemeente) inderdaad op deze plekken zullen 
worden geplaatst. En bovendien zullen er (verkeers-)strepen worden getrokken om aan 
schoolgaande kinderen aan te geven welk gebied voor hen (voldoende) veilig is. Uit een brief 
van het schoolbestuur aan de gemeente bleek namelijk dat men zich ernstig zorgen maakt 
over het gevaar van deze af- en aanrijdende vrachtwagens voor de kinderen van deze school. 
Ook hebben verschillende bewoners (in de buurt van het park en de school) eerder al laten 
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weten dit vrachtverkeer onwenselijk en vooral gevaarlijk te vinden. Voor nadere details over 
de praktische uitvoering van genoemde maatregelen houdt Gerard de komende tijd nog 
contact met Udo.

- Marisa wil graag weten wie, namens onze raad, de contactpersoon gaat worden richting IVN 
De Maasvallei. Wim geeft aan dit graag te willen doen. Overigens zijn we door hen 
uitgenodigd voor een (verkennende) bijeenkomst op 05-02 a.s. Daar komen we bij de 
Rondvraag nog even op terug.

5. Piratenschip Van Speyck, verzoek gemeente
- Aangezien dit speeltoestel inmiddels aan vervanging toe is, rijst de vraag of er een alternatief 

voor in de plaats moet komen. En als we dat willen, hoe zou dit er dan uit moeten zien? 
Gerard stelt voor om voor deze inventarisatie een flyer op te stellen, waarin we mensen uit 
de Van Speyck-buurt vragen naar hun wensen / ideeën. Het lijkt Jan echter beter om hierover 
eerst de gemeente te raadplegen om (gezamenlijk) na te gaan wat de (budgettaire) 
mogelijkheden zijn, uiteraard met het oog op de doelgroep; temeer omdat dergelijke 
speeltoestellen vaak vrij prijzig zijn. Marisa stelt voor om deze vraag ook eens te stellen via 
de buurt-app, waarvan zij zelf ook deel uitmaakt. Dit lijkt ons een prima plan van aanpak en 
tegelijkertijd zal Marisa contact zoeken met Ruud Custers, die hier namens de gemeente over 
gaat, om te kijken naar de ruimte in de begroting voor dit soort zaken. Marisa zal deze vraag 
in de buurt-app van Van Speyck stellen in haar rol als Wijkraadslid. Mochten er (vrij) veel 
mensen op haar oproep reageren, dan lijkt het ons goed om met onze raad met hen hierover 
verder in gesprek te gaan. In dat geval is het voorstel van Wim om hiervoor dan een 
bijeenkomst te organiseren op het gemeentehuis. Hier gaan we unaniem mee akkoord. Ook 
zal Marisa contact proberen te leggen met buurtbewoonster Jessica, die dicht in de buurt 
woont van het grasveld, waar het om gaat. Bovendien heeft zij kinderen in de leeftijd van de 
beoogde doelgroep voor een eventueel alternatief.

- Paul Melis vraagt zich af of het wel verstandig is om op dit soort plekken een (nieuw) 
speeltoestel terug te plaatsen vanwege de drassige ondergrond. Wim geeft aan dat er, voor 
zover hij zich kan herinneren, eerder een drainage-systeem op deze plekken is aangelegd om 
dit probleem (gedeeltelijk) op te lossen. Jan meldt echter dat men (in eerste instantie) vooral 
zand heeft gestort om de doorstroming van het grondwater enigszins te verbeteren. Helaas 
is het probleem van de drassige ondergrond niet volledig op te lossen, omdat men nu 
eenmaal te maken heeft met laaggelegen terrein.

