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Vieringen in 2021 
 
 

Maandag 5 april (2e paasdag)  10.30 uur  
 
 

Intentie's voor deze vieringen kunnen doorgegeven worden bij Toos v. Bree/Jacob 
Fleuren. 

 
 

Vervoer door hulpdienst SWOGB voor vaccinatie tegen Covid-19             

 
 
Iedereen is of wordt binnenkort uitgenodigd voor de vaccinatie tegen  

Covid-19. De meeste senioren krijgen de uitnodiging van het RIVM met de vraag een 
afspraak te maken met de GGD. Sommige krijgen een uitnodiging en de vaccinatie 

van de huisarts. In de uitnodigingsbrief staat het adres van de priklocatie van waar u 
terecht kunt.   
 

In gemeente Boxmeer is nog geen priklocatie. Tot nu toe worden de vaccinaties 
buiten de gemeente zoals in Wijchen, Helmond, Veghel en Venray gepland. De meeste 

senioren kunnen het vervoer naar deze locaties in hun eigen netwerk regelen of 
gebruik maken van aangepast vervoer. 
Er zijn echter ook senioren die geen of zo'n klein netwerk hebben, geen vervoer op 

maat hebben en/of taxikosten niet kunnen betalen. Hierdoor kan voor deze mensen 
het vaccineren buiten hun bereik liggen. 
 

Het bestuur van de SWOGB wil voor deze groep mensen klaar staan, zodat ook deze 
senioren in de gelegenheid worden gesteld om zich te laten vaccineren. 

Dit betekent dat de vrijwilligers van de hulpdiensten deze mensen gratis kunnen 
vervoeren. Wél onder de eerder gestelde voorwaarden/maatregelen: 1 persoon tegelijk 
vervoeren, met mondkapje en geen vervoer bij klachten. 

 
Alleen samen krijgen we Corona onder controle! 

 

De telefoonnummers van de hulpdiensten zijn: 
Oeffelt: 0485-820212 

Vierlingsbeek/Groeningen: 0478-792011 
Rijkevoort: 06-33310409 of 06-23374724 
Beugen: 06-13626448 of 06-20843548 

Boxmeer en alle niet genoemde dorpen: 0485-792010 
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Wijziging plan Weijerpark 

wo 27-01-2021 

Wijziging plan Weijerpark 

 
Het college bedankt alle betrokken inwoners die meegedacht hebben over de plannen 

voor het Weijerpark. Op dinsdag 26 januari is het plan gewijzigd vastgesteld, waarbij 
rekening is gehouden met zowel de inbreng van inwoners als de wateropgave die 
opgelost moet worden. 

  
Wethouder Jeu Verstraaten: “Het gaat er natuurlijk om dat het park voor iedereen een 

plek blijft om met plezier naartoe te gaan. We hebben de inbreng van onze inwoners 
dan ook ter harte genomen. Tegelijkertijd hebben we een wateropgave waarvoor we 
een oplossing moeten bieden, zodat het gebied hevige regenval kan verwerken.” 

  
Wat zijn de wijzigingen? 

 
 
De ‘Achterweijer’ blijft behouden.Het was nooit het voornemen om de hele gracht te 

dempen, enkel een gedeelte parallel aan de Raetsingel. De bestaande gracht in het 
park en het gedeelte parallel aan de Raetsingel blijft behouden. De verbreding die in 

2003 gerealiseerd is gaat onderdeel uitmaken van de wadi. 
Het eiland in de Weijergracht blijft behouden. 
Geen betonverharding van Oude Eijkenlaan.De Oude Eikenlaan loopt diagonaal door 

het park en heeft hoge cultuurhistorische waarde. Het pad  wordt daarom niet met 
beton verhard zoals de andere paden, maar met een halfverharding. 

De toegangsbrug blijft in dezelfde vorm behouden. 
Dit was een omissie in het plan. 

Van de 10 ‘te verwijderen’ bomen worden er 5 verplaatst binnen het park.  
Waterinfiltratie 
Een veel gestelde vraag is waarom het Weijerplein niet ingezet kan worden voor de 

wateropgave, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met het Hoogkoorplein. Dit 
verschil ligt in de wateropgave: bij het Weijerpark zijn aanpassingen nodig om 

overtollig regenwater te infiltreren (terug in de bodem). Bij het Hoogkoorplein, als 
laag punt, was het noodzakelijk om overtollig rioolwater op te vangen. 
  

Met deze aanpassingen aan het plan is de gemeente nog steeds goed op weg om in 
2030 waterbestendig te zijn. 

