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Wimke de Körver Erepenning voor MSD
Animal Health Boxmeer

week 49 • dinsdag 7 december • 2021

Speld van Verdienste voor Riek van
Kempen-Cremers

gerswerk voor de Zonnebloem.
Gestart in Overloon waar zij van
1997 tot 2007 voorzitter was en
allerlei activiteiten organiseerde.

Mevrouw Van Kempen-Cremers
ontving 29 november de Speld
van Verdienste uit handen van
wethouder Hendriks-van Haren.
Zij ontving deze gemeentelijke
onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem.
Mevrouw van Kempen-Cremers
verricht sinds 1996 vrijwilli-

Toen mevrouw in 2014 verhuisde
naar Boxmeer werd zij vrijwilliger
bij de afdeling Boxmeer van de
Zonnebloem.

Martin van Collenburg neemt de Wimke de Körver Erepenning in ontvangst.

MSD heeft op 6 december de
Wimke de Körver Erepenning
ontvangen. Burgemeester Van
Soest overhandigde deze aan
Martin van Collenburg CEO van
MSD in de raadszaal van het
gemeentehuis.
Het was de Boxmeerse Wimke
Hendrix die in 1916 zijn eenmansbedrijf inschreef in de Kamer van
Koophandel. MSD is een bedrijf
dat voortkomen uit de historie
van Wimke Hendrix. Inmiddels is
MSD Animal Health in Boxmeer
de grootste locatie van MSD wereldwijd op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie
van vaccins en geneesmiddelen
voor dieren.
Het ontwikkelen en produceren
van geneesmiddelen kent een
lange traditie in Boxmeer, al van
vele jaren voordat MSD in beeld
kwam. Wim Hendrix, diervoederproducent en grondlegger
van een imposant bedrijvencomplex in Boxmeer, richtte in 1949
Laboratoria Nobilis op om vaccins
te ontwikkelen tegen pluimveeziekten.
Bij MSD Animal Health in Boxmeer wordt onderzoek gedaan
naar nieuwe vaccins voor dieren.
Ook worden deze vaccins hier

verder ontwikkeld tot een product
dat door dierenartsen kan worden
voorgeschreven. In Boxmeer
wordt ook gewerkt aan de
productie van vaccins en geneesmiddelen voor dieren. Eén van
de doelstellingen is het verhogen
van de productiecapaciteit van
veterinaire vaccins en gelijktijdig
blijven voldoen aan de strengste kwaliteits- en milieueisen.
Naast onderzoek, ontwikkeling en
productie is in Boxmeer ook het
Nederlandse verkoopkantoor van
MSD Animal Health gevestigd. In
totaal werken er ongeveer 1.900
medewerkers in Boxmeer.
Wereldwijd telt MSD Health
74.000 werknemers en wordt een
jaaromzet behaald van ongeveer
48 miljard dollar. MSD heeft vestigingen in meer dan 50 landen
en distribueert naar zo’n 140
landen en de Boxmeerse vestiging is de grootste voor productie
en onderzoek van vaccins voor
dieren. Daarom is dit complex in
Oost-Brabant van grote strategische betekenis.
De Wimke de Körver Erepenning
is toegekend vanwege het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en het doortastende
ondernemerschap kan eveneens
worden omschreven als sociaal

en innovatief. MSD Animal Health
is onlosmakelijk verbonden met
Boxmeer en dit heeft voor de
gemeente nationaal, maar vooral
ook internationaal tot meer bekendheid geleid. Daarnaast levert
MSD een wezenlijke bijdrage aan
de maatschappelijke en economische structuur van de gemeente
Boxmeer.

Pubquiz van NIX

Online ouderavond
Ma 13 december - 2021
19:30 – 20:45 uur

Programma
Uitgaan, alcohol,
middelengebruik en opvoeding.
Wat weet jij daar eigenlijk van?

Het is de vierde en laatste keer
dat deze onderscheiding door
de gemeente Boxmeer werd
uitgereikt. In januari 2018 is deze
Erepenning uitgereikt aan Marel
Poultry, in mei 2021 aan Hendrix
Genetics en in november 2021
aan Nutreco. Deze drie bedrijven
zijn gevestigd in Boxmeer.

Test nu je kennis in de ludieke
Pubquiz van NIX, en wie weet
win jij wel een van onze te
gekke prijzen!
Graag tot dan!

Aanmelden

Duistere
lantaarnpaal
gezien?
Meld het met
onze app!

Vragen? Mail naar webinars@ggdhvb.nl

MijnGemeente APP

(GEZOCHT)
GEMEENTE BOXMEER

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

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 ingeschreven.
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.
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 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

Weetkeet in Boxmeer
eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan burgemeester en wethouders
van de gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.

