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Lintje voor Henk van den Hoogen – Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Vrijdag 10 december nam Henk
van den Hoogen afscheid van
de brandweerpost in Oeffelt. Bij
die gelegenheid ontving hij een
Koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Van
Soest.

de brandweervereniging De
Vrolijke Blussers. Van 1995 tot
2002 was hij penningmeester
van de vereniging en sinds 2002
heeft hij zitting in de activiteitencommissie. Hij organiseert
het 2-jaarlijks weekenduitje voor
alle (voormalige) postleden met
hun partners. Daardoor is de
betrokkenheid bij de post/ver-

eniging groot. Ook organiseert
hij de sinterklaasviering voor de
vereniging. Tevens beheert hij
het archief van de brandweer in
Oeffelt.
Daarnaast heeft de heer Van den
Hoogen zich ook jarenlang vrijwillig ingezet voor carnavalsvereniging ‘de Leemknèjers’ in Oeffelt.

Wadi’s werken goed tegen wateroverlast en droogte
De afgelopen jaren hebben we
op meerdere plekken wadi’s
aangelegd. ‘Wadi’ is de afkorting
voor: ‘Waterafvoer door infiltratie’. Een wadi bergt regenwater,
waarna het water langzaam de
ondergrond in zakt. Dat noemen
we infiltreren. Zo helpt de wadi
tegen wateroverlast en droogte.
Een bui van 60mm in een uur mag
op termijn geen overlast opleveren. Zo’n bui komt statistisch
gezien ongeveer 1 keer in de 60
jaar voor. Maar hij is de laatste

Afscheid Cor Janssen van Fairtrade
Werkgroep Gemeente Boxmeer
Cor Janssen heeft een lange staat van dienst als het gaat om mensen die het minder goed hebben in deze wereld. Vanuit de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer was hij al in 2007 betrokken
bij de eerste vergadering om ervoor te zorgen dat Boxmeer een Fairtrade gemeente zou worden. Toen dat in 2014 een feit was is Cor de
werkgroep trouw gebleven . Hij verzorgde steevast de vergaderagenda en maakte kort en bondig de notulen.
Aan de diverse activiteiten van
de werkgroep had Cor altijd zijn
aandeel. Van Bourgondisch Boxmeer tot aan Hallo Wereld. Ook
in de Fairtrade-stand was Cor
vaak te vinden. Cor, een bekend
gezicht , niet alleen in Beugen
maar in de hele gemeente was
onmisbaar voor het leggen van
de juiste contacten met diverse
ondernemers in Boxmeer. Dit
heeft tot vele Fairtrade erkenningen geleid. Door de voorzitter
van de werkgroep en ook door
wethouder Willy Hendriks werd
Cor bedankt voor zijn trouwe
inzet waarmee hij Fairtrade goed
op de kaart heeft gezet.

Van 1989 tot 2019 was de heer
Van den Hoogen actief in de
functie van manschap en bevelvoerder. Daarnaast nam hij het
voortouw bij de organisatie van de
jaarlijkse brandweerwedstrijden.
Hij organiseerde provinciale en
landelijke wedstrijddagen en stimuleerde en enthousiasmeerde
de eigen postleden om daaraan
mee te doen. Daarmee zette hij
niet alleen de brandweerpost Oeffelt op de kaart maar ook de regio
Brabant-Noord.
De heer Van den Hoogen werd
destijds al gezien als een van de
cultuurdragers binnen de uitrukpost en de vereniging. Het was
dan ook niet verrassend dat hij in
2002 werd benoemd tot postcommandant van de brandweerpost
in Oeffelt. Hij heeft niet alleen
een groot draagvlak binnen de
post maar ook binnen de regio.
Ook is de heer Van den Hoogen
sinds 1995 vrijwillig actief bij
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jaren al vaker voorgekomen in
onze gemeente. Om Boxmeer klimaatbestendig te maken, leggen
we onder meer wadi’s aan.
Gras
Na een bui moet een wadi binnen
24 uur weer leeg zijn. We zaaien
gras in om het infiltreren in de
bodem te bevorderen. Gras heeft
twee jaar nodig om diep te wortelen. Pas na die twee jaar zal het
water snel kunnen wegzakken. In
de eerste twee jaar na de aanleg
kan er dus een klein laagje water
in de wadi’s blijven staan.