  
 
Het aangepaste vastgestelde ontwerp is binnenkort te vinden op 

www.boxmeer.nl/weijerpark. 
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Vanaf 1 februari alleen nog bloedafname op afspraak 

wo 27-01-2021 

Vanaf 1 februari alleen nog bloedafname op afspraak 

  
Sinds enige tijd is het maken van een afspraak voor bloedafname in het 

Maasziekenhuis vereist. We merken dat het op bepaalde momenten nog erg druk is 
met mensen zonder afspraak. Vanwege de coronarichtlijnen is deze extra toeloop niet 
wenselijk. Om iedereen snel te kunnen helpen en de 1,5 meter afstand te kunnen 

waarborgen, is het noodzakelijk dat iedereen die voor bloedafname komt vanaf 1 
februari vooraf online een afspraak maakt. Ook voor de bloedafnamelocaties buiten 

het Maasziekenhuis is voortaan een afspraak nodig. Dat kan enig ongemak geven, 
maar veiligheid staat op dit moment voorop. 
  

De online afsprakenagenda staat op de website van het Maasziekenhuis: 
https://www.maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken 

 
 
 

 

Inwonersenquête over AZC Overloon 

di 02-02-2021 

Inwonersenquête over AZC Overloon 

Onderzoek naar ervaringen met zes jaar opvang asielzoekers 
  

Wat zijn uw eigen ervaringen met het AZC Overloon? Hoe staat u tegenover het 
voortzetten van de opvang? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van het 
onderzoek worden gesteld aan inwoners van 16 jaar en ouder in de dorpen rondom 

het AZC Overloon. Het onderzoek begint omstreeks 12 februari; de resultaten worden 
in het voorjaar van 2021 verwacht. 

Het AZC Overloon is gevestigd aan de Stevensbeekseweg tussen Overloon en 
Stevensbeek en is medio 2014 geopend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) vangt hier maximaal 875 asielzoekers op. De termijn dat het AZC in Overloon 

gevestigd is, eindigt in 2022. Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van de 
gemeenteraad verlengd worden. De evaluatie is dus nodig zodat de gemeenteraad van 

Boxmeer komend voorjaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen 
van de opvang van asielzoekers in het AZC Overloon. 
Het onderzoek 

Om een goed onderbouwd besluit over de continuering te kunnen nemen, laat de 
gemeente Boxmeer door I&O Research een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen 

met de opvang van asielzoekers, om daaruit lessen te kunnen trekken voor de 
komende periode. Tijdens de evaluatie gaan de onderzoekers met verschillende 
partijen in gesprek, zoals scholen, winkeliers, het openbaar vervoer en inwoners van 

omliggende dorpen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging 
om een vragenlijst via internet in te vullen. Ook inwoners van de omliggende dorpen 

in de gemeente Sint Anthonis ontvangen een uitnodiging. Het gaat in de gemeente 
Boxmeer om de dorpen Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek, 
Vortum-Mullem en Boxmeer. In de gemeente Sint Anthonis gaat het om de dorpen 

Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek. 
Burgemeester Van Soest benadrukt het belang van het onderzoek: “Het is essentieel 

dat we weten wat de ervaringen van zoveel mogelijk inwoners uit de omliggende 
dorpen zijn met de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Van deze inwoners 

https://www.maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken
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horen we ook graag een mening als zij geen persoonlijke ervaring hebben met de 
opvang van asielzoekers. Hierdoor kunnen we de raad zo breed mogelijk informeren 

over de ervaringen met het AZC in onze samenleving. ” 
 
 

 

Inzet en bereikbaarheid van de straatcoaches. 

vr 05-02-2021 

Beste wijk- en dorpsraden, 

 
  

Hierbij informatie over de inzet en bereikbaarheid van de straatcoaches. 
  
De straatcoaches zijn 5 avonden/nachten per week in de gemeente Boxmeer en staan 

ter beschikking van alle dorpen. 
Alle jeugd gerelateerde overlast mag bij de straatcoaches gemeld worden en zij zullen 

er direct op reageren. 
Zij worden aangestuurd door zowel de gemeente als de politie als het gaat om 
meldingen. 

Maar ook de oor- en oogfunctie van de inwoners vinden de straatcoaches belangrijk, 
zij zijn immers degenen die het meest zien en ervaren. 

  
De straatcoaches zijn bereikbaar op het telefoonnummer 06-42187575. 
Het rooster van de straatcoaches is als volgt: 

 
§   Woensdag 17.00 – 23.00 uur 

§   Donderdag 17.00 – 00.00 uur 
§   Vrijdag 18.00 – 02.00 uur 
§   Zaterdag 18.00 – 02.00 uur 

§   Zondag 16.00 – 23.00 uur. 
 

Door de avondklok zijn de straatcoaches helaas genoodzaakt om rond 20.00 uur te 
stoppen. 
Wanneer de avondklok weer eindigt, zijn zij tijdens bovenstaande tijden en dagen te 

bereiken. 
 

Hun telefoonnummer mag gedeeld worden, 
zij zijn er namelijk bij gebaat dat inwoners actief zich bij hen melden. 

 
Het is wel van belang dat het gaat om jeugdoverlast. 
Denk hierbij aan luidruchtige jeugd, groepsvorming in de openbare ruimte, intimidatie 

van groepen, zwerfvuil rondom jeugd etc. 
 

