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GemeenteNieuws
Gemeenten Sint Anthonis en
Boxmeer goed bezig
Gemeenten Sint Anthonis
en Boxmeer hebben Trede
3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat is meteen
de hoogste trede. De
gemeenten behaalden het
PSO-keurmerk omdat er op
een kwalitatief goede wijze
werkgelegenheid wordt geboden aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
en ze bij voorkeur samenwerken met organisaties die
dit ook doen of nastreven.
Daarmee zetten beide gemeenten zich bovengemiddeld in op het gebied van
sociaal ondernemerschap.
Hans Driessen, wethouder
Sint Anthonis: “Iedereen
moet mee kunnen doen in
onze samenleving, ook als
het gaat om werk. Als overheid moeten we hierbij het
goede voorbeeld geven. Dat
doen wij dan ook.”
De Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) is het
meetinstrument en keurmerk van TNO en is inmid-

Boxmeer
■■ De werkzaamheden aan de Acacia zijn door de weersomstandigheden uitgesteld.
■■ Een gedeelte van het fietspad aan de Stationsweg is
tijdelijk afgesloten. Het gaat om een strook langs de
gevel van het voormalige Metameer gebouw. Voor de
sloop heeft de aannemer een veilige werkruimte nodig. Fietsers worden over de rijbaan geleid.
Overloon
■■ De werkzaamheden aan de voetgangersoversteekplaatsen zijn door de weersomstandigheden uitgesteld.
dels de landelijke norm
voor sociaal ondernemen.
Het doel is om meer mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede
manier aan werk te helpen.
Dit doen PSO-gecertificeerden in de eigen organisatie,
maar ook door hun leveranciers en opdrachtnemers
te stimuleren om sociaal te
ondernemen. Ook kiezen ze
er bewust voor producten
of diensten in te kopen bij
Sociale Werkvoorziening-

bedrijven en/of andere
PSO-gecertificeerde organisaties.
Wethouder in Boxmeer, Willy
Hendriks - van Haren Boxmeer: “Het is belangrijk dat
we als gemeente het goede
voorbeeld geven door in
onze eigen organisatie op alle
niveaus aan sociaal ondernemerschap te blijven werken.
En we hopen natuurlijk dat
dit ook anderen inspireert en
zullen dit ook zeker blijven
stimuleren”.

Bijeenkomst Dementievriendelijk Boxmeer
De kerngroep
‘Dementievriendelijke
gemeente’ organiseert op
7 februari de volgende netwerkbijeenkomst. Het speciale thema is dit keer ‘sport,
hobby en verenigingen’.
Steeds meer mensen met
dementie blijven thuis wonen en maken deel uit van
de gemeenschap. Boxmeer

wil een ‘Dementievriendelijke gemeenschap’ zijn,
waar mensen met dementie
zoveel mogelijk deelnemen
aan het gewone leven. We
werken hier samen aan, met
inwoners, vrijwilligers en
professionals. De dementievriendelijke gemeenschap is
een beweging van mensen,
door mensen en voor mensen. Juist in de dagelijkse
dingen kan iedereen van
betekenis zijn.

Welkom op 7 februari
Inwoners van Boxmeer zijn
van harte uitgenodigd om
actief deel te nemen aan de
netwerkbijeenkomst op 7
februari van 16.15 tot 17.30
uur. De bijeenkomst is dit
keer in de Bibliotheek, De
Raetsingel 1 in Boxmeer.
Wilt u ook deelnemen?
U bent van harte welkom na aanmelding via
a.schellekens@boxmeer.nl.

Raadsvergadering

Agenda raadsvergadering 7 februari 2019
Donderdag 7 februari 2019 vindt een raadsvergadering plaats in de
raadzaal in het gemeentehuis. Deze begint om 19.30 uur. Op de website
via het tabblad Raadsinformatie zijn de agenda en de achterliggende
stukken raadpleegbaar.

U kunt hinder ondervinden van bovenvermelde en andere (kleine) werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw
begrip.