links is de wadi te zien, die het
eerst is aangelegd. Hier wortelt
het gras al diep en infiltreert het
water snel. Op de foto rechts
staat de wadi die later is gerealiseerd. Hier is nog geen gras
ingezaaid en daarom blijft er nog
een laagje water in de wadi staan.

Elzenstraat
Dit kun je goed zien aan de wadi’s
aan de Elzenstraat in Boxmeer.
De afbeeldingen zijn in 2020 op
dezelfde dag gemaakt. Op de foto

Op de hoogte blijven van het herindelingsnieuws?
Kijk op de Land van Cuijk-pagina elders in deze krant!

Nu Cor de werkgroep verlaat is
er plek voor iemand die zich ook
wil inzetten voor het promoten
van eerlijke producten. Wil jij er
aan bijdragen dat Land van Cuijk
een Fairtrade gemeente wordt en
blijft, laat dit dan weten via info@
fairtradeboxmeer.nl

Werk in uitvoering
U kunt hinder ondervinden van
ondervermelde en andere (kleine)
werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Boxmeer
Jacob de Kerlestraat/Veerstraat en
Weijerpark/Weijergracht
Van half juli tot half december zijn
er werkzaamheden in deze omgeving om wateroverlast bij hevige
regenval in de omliggende wijken
tegen te gaan.
• Tot eind december worden de
verdere werkzaamheden in de
Jacob de Kerlestraat opgepakt,
zoals de inrichting van een
groenstrook.
• De straat is in deze periode
afgesloten. De Veerstraat, ter
hoogte van de aansluiting met
de Jacob de Kerlestraat, is in
deze periode eveneens (tijdelijk) afgesloten. Het verkeer
wordt omgeleid.
• Tot eind december zijn er werkzaamheden aan het park en de
gracht. In deze periode wordt
het Weijerpark, afgesloten. Ook
wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld op de Raetsingel tussen de aansluiting met
Burgemeester Hengstplein en
het Weijerplein.
Bocstraat
• Vanaf week 45 (2021) is er

gestart met de reconstructie van
de Bocstraat te Boxmeer. Er is
gestart op de ventweg langs de
Bocstraat. Ten tijden van fase 1
is de Bocstraat open voor alle
verkeer. Vanaf fase 2 is de weg
deels afgesloten en zullen er
omleidingen geplaatst worden.
Houtstraat
• De Houtstraat wordt vanaf
maandag 22 november geheel
afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Dit in verband met
werkzaamheden aan de riolering. Naar verwachting duren
de werkzaamheden tot half
december.

Overloon
• Brabant water gaat het waterleidingnet vervangen in de straten Rondweg, Heikantweg (klein
gedeelte), Heikant, Holthesedijk
en Schaartven. Deze werkzaamheden gaan enkele maanden in
beslag nemen afhankelijk van
de weersomstandigheden. Op
24 november 2021 zijn de werkzaamheden in Overloon gestart,
Het verkeer zal gedeeltelijk
worden omgeleid.
Actuele informatie op
www.rijkswaterstaat.nl/wegen/
verkeersinformatie

Meldpunt overlast vuurwerk

Vergadering Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit

Inwoners kunnen vuurwerkoverlast 24/7 melden via MijnGemeente-app of www.boxmeer.nl.
Kies hiervoor de hoofdcategorie
‘Handhaving/Overlast/Criminaliteit’ en de subcategorie ‘Vuurwerk’.