 
Gemeente Boxmeer 
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Update herinrichting Sint Cornelisstraat 

zo 07-02-2021 

Update herinrichting Sint Cornelisstraat 

  
Vanuit de werkgroep ‘Herinrichting Sint Cornelisstraat’ hierbij een update over de 

herinrichting van de Sint Cornelisstraat. Na de enquête eind 2020 en de uitwerking en 
bespreking ervan in januari met de gemeente, zijn we inmiddels weer een stap verder. 
De uitkomsten van de enquête zijn ter harte genomen door de gemeente. Vanuit 

verschillende geledingen is er naar de uitkomsten/wensen en adviezen gekeken. Die 
zijn nu opgenomen in de ontwerpprincipes en daar is met alle betrokken projectleden 

over gesproken. De uitkomsten van dat overleg zijn begin februari met ons als 
werkgroep gedeeld en besproken. 
  

Wij als werkgroep hebben onze feedback gegeven en ook ons enthousiasme gedeeld. 
Met dat wat er nu ligt gaat we op onze wensen t.a.v. veiligheid, doorgankelijkheid en 

gezelligheid absoluut een grote stap vooruit met de nieuwe Sint Cornelisstraat. Met 
dat wat er nu ligt aan inhoudelijke elementen gaan we naar de tekentafel. Eind deze 
maand zal er een 1e ontwerp liggen dat voldoet aan de eisen en (deels) de wensen. 

Voor de bespreking van dat ontwerp hebben we inmiddels een afspraak staan. Het is 
onze verwachting dat we ergens in maart met jullie als inwoners van Vortum-Mullem 

over dat ontwerp in gesprek kunnen gaan. Hoe we dat precies (Coronaproof) gaan 
doen, weten we nog niet, maar daar komen we t.z.t. bij jullie op terug. Het ligt in lijn 

der verwachting dat we over een half jaar vanaf nu echt begonnen zijn met de 
herinrichting. Gaaf vooruitzicht dus! 
  

Kortom, een mooi positief en zonnig bericht vanuit ons als werkgroep in deze donkere, 
bijzondere tijden. Zodra er nieuws is, melden we ons weer. 

  
Namens de werkgroepleden Greetje de Vries, Guido Stevens en Jan Broeder, 
Maarten Ebben 

  
 

 

Dorpsraad nieuws 

di 09-02-2021 

Hallo Allemaal, 

  
In de bijlage een dora verslag over de afgelopen periode. Door corona als 
vanzelfsprekend voorlopig geen dora vergadering. 

  
In de bijlage vindt je  een powerpoint presentatie over de kernendemocratie, dit heeft 

alles te maken met de overgang naar de nieuwe gemeente en hoe wij daar als dorp 
onze stem kunnen blijven laten horen. Veel van wat daar gevraagd wordt staat al in 
het dorpsplan 2.0.  En er is al veel geregeld in de vele werkgroepen die we hebben. 

Daarmee hebben we al een mooie basis voor dit project, 
  

Mocht iemand interesse hebben om hier bij aan te sluiten, dan hoor ik het graag. 
Stuur dan een mail naar Peter.van.Bree@vortum-mullem.info 
  

  
Met vriendelijke groet, 

  
Peter van Bree – Dorpsraad Vortum-Mullem 
Email: Peter.van.Bree@vortum-mullem.info 

mailto:Peter.van.Bree@vortum-mullem.info
mailto:Peter.van.Bree@vortum-mullem.info
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Buurtbemiddeling 

di 09-02-2021 

Je buren, je beste 
vriend in moeilijke tijden 

  
Nu heel veel mensen thuis werken, leven we met z’n allen nog meer op elkaars lip. De 

ballen die veel mensen hoog moeten houden in deze tijden van coronacrisis, zijn niet 
mis: zelf thuis werken, en heel vaak samen met het hele gezin. Ouders moeten hun 
aandacht verdelen over de kinderen, begeleiding geven bij hun schoolwerk, zorgen 

voor voldoende afleiding en beweging. Dat wil wel eens leiden tot de nodige irritaties 
onderling, maar ook met de buren. 

  
De eerste signalen van burenoverlast zijn er al: ouders die met hun kinderen 

binnenshuis een bootcamp houden op keiharde muziek, tot ergernis van de 
benedenburen die gek worden van het lawaai. Je hoeft er niet eens kinderen voor te 
hebben, om je eens lekker in het zweet te willen werken in je woonkamer op een 

opzwepende beat, nu alle sportfaciliteiten zijn gesloten. 
  

Tips 
Maar hoe ga je dan met elkaar om? Hiervoor zijn de nodige tips te geven, die onder 
normale omstandigheden ook gelden. Want nog meer dan anders, houd je je buren 

liever te vriend. 
Groet je buren altijd vriendelijk in het voorbijgaan. 

Vraag uit jezelf eens aan je buren of er iets is waar jij als buren rekening mee kan 
houden. Of ze zich bijvoorbeeld wel eens ergens aan storen zonder