Geslachtsnaam en
voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Al Hawasli, Danny

22-12-1993

Stevensbeekseweg 14 a

30-11-2021

Kuśmirek, Tomasz
Krzysztof

10-06-1981

Pieter Molijnstraat 3 Boxmeer

30-11-2021

Hosseinkhani,
Shahab

02-12-1975

Stevensbeekseweg 14 a
Overloon

30-11-2021

Alyousef, Mohammad

01-10-1984

Stevensbeekseweg 14 a
Overloon

30-11-2021

Mohamad Jadaleh
Al Ahwad

21-03-1994

Stevensbeekseweg 14 a
Overloon

30-11-2021

Nahom Yemane
Eseys

01-01-1996

Stevensbeekseweg 14 a
Overloon

30-11-2021

Tijdens de Koopzondag op 28
november verraste wethouder
De Bruin een passerende familie
met een energiebespaarbox. Op
Koopzondag konden inwoners
met vragen over energiebespa-

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

Boxmeer

Bekendmakingen
De volledige bekendmakingen vindt
u op www.officielebekendmakingen.
nl. Op deze pagina staan alleen de
beknopte versies, bedoeld als service.
Voor de mogelijkheden om inspraak
te leveren of rechtsmiddelen, zoals
zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen aan te wenden,
verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Vergadering Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit

Holthees

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning

• Plaatsen poort, Loonseweg 5a

Met een termijn van (maximaal)

straat 35 (1-12-2021);

(26-11-2021);

6 weken:

Overloon

Beugen

• Beëindiging varkenshouderij en

• Handelen in strijd met bestem-

verbouwen bedrijfsgebouwen,

mingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting

Molenveldweg 3 (25-11-2021);

arbeidsmigranten en veranderen

Rijkevoort

uitweg, Oeffeltseweg 4a

• Veranderen pluimveehouderij,

(verz. 1-12-2021);

Hoogeindsestraat 23 (26-11-2021).

Sambeek
• Bouwen loods, Zandsteeg 16

De eerstvolgende vergadering is op

Verleend

donderdag 9 december 2021. De

Boxmeer

agenda voor de betreffende verga-

• Bouwen 16 woningen en aanleggen

(verz. 1-12-2021).

dering is vanaf donderdag 09.00 uur

uitwegen, Vlaamse Gaai 28, 29, 30,

Algemene plaatselijke
verordening

beschikbaar. Indien u deze wilt inzien

31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45,

Evenementen

kunt u een verzoek indienen voor

47 en Bladkoninkje 35a, 35b (verz.

Vergunning verleend aan:

digitale toezending.

30-11-2021)

• Brasserie de Bock, houden van

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

Sambeek

horeca-activiteiten Ijsfestijn,

• Verbouwen bedrijfsgebouw en

Raadhuisplein Boxmeer

handelen in strijd met regels van

(verz. 24-11-2021);

Boxmeer

ruimtelijke ordening i.v.m. tijdelijke

• Veranderen kozijn, Jan Petersstraat

huisvesting van arbeidsmigranten,

Indien u stukken in wilt zien, dan kunt

Radioweg 7 (verz. 1-12-2021).

u contact opnemen met de afdeling

31 (29-11-2021);
• Verbouwen bedrijfsgebouw

Vergunningen, Toezicht en Handha-

(aanbouw SAP III), Wim de Körver-

ving via gemeente@boxmeer.nl.

ring terecht bij de Weetkeet van
Brabant Woont Slim op het Raadhuisplein. Kijk voor informatie en
ondersteuning bij energiebesparen op: boxmeer.nl/energiebesparen.

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.
• Van 30 augustus tot begin 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.
• Vanaf begin november wordt de
waterberging in de eendenwei
aangelegd. Dit duurt zo’n 3
weken.
Bocstraat
• Vanaf week 45 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 zijn er omleidingen.

‘Rookvrij!
Rookvrij! Ook jij?’
Groepstrainingen ‘Stoppen met Roken’
 Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar
 Op een locatie bij u in de buurt:
Startdatum: Dinsdag 14 December
Tijdstip:
19:00 – 20:30
Locatie:
BiblioPlus, de Raetsingel 1, Boxmeer
LET OP: de eerste bijeenkomst is op donderdag, de overige bijeenkomsten zijn op woensdagen

 Aanmelden en meer informatie:

www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95

Kijk voor meer informatie ook op www.boxmeer.nl

Houtstraat
• De Houtstraat is geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Dit in verband met werkzaamheden aan de riolering. Naar
verwachting duren de werkzaamheden tot medio 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 starten zij met de
werkzaamheden in Overloon
(Boxmeer), Het verkeer zal
gedeeltelijk worden omgeleid.

A73
• Van donderdag 9 tot en met
zaterdag 11 december voert
SPIE in opdracht van Rijkswaterstaat in de avonden en
nachten werkzaamheden op het
gebied van kabelstoringen uit
op de A73 tussen Vierlings beek
en Venray-Noord. Er worden
omleidingsroutes ingesteld.
Actuele informatie op
www.rijkswaterstaat.nl/wegen/
verkeersinformatie