Strategieën tegen de droogte
Nieuwe impulsen krijgen,
in gesprek gaan, van elkaar
leren: agrariërs uit het DuitsNederlandse grensgebied
hebben over alternatieve
strategieën gesproken voor
de aardappelteelt onder
extreme weersomstandigheden. Ongeveer 70 deelnemers bezochten 15 januari
de bijeenkomst in het kader
van het INTERREG-project
‘Dynamic Borders’.
Naast een rondleiding door
de aardappelopslag en het
machine-reparatiebedrijf
De Lange Heikant BV in
Overloon stond vooral de
uitwisseling met collega’s uit
het buurland op de agenda.
Agrariërs aan beide kanten
van de grens staan immers
voor dezelfde uitdaging om
zich op de gevolgen van de
klimaatverandering voor te
bereiden.
Zoeken naar creatieve
alternatieven
Dr. Ir. Peter Kooman (Hogeschool Aeres Dronten) presenteerde de alternatieven
voor de aardappelteelt in
het licht van de veranderende weersomstandigheden.
“Het komt er vooral op aan
efficiënter met water om

te gaan. Ook de teelt van
verder ontwikkelde aardappelrassen, die minder water
nodig hebben, kan een model voor de toekomst zijn”.
Steffen Mies (advocaat en
docent agrarisch recht aan
de Hochschule Rhein-Waal)
behandelde de juridische
risico’s die zijn verbonden
aan opbrengstverliezen en
de uitdaging van de overheid om de agrarische
sector in Duitsland voldoende te subsidiëren. Op
dit moment bestaat er nog
geen grote overheidssteun
bij droogte. Daarbij komt
dat er nog geen oplossing
is voor boeren om zich
tegen extreme klimatologische omstandigheden
te verzekeren. Mies stelde
daarom alternatieve modellen voor. Het gaat hierbij
om een belastingvrije risicocompensatiereserve in
winstgevende jaren of de
mogelijkheid om het risico
te spreiden voor boeren en
klanten bij opbrengstverlies
als gevolg van overmacht
en dit vast te leggen in
contracten. “Het probleem
van opbrengstverliezen
door droogte zal toenemen.
Daarom zijn in de toekomst
ook duidelijkere regels te
verwachten,” aldus Mies.

@Boxmeer
en
gemeente Boxmeer

Colofon
Wij werken op afspraak
Om u beter van dienst te zijn
werken wij op afspraak.
U kunt een afspraak maken
via www.boxmeer.nl,
telefonisch (0485) 585 911
of aan de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden receptie
Maandag
8.30 - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
8.30 - 17.00 uur
Bij de receptie kunt u ook uw
reisdocumenten (paspoort,
rijbewijs, id-kaart) afhalen.
Openingstijden
gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
7.30 - 16.00 uur
De openingstijden tijdens
evenementen en feestdagen
worden via de website en
het Boxmeers Weekblad
bekendgemaakt.
Postadres
Postbus 450
5830 AL Boxmeer
tel. (0485) 585 911
fax (0485) 572 432
e: gemeente@boxmeer.nl
Bezoekadressen
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1,
5831 JX Boxmeer
Gemeentewerf
Valendries 32,
5831 DV Boxmeer
Heeft u klachten over de
bezorging van het Boxmeers
Weekblad, meld dit dan op
www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten of
tel. (088) 05 61 595.

Nadere informatie op de gemeentelijke website (www.boxmeer.nl) via het tabblad
Raadsinformatie.
Degenen die over in de raadsvergadering geagendeerde onderwerpen gebruik willen maken van het spreekrecht of bepaalde stukken willen inzien kunnen daarover
tot 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering contact opnemen met de griffier
dhr. T. Cornelissen op tel. (0485) 585795 of via griffie@boxmeer.nl.
De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Boxmeer.