De eerstvolgende vergadering is op

Vuurwerkoverlastgevers die
op heterdaad betrapt kunnen
worden? Graag melden via 09008844. De telefooncentrale staan in
direct contact met de dienstdoende boa’s en politie.
• Op 31 december kunt u vanaf
17.30 uitsluitend melden via
0900-8844.

Wat gebeurt er met uw melding?
De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) krijgen deze
melding direct door. Aan de hand
van de meldingen, krijgen ze in
beeld waar de meeste overlast
plaatsvindt en kunnen zij gericht
toezicht houden en handelen.
Zodra de boa’s constateren dat
iemand vuurwerk afsteekt, dan
kunnen zij hiervoor een boete
opleggen. Als het een jongere
onder de 18 jaar is, dan kan deze
een HALT-verwijzing krijgen. Bij
3x een HALT-verwijzing kan alsnog een boete worden opgelegd.
Dit laatste is een vaste afspraak

donderdag 23 december 2021. De
agenda voor de betreffende vergadering is vanaf donderdag 09.00 uur
kunt u een verzoek indienen voor
digitale toezending.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Boxmeer
• Kappen 8 houtopstanden, verschillende locaties Raamstraat

in onze regio met het Openbaar
Ministerie.

(30-11-2021);
Irenestraat ongenummerd,
• Veranderen gevel, d’n Entrepot 2d
• Fundatieverzwaring masten, Zandkant nabij nr. 3, kadastraal Q141 en

kunt u contact opnemen met de afde-

januari 2022 bij de Afdeling Be-

op www.officielebekendmakingen.

ling Ruimte en Economie.

stuursrechtspraak van de Raad van

nl. Op deze pagina staan alleen de

State beroep worden ingesteld. Een

beknopte versies, bedoeld als service.

beroepschrift wordt gericht aan de

wijzen, bezwaar, beroep en voorlopige
voorzieningen aan te wenden, verwijzen wij u naar het daarover vermelde
in de officiële bekendmaking.

Bekendmaking beleids
regel lokaal Sportakkoord
Boxmeer 2022

Burgemeester en wethouders van
Boxmeer maken hierbij bekend dat de
gemeenteraad op 9 december 2021 het
bestemmingsplan “Burg. Verkuijlstraat
65 t/m 69” ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit plan voorziet (na sloop van
de bestaande bebouwing) in de bouw
van maximaal 35 woningen in de vorm

Het college van burgemeester en

van twee appartementencomplexen

wethouders heeft in haar vergadering

op de strook grond gelegen tussen het

van 7 december 2021 de volgende

Rochusplein en sporthal ’t Hoogkoor

beleidsregel vastgesteld:

te Boxmeer. Tevens is door ons college

• Beleidsregel lokaal Sportakkoord

in dit verband, op grond van de Wet

Boxmeer 2022

geluidhinder, besloten tot vaststelling

Deze beleidsregel is in werking getre-

van hogere grenswaarden geluid zoals

den op de dag na bekendmaking dat

bedoeld in deze wet.

wil zeggen op 15 december 2021.
De tekst van de beleidsregels en
nadere regels is gedurende zes weken
na plaatsing van dit bericht in te zien
bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt ze na inwerkingtreding
altijd via www.boxmeer.nl en/of
www.overheid.nl raadplegen.

Ontwerpbestemmingsplan
“Helderseweg 31
Overloon”
Burgemeester en wethouders van
Boxmeer maken hierbij bekend dat zij
voornemens zijn om met toepassing
van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening over te gaan tot wijziging van
het bestemmingsplan “Buitengebied
2018” ten behoeve van de wijziging
van de bestemming Agrarisch in de
bestemming Horeca op het perceel
Helderseweg 31, 5825 CE Overloon.
Het ontwerpwijzigingsbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang
van 15 december 2021 gedurende zes
weken ter inzage bij de publieksbalie
in het gemeentehuis in Boxmeer. Het
ontwerpbesluit en genoemde stukken
zijn eveneens digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl
Tot en met 25 januari 2022 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of
een toelichting op het ontwerpbesluit

Sint Cornelisstraat 27
(verz. 8-12-2021).