6. Vordering viering 75 Jaar Bevrijding (Gerard)
- Hierover is inmiddels ook een publicatie verschenen in het Boxmeers Weekblad. De datum 

voor deze viering is onlangs ook vastgesteld op 19 april 2020. Eerder kwam al de vraag 
waarom voor deze datum is gekozen in plaats van (bijvoorbeeld) 5 mei. De redenen hiervoor 
zijn dat deze viering niet specifiek met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft en 
daarnaast zijn er op 5 mei, in het kader van de viering van de bevrijding, al zoveel andere 
regionale, maar ook landelijke evenementen gepland. De bedoeling van de viering op 19 april 
is dat er verschillende activiteiten en optredens zullen plaatsvinden, die allemaal met het 
thema Vrijheid te maken hebben in de brede zin van het woord. Gerard koppelt terug dat 
bijna alle mensen en organisaties die eerder hebben toegezegd om hun bijdrage te leveren, 
dit nu ook inderdaad hebben bevestigd. Gerard laat een opzet aan ons zien, waarin allerlei 
activiteiten op deze dag worden genoemd. Dit schema is inmiddels ook naar de gemeente 
gestuurd. Tijdens een bijeenkomst met een afvaardiging van de gemeente op 3 maart 
aanstaande hoopt men alles verder rond te kunnen maken en de puntjes op de I te zetten. 
Volgens Gerard ligt het, overigens (vrij) grote team, dat met de organisatie is belast, op dit 
moment in ieder geval met de planning van een en ander op schema. De burgemeester zal 
deze dag feestelijk openen en vervolgens zal het z.g. Reveil worden geblazen, zoals dit ook 
gebeurt tijdens Carnaval, om deze opening kracht bij te zetten. Uiteindelijk wil men alle 



4

bezoekers zoveel mogelijk proberen te centraliseren op De Raetsingel, zo geeft Gerard aan.
- Vanuit de gemeente is bovendien de vraag gekomen of de verschillende Wijk- en Dorpsraden 

elk een vrijwilliger willen afvaardigen om bepaalde activiteiten op de dag van de viering te 
ondersteunen. Namens onze raad meldt Jan zich als vrijwilliger hiervoor aan. Marisa vraagt 
zich af of in de publiciteit rondom deze dag ook niet moet worden genoemd dat Stichting 
Bing bij de organisatie en het initiatief betrokken is. Nu lijkt het alsof de Wijkraden dit 
volledig op zich hebben genomen. Toch vermoedt Frans dat deze vermelding niet zoveel 
meerwaarde zal hebben, omdat deze naam het (grote) publiek (waarschijnlijk) niet zoveel 
zegt. Verder benoemt Gerard dat men op deze dag ook, voor het geval dit nodig is, een 
crisiscentrum wil inrichten. Frans wil graag weten of er ook een z.g. Calamiteitenplan 
klaarligt. En hij is er benieuwd naar wat men in de opzet, die Gerard laat zien, bedoelt met 
[de Oude Gemeente Boxmeer]. Mogelijk gaat het daarbij om de (oorspronkelijke) dorpskern 
van voor 1942. Gerard zegt aan ons toe deze vragen aan de gemeente voor te leggen tijdens 
de bijeenkomst van 3 maart a.s. Gerard zal de uitkomst hiervan (uiteraard) weer aan ons 
terugkoppelen.

7. Terugkoppeling Voorzittersoverleg (Gerard)
- Het overleg over de bestrijding van de eiken-processierups, dat in restaurant De Witte Brug 

zou plaatsvinden, is helaas niet doorgegaan vanwege miscommunicatie. Tijdens deze 
bijeenkomst, die dus opnieuw moet worden gepland, wil men graag praten over zo 
diervriendelijk mogelijke manieren om (de verspreiding van) deze rups waar mogelijk tegen 
te gaan. Hierbij kan worden gedacht aan mogelijkheden als: het plaatsen van (meer) 
vogelhuisjes voor koolmezen (één van de natuurlijke vijanden van deze rupsen), het uitzetten 
van bepaalde soorten vleermuizen die op vlinders afgaan, het zorgen voor geschikte soorten 
begroeiing en/of het planten van de juiste bomen. Gerard komt hier later nog met ons op 
terug.