www.boxmeer.nl

www.boxmeer.nl

Al ruim 12.000 personen hebben de nieuwe promotiefilm
‘Wakker worden in de gemeente Boxmeer’ bekeken.
Heb jij hem al gezien? www.boxmeer.nl/promotiefilm
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Verbetering fietspad
Maasheggen
De fietspaden in de Maasheggen zijn klaar voor het
nieuwe toeristisch seizoen.
Zo’n 8 jaar geleden zijn
gedeelten van het Maasheggenfietspad voorzien van
een asfaltlaag. Op de paden
die zowel door fietsers als
door landbouwverkeer gebruikt worden, is destijds
gekozen voor een halfverharding (zand/cement laag). Inmiddels was er zoveel schade aan het fietspad ontstaan

dat renovatie nodig was.
Deze paden zijn nu voorzien
van een slijtlaag (laag stenen
en een laag bitumen) waardoor er weer fijn gefietst kan
worden.In maart worden in
het buitengebied, waaronder
ook de Maasheggen nog
picknicksets geplaatst.
Misschien wat optimistisch
eind januari maar toch: laat
het fietsseizoen maar beginnen!

Vergadering gezamenlijke
bezwarencommissie
De gezamenlijke bezwarencommissie van de gemeenten
Boxmeer en Sint Anthonis houdt op dinsdag 5 februari
2019 om 19.00 uur een openbare vergadering in kamer
1.47 van het gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1 in
Boxmeer. U kunt gebruik maken van de zij-ingang. Als u
daar aanbelt wordt u opgehaald door de gemeentebode
en begeleid naar de vergaderruimte.
De bezwaarschriften over de volgende onderwerpen komen aan de orde:
19.00 uur
Het besluit van burgemeester van de gemeente Boxmeer
waarbij een bestuurlijke boete is opgelegd wegens overtreding van artikel 12 van de Drank- en Horecawet.
19.45 uur
Het besluit van burgemeester en wethouders van de
gemeente Boxmeer waarbij het verzoek om toekenning
van een tegemoetkoming in de planschade is afgewezen.
Indien u stukken in wilt zien, dan kunt u een afspraak
maken met de afdeling Bestuursondersteuning & Com-

Openbare
bekendmaking
Bestemmingsplannen
Overeenkomst project Sint Janslaan Sambeek
Op 23 januari 2019 heeft de gemeente Boxmeer een
anterieure exploitatie- en realisatieovereenkomst
gesloten met mevrouw Stiphout inzake het project
Sint Janslaan in Sambeek. De zakelijke inhoud van
deze overeenkomst ligt tot 21 maart ter inzage bij de
publieksbalie in het gemeentehuis.
In een anterieure overeenkomst worden (financiële)
afspraken tussen de ontwikkelende partij en de
gemeente vastgelegd. De gemeente is op basis van art.
6.12 Wro verplicht, kosten die worden gemaakt voor de
ontwikkeling in rekening te brengen bij de ontwikkelaar.

Omgevingsvergunningen
Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen en bouwwerken. Zij
doet dit op basis van de gemeentelijke welstandsnota.
De bouwplannen worden beoordeeld tijdens de tweewekelijkse vergaderingen van de commissie, elke even week
op de donderdagochtend in het gemeentehuis.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 7 februari
2019. De agenda voor de betreffende vergadering ligt
vanaf donderdag 9.00 uur bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

GemeenteNieuws
Melding Activiteitenbesluit
Onderstaande meldingen zijn ontvangen voor:
■■ Viltseweg 5, Oeffelt;
■■ Kiekuutweg 5, Vierlingsbeek;
■■ Hattertweg 8, Vierlingsbeek;
Deze informatie heeft tot doel u in kennis te stellen van het oprichten
of veranderen van een inrichting in uw omgeving. U kunt als derdebelanghebbende geen bezwaar maken tegen meldingen.