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning

Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan en het besluit tot
vaststelling hogere grenswaarden Wet
geluidhinder treden in werking op 26
januari 2022, tenzij voor die datum
naast beroep ook een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend

Q133 (6-12-2021);
• verbouwen gemeentelijk monument,
Dorpsstraat 20 (8-12-2021);
• plaatsen 5 verplaatsbare units,

• Bouwen woning en aanleggen uitweg, d’n Hof 54 (3-12-2021);
• Bouwen loods, Raaijweg 25
(7-12-2021);

•

20 (7-12-2021).

Raad van State. In dat geval treedt het

Burgemeester en wethouders van
Boxmeer maken hierbij bekend dat de

voelig object, dat getoetst moet worden

gemeenteraad op 9 december 2021 het

aan de geluidsnormen. Het plangebied

bestemmingsplan “Sint Cornelisstraat

ligt gedeeltelijk in de geluidszone van

27a, Vortum-Mullem” ongewijzigd

de Burgemeester Verkuijlstraat. De

heeft vastgesteld. Dit plan voorziet in

voorkeursgrenswaarde zal door het

de realisatie van één woning aan de

wegverkeer op een aantal plekken

Sint Cornelisstraat tussen 27 en 29.

worden overschreden. In verband hier-

(5827 AJ)

mee zijn voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan hogere

Het bestemmingsplan “Sint Cornelis-

waarden voor het wegverkeerslawaai

straat 27a, Vortum-Mullem” met bij-

vastgesteld. Vanwege artikel 145 van

behorende stukken liggen met ingang

de Wetgeluidhinder vangt de termijn

van 15 december 2021 gedurende zes

voor het indienen van een beroep-

weken ter inzage bij de publieksbalie

schrift tegen het besluit tot vaststelling

in het gemeentehuis in Boxmeer. Het

hogere grenswaarden aan met ingang

bestemmingsplan is ook te raadplegen

van de dag waarop beroep kan worden

via www.ruimtelijkeplannen.nl

ingesteld tegen het besluit tot vaststel-

Tegen het besluit tot vaststelling

ling van het bestemmingsplan. Tegelijk

van het bestemmingsplan kan tot en

met het bestemmingsplan ligt daarom
het besluit tot vaststelling hogere
waarden Wet geluidhinder ter inzage.

State beroep worden ingesteld. Een

Het bestemmingsplan “Burgemees-

beroepschrift wordt gericht aan de

ter Verkuijlstraat 65 t/m 69” met

Afdeling Bestuursrechtspraak van de

bijbehorende stukken en het besluit tot

Raad van State, Postbus 20019, 2500

vaststelling van hogere grenswaarden

EA Den Haag.

naar caravanstalling, Hoekstraat 6
(verz. 8-12-2021);
Sambeek
• Verbouwen woning, Kokerbijl 1
(verz. 8-12-2021);
Vierlingsbeek
• Bouwen zonnepanelen,
Holthees
• Bouwen van een garage, Horstenweg 30 (verz. 8-12-2021);

Omgevingsvergunningen
verleend
Voorbereid met de uitgebreide
procedure.
omgevingsvergunning verleend.
• Brandveilig gebruik, Graafseweg 34;

• Verbouwen bedrijfsgebouw, Laag

luidhinder beschouwd als geluidsge-

• Handelen in strijd met bestemmings-

Beugen

Beugen

Een woning wordt volgens de Wet ge-

(kavel 516) (verz. 03-12-2021);
Rijkevoort

Afgelopen periode is onderstaande

• Verbouwen woning, Bergkampweg

Afdeling Bestuursrechtspraak van de

Vastgesteld bestemmings
plan “Sint Cornelisstraat
27a, Vortum-Mullem”

gen uitweg, Romeinenstraat ong.

Houwsestraat 2a (8-12-2021);
Overloon

Verleend

verzoek is beslist.