- De verdere invulling en vormgeving van de Kernendemocratie bLijft een heikel punt. Op dit 
moment ligt er een voorstel richting de gemeente om hierover, met betrokkenheid van de 
gezamenlijke Wijkraden van Boxmeer, met het College van B & W in gesprek te gaan. Tevens 
is er eerder over dit thema gesproken met wethouder Bauke de Bruin, zo meldt Gerard. En 
Marisa kan zich herinneren dat er (enige tijd geleden) ook een z.g. zienswijze hierover door 
de gezamenlijke Wijkraden bij de gemeente is ingediend met daarin opgenomen een aantal 
adviezen op dit punt van Willem van de Rijdt. Hier is onlangs wel een terugkoppeling op 
geweest, maar dit gebeurde toen (helaas) via een artikel in de krant De Gelderlander, in 
plaats van richting de betrokken Wijkraden zelf. In dat stuk wordt overigens ook verwezen 
naar en geciteerd uit deze (gezamenlijk) opgestelde visie op de samenvoeging. Hierover is, 
binnen het College, recentelijk ook enige onduidelijkheid en onvrede ontstaan. Desondanks 
zullen wij, als zijnde Wijkraad Oost, ons met deze kwestie niet (actief) gaan bemoeien. 
Daarnaast hebben we het idee dat de gemeente de inwoners van de verschillende kernen 
graag (zoveel mogelijk) wil betrekken bij het vormgeven van deze samenvoeging, maar dat 
het onder de bevolking (voorlopig) niet echt leeft. Waarschijnlijk zal er tijdens de 
bijeenkomst van 3 maart (zie hierboven), en mogelijk al daarvoor, opnieuw over de (verdere) 
vormgeving van deze Kernendemocratie worden gesproken. We besluiten daarom die 
ontwikkelingen voor dit moment even verder af te wachten.

8. Burendag 2020
Om te voorkomen dat we, evenals vorig jaar, de Burendag dit jaar weer zouden moeten 

cancellen, willen we nu al even goed gaan kijken naar de voorbereiding ervan. Dit jaar vindt 
deze dag plaats op zaterdag 26 september. We zijn (opnieuw) voornemens om het 
programma te laten bestaan uit een presentatie over veiligheid in en rond de eigen woning, 
ofwel inbraakpreventie, en een z.g. weerbaarheidstraining. Voor de presentatie over 
inbraakpreventie heeft Marisa op 4 november, tijjjdens de informatie-avond voor stichtingen 
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en verenigingen, gesproken met Paul Muskens met het verzoek om dit onderdeel eventueel 
voor ons te willen verzorgen. Naar aanleiding van dit gesprek heeft Marisa vervolgens 
aanvullend contact per mail gehad. Omdat Paul, per 1 januari 2020, niet meer werkzaam is 
voor de (regionale) politie, heeft hij aangegeven deze presentatie niet (meer) te kunnen 
verzorgen en hij heeft Marisa’s mail doorgestuurd naar zijn collega Tim van de Brenk. Deze 
heeft hier (tot nog toe) echter nog niet op gereageerd. Wim stelt daarom voor om in eerste 
instantie opnieuw een mail met deze vraag te sturen naar Van De Brenks vermoedelijke 
mailadres. Mocht dit bericht retour komen, dan zal Wim proberen om het daadwerkelijke 
(mail-)adres van Van De Brenk of mogelijke, andere contactgegevens van hem te 
achterhalen. Marisa gaat opnieuw met De Weijer in gesprek om via hen weer een ruimte te 
huren voor 26 september. Gerard spreekt de hoop uit dat we de Burendag dit jaar weer wel 
kunnen laten plaatsvinden. Marisa meldt (voor de volledigheid) nog dat we, tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie, de vraag van een paar bezoekers kregen waarom we de Burendag niet in 
(of bij) De Weijer organiseerden, maar dat doen we dus al sinds een aantal jaren.