Omgevingsvergunningen aangevraagd
In de afgelopen week zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
■■ Bouw woning en aanleg uitweg, d’n Hof nabij nr. 42,
Overloon (16-1-2019);
■■ Bouw woning en aanleg uitweg, Grotestraat tussen nr.
31 en 33, Vierlingsbeek (16-1-2019);
■■ Bouw woning en aanleg uitweg, Gildestraat tussen nr.
11 en 11b, Holthees (16-1-2019);
■■ Werkzaamheden, Museumpark 3, Overloon (16-12019);w
■■ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
(parkeren t.b.v. motorcrosswedstrijd), Oploseweg 34,
Overloon (19-1-2019);
■■ Bouw bijgebouw en veranderen bouwwerk, Wim de
Körverstraat 35, Boxmeer (17-1-2019);
■■ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (NK
Maasheggenvlechten), Hoogeind tegenover nr. 1b,
Oeffelt (20-1-2019);
■■ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
(plaatsen afzuigunit), Kruispunt 1a, Oeffelt (21-12019);
■■ Bouw erfafscheiding, Metworstlaan 33, Boxmeer (211-2019);
■■ Milieu veranderen inrichting, Molenveldweg 8, Beugen
(22-1-2019);
■■ Veranderen gevel, Spoorstraat 10, Boxmeer (22-012019);
Bovenstaande aanvragen hebben betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is.
Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken of 14 weken als de
beslistermijn is verlengd.
U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten. Dat kan pas
nadat er op de aanvragen is beslist.

Ontwerp-omgevingsvergunningen
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn in ontwerp ter
inzage gelegd van 30 januari tot en met 12 maart 2019.
■■ Veranderen inrichting, Kiekuutweg 5, Vierlingsbeek;
■■ Veranderen inrichting, Hattertweg 8, Vierlingsbeek;
Als u het niet eens bent met een ontwerpbeschikking, dan kan een
ieder binnen zes weken naar keuze schriftelijk en/of mondeling gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer. Voor het naar voren brengen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving.

Omgevingsvergunningen verleend
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen verleend.
■■ Plaatsen dakkapel, Hoge Akker 8, Overloon (verz. 241-2019);
■■ Verbouw woning, Wim de Körverstraat 23, Boxmeer
(verz. 24-1-2019);
Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden
op: www.boxmeer.nl/bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
echter niet.
Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van
een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt
ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken
over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien u stukken in wilt zien of vragen heeft over een omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar tussen 8.30 en 12.15 uur via telefoonnummer (0485)
585 911.
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Bestemmingsplannen
Vastgesteld wijzigingsplan
‘Wim de Körverstraat 19 en 21’
Het college van B&W maakt bekend dat zij op 22 januari
2019 hebben besloten om over te gaan tot wijziging van
het bestemmingsplan ‘Saxe Gotha’ ten behoeve van het
wijzigen van de bestemming Wonen in de bestemming
Bedrijf op de percelen Wim de Körverstraat 19 en 21,
Boxmeer.
Met ingang van 30 januari 2019 liggen het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Het wijzigingsbesluit met bijbehorende stukken is
ook te raadplegen via www.boxmeer.nl/bestemmingsplannen en www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en met
12 maart 2019 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aan kunnen
tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen. Een beroepschrift wordt gericht aan
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 13 maart 2019, tenzij voor
deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van
het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.

Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen (meldingen)
De volgende meldingen zijn ingediend:
■■ Carnavalsvereniging De Knoepers, Carnavalsoptocht, 3
maart 2019, Centrum Sambeek (Ontv. 19-11-2018)
■■ Carnavalsvereniging De Knoepers, Boerenbruiloft, 5
maart 2019, Grotestraat 72 Sambeek (Ontv. 19-112018)
■■ Carnavalsvereniging De Knoepers, Beddenrace, 3
maart 2019, Kerkplein Sambeek (Ontv. 19 -11-2018)
U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken tegen meldingen.

Stookontheffing
Er is ontheffing verleend voor het houden van een
vreugdevuur aan:
■■ Carnavalsvereniging De Knoepers, Knoeperverbranding, 5 maart 2019, Pastoor de Vochtplein Sambeek
(Verz. 21 januari 2019)
Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden
op: www.boxmeer.nl/bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
echter niet.
Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van
een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt
ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken
over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien u stukken in wilt zien of vragen heeft over een
vergunning dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar tussen
8.30 en 12.15 uur via telefoonnummer (0485) 585 911.
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