• Bouwen bedrijfsgebouw en aanleg-

Kiekuutweg 1 (verz. 8-12-2021).

Oeffelt

bij de voorzieningenrechter van de

besluit niet in werking voordat op dat

Beugen

plan nertsenhuisvesting omzetten

• Kappen 6 bomen (eiken),
kadastraal L 3534 (2-12-2021);

De volledige bekendmakingen vindt u

leveren of rechtsmiddelen, zoals ziens-

straat 27 (verz. 06-12-2021);
• plaatsen van zonnepanelen aan de

Met een termijn van (maximaal) 6 weken:

Bekendmakingen

Vastgesteld bestemmings
plan “Burg. Verkuijlstraat
65 t/m 69”

• Veranderen uitweg, Sint Cornelis-

beschikbaar. Indien u deze wilt inzien

(6-12-2021);

Voor de mogelijkheden om inspraak te

Vortum-Mullem

Afgelopen periode is onderstaande

Werveld 1 (verz. 06-12-2021);

omgevingsvergunning verleend die
ter inzage wordt gelegd van 12 januari

Boxmeer

2022 t/m 22 februari 2022.

• Bouwen bijbehorende bouwwerk,

Sambeek

Parklaan 22 (verz. 06-12-2021);
• Plaatsen tijdelijke feesttent
parkeerterrein, Steenstraat 51

• Veranderen van een inrichting en
natuurbeschermingswet (Milieu),
Heihekkenseweg 2.

(verz. 8-12-2021);
Oeffelt

Indien u stukken in wilt zien, dan kunt

• Verbouwen bedrijfswoning,

u contact opnemen met de afdeling

Werveld 2 (verz. 3-12-2021);

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
via gemeente@boxmeer.nl.

Sambeek
• Uitvoeren werkzaamheden,
Zandsteeg 16 (verz. 8-12-2021);

Vertrokken naar
onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand
personen niet meer wonen op het
adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat inge-

schreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge
artikel 2.22 van de Wet BRP besloten
de bijhouding van de persoonslijst van
deze personen op te schorten wegens
vertrek uit Nederland. Dit betekent
dat hij of zij daardoor formeel niet
meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en
voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

14-05-1985

Sint Anthonisweg 70

06-12-2021

met 25 januari 2022 bij de Afdeling

Modzelewski,
Konrad

Bestuursrechtspraak van de Raad van

Pulles, N.M.M.

03-04-1985

Paapje 10, Boxmeer

07-12-201

Łyszkowicz, P

08-02-1988

Lietingsestraat
11 b Oeffelt

07-12-2021

Bąk, M.D.

07-12-1984

Lietingsestraat
11 b Oeffelt

07-12-2021

Wet geluidhinder liggen met ingang
van 15 december 2021 gedurende zes

Het besluit tot vaststelling van het

weken ter inzage bij de publieksbalie

bestemmingsplan treedt in werking op

in het gemeentehuis in Boxmeer. Het

26 januari 2022, tenzij voor die datum

bestemmingsplan is ook te raadplegen

naast beroep ook een verzoek om

via www.ruimtelijkeplannen.nl en

voorlopige voorziening is ingediend

www.boxmeer.nl/bekendmakingen

bij de voorzieningenrechter van de

Tegen het besluit tot vaststelling van

Afdeling Bestuursrechtspraak van de

het bestemmingsplan en het besluit

Raad van State. In dat geval treedt het

tot vaststelling van hogere waarden

besluit niet in werking voordat op dat

Wet geluidhinder kan tot en met 25

verzoek is beslist.

Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is
zes weken en vangt aan één dag na de
datum van deze publicatie.
Het ondertekende bezwaarschrift
moet bevatten de naam en het adres

Kijk voor meer informatie ook op www.boxmeer.nl

van de indiener, de datum en een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
aan burgemeester en wethouders van
de gemeente Boxmeer, Postbus 450,
5830 AL Boxmeer.