9. Rondvraag
- Paul Melis benoemt de situatie van een buurtbewoner van Het Wieldijkje, die, een aantal 

jaren geleden, op eigen kosten een uitrit heeft laten aanleggen om zijn eigen auto gewoon 
voor zijn deur te kunnen parkeren. Bij navraag ging de gehele buurt hiermee overigens 
akkoord. Nu maken echter ook andere mensen gebruik van deze uitrit. Bij navraag over het 
legitieme gebruik hiervan door anderen gaf de gemeente aan dat dit geoorloofd was, omdat 
het hier om z.g. openbaar terrein zou gaan. Dit geschil is sindsdien, zelfs tot aan de Raad Van 
State toe, verscheidene keren aan de orde gekomen. Paul vraagt zich af of wij, in de rol van 
Wijkraad, hier mogelijk iets mee kunnen. Wim geeft aan dat dat in principe alleen mogelijk is 
als het (bijvoorbeeld) gaat om het (opzettelijk) door mensen stuk rijden van deze bestrating. 
In dat kader benoemt Paul ook dat dit stukje grond er, bij de aanleg van de uitrit, mooi 
uitzag, maar dit dit nu (helaas) niet meer zo is. Tevens vindt hij deze situatie tevens een 
duidelijk voorbeeld waarin het in de communicatie fout gaat tussen de burger en de 
gemeente.

- Marisa hoort graag reacties en ervaringen naar aanleiding van onze Nieuwjaarsreceptie van 5 
januari. Bij een rondgang om de tafel blijkt dat deze (over het algemeen) zeker positief 
waren. Voor de een had de muzikale omlijsting soms wat meer toegevoegde waarde dan 
voor de ander. Gerard bevestigt gelukkig wel dat Marijn en Geert, die hiervoor zorgden, het 
erg leuk vonden om te doen. Frans laat weten dat hij de muziek zo nu en dan net wat te hard 
vond en hij vond het jammer dat er (een stuk) minder mensen waren dan vorig jaar. Marisa 
vermoedt dat dit eerder zo heeft geleken, want effectief was dit verschil maar ongeveer 10 
bezoekers. Er bleken ook (opnieuw) voldoende consumptiebonnen (inclusief Prosecco) te 
zijn. Vanwege de overwegend positieve reacties kiezen we volgend jaar (waarschijnlijk) voor 
dezelfde aanpak. Het idee is eventueel om dan als uitnodiging een soort Kerstkaart te 
verspreiden in plaats van (puur) een mededelende flyer. We zullen een en ander nog nader 
evalueren tijdens een intern overleg. Een mogelijke datum voor de Nieuwjaarsreceptie van 
volgend jaar is 3 januari 2021.

- Andy vraagt na of alle Wijkraadsleden het (verlate) verslag van de besloten vergadering van 
22 oktober (alsnog) hebben ontvangen en dit wordt door iedereen bevestigd.

- Met betrekking tot de (verkennende) bijeenkomst van 5 februari aanstaande, waarvoor we 
door IVN De Maasvallei, zijn uitgenodigd, vraagt Wim wie er (namens ons) met hem mee zou 
willen. In eerste instantie meldt Jan zich hiervoor, maar Andy geeft ook aan interesse te 
hebben. We spreken af dat Andy en Wim deze bijeenkomst zullen bijwonen. Hiervoor is nog 
geen agenda toegestuurd, maar het zal gaan om verschillende zaken die met de 
groenvoorziening in de regio te maken hebben.

- Frans informeert ernaar wie er, namens de Wijkraden, verantwoordelijk is voor het beheer 
van de AED’s. Dat is in dit geval Theo Belderok van Wijkraad-Zuid. Hij controleert alle AED’s 
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en vervangt hiervan (bijtijds) de pads. Overigens gaat het in Boxmeer om louter dezelfde 
soort AED’s. Verder zijn de cursusavonden voor het AED-gebruik inmiddels ook gepland en 
zitten deze ook al helemaal vol.

- Paul wil nog graag weten waarom twee huisartsenpraktijken de aanwezige AED’s liever bij 
hen binnen hangen. Wim legt uit dat dit te maken heeft met de, door deze praktijken, 
gezamenlijke aanschaf ervan en ook speelt de kostbaarheid van de apparatuur hierbij een 
rol. Ook hangt er sinds kort, bij één van die praktijken, een nieuw toestel. Ons is niet 
helemaal duidelijk of deze AED nu hoort bij het gebied van Wijkraad-West of Wijkraad-
Centrum, maar dit proberen we nog na te gaan.

10. Sluiting
Gerard bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en inbreng en sluit daarmee ons overleg 

van vanavond. De volgende (besloten) vergadering staat gepland voor dinsdag 10 maart a.s.


