
 

Notulen Dorpsraadvergadering maandag 11 juni 2018 

Aanwezig: Diny van Dijk, Sten Duijkers, Jill Hartjes, Moniek 

Drost, Martien Vervoort, Maike Ebben en Rianne Jans  

Afwezig: /  

Opening en welkom door voorzitter Moniek 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen 

2. Ingekomen post 

a; bijeenkomst over leefbaarheid 

De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom het wonen in Nederland. Veranderingen 
in wet- en regelgeving vanuit de Woningwet 2015 en de decentralisatie in het Sociaal 
Domein hebben gevolgen voor het wonen en huren in de breedste zin van het woord. 
Voor de bestuursleden van Bewonersraad Boxmeer heeft dit grote gevolgen gehad. Hun 
rol en positie zijn vanuit wet- en regelgeving veranderd waarmee zij meer mogelijkheden 
heeft gekregen om invloed uit te oefenen op lokale woonvraagstukken. Als gelijkwaardig 
partner zitten zij aan tafel met gemeente en woningcorporatie Mooiland om 
prestatieafspraken te maken over verschillende onderwerpen zoals betaalbaar wonen, 
duurzaamheid, wonen en zorg en ook leefbaarheid en besteding van de 
leefbaarheidsgelden. De Bewonersraad Boxmeer kan dit niet alleen. Het is voor de 
huurdersvertegenwoordiging van groot belang om te spreken namens de huurders van 
nu en in de toekomst die zij vertegenwoordigen. Door informatie direct uit de 
samenleving te halen rechtvaardigen zij hun inbreng in de prestatieafspraken. 

De Bewonersraad Boxmeer nodigt u dan ook van harte uit om een bijeenkomst bij te 

wonen op woensdag 29 augustus.  

 

Wij besluiten om hier niet naar toe te gaan, aangezien het vooral over huurwoningen 

gaat en wij daar maar een zeer beperkt aantal van het in het dorp hebben.  

 

b; coalitieakkoord 2018-2022 

Wordt besproken tijdens partneroverleg. Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden 

over zijn, dit graag terugkoppelen naar Maike. Dan kan zij dit weer meenemen naar 

het partneroverleg.  

 

3. Etagelinde aanplanting 

Maike en Moniek zijn samen met Jan van Dinter bij de etagelinde geweest. Er is 

besloten dat er aan de straatkant trottoirbandjes komen te staan, op een hoogte 

zodat het vlak is. De paaltjes met de kettingen gaan weg. Rondom de boom komt 

Franse schors te liggen. Tussen het grind en de boom zal aanplanting van hortensia’s 

komen.  



Voor ons houdt het werk hier nu op. De gemeente neemt het nu over. De rekening 

wordt nog naar de gemeente gestuurd.  

 

4. Herkaveling achter de kapel 

Peter van Hoek van de gemeente heeft informatie verstrekt over de herkaveling ‘plan 

achter de kapel.’ Dit plan komt, zoals het er nu naar uitziet, eind juni ter inzage.  

 

5. WIU 

Geen bijzonderheden 

 

6. Overleg DR Vierlingsbeek  

Champfood, gelegen aan de Molenweg 11, heeft een wijziging in milieuvergunning 

aangevraagd. Dit houdt in dat er meer vrachtverkeer zal zijn van en naar 

Champfood, vooral in de avond en in de nacht. De dorpsraden hebben daardoor nog 

meer zorgen over de verkeersveiligheid op de Molenweg. Wij besluiten dit samen 

met de dorpsraad Vierlingsbeek op te pakken. Jill mailt Vincent hierover.  

 

De dorpsraad Vierlingsbeek heeft reclameborden aangeschaft. Zij hebben gevraagd 

of wij ook een bord willen plaatsen, om de ‘wild-groei’ van reclame-

uitingen/evenementen aankondigen, tegen te gaan. Hier gaan wij mee akkoord.  

Jill koppelt dit terug.  

 

7. SANK jaarvergadering 

Kort informatief over wat SANK doet en wat er met het geld gebeurt. Tijdens deze 

avond is ook het beieren en luiden van kapel aan de orde geweest. Vanuit SANK 

komt hier nog een officiële aanvraag voor een enquête over richting de dorpsraad.   

 

8. Afscheid Han 

Op donderdag 21 juni is het ‘afscheid’ van Han. We wachten nog af wat de exacte 

tijd wordt en bekijken dan wie en of we daar naar toe gaan.  

 

9. Rondvraag  

Jill heeft een tip voor een nieuw dorpsraadslid. 

 

Rianne heeft in Oud-Bergen gezien dat daar een heel gebied is ingericht en 

ontwerpen door en met de inwoners van het dorp en de gemeente. De gemeente 

heeft het aangelegd, samen met de inwoners en de bewoners zorgen zelf voor het 

onderhoud. Er is een schaatsbaan, jeu de boules baan, voetbalveld, speeltuin etc. Er 

omheen zijn geboortebomen gepland. Is dit niet iets voor ons? Diny haakt daar op in 

dat er vanuit de zorgboerderijen in het dorp ook de vraag is gekomen om ‘iets’ aan 

te leggen/te maken op het dorpsplein. Waar ook de oudere jeugd vanuit de 

zorgboerderijen kunnen werken of hun bijdrage aan kunnen leveren. We pakken dit 

na de zomervakantie op.  

 



Maike meldt vanuit het Groenings Gedoe het volgende: ze willen hutten gaan 

bouwen van pallets bij het Gildeterrein. Ze willen aan de gemeente vragen of deze 

hutten dan ook voor een bepaalde tijd op het dorpspleintje mogen komen te staan.  

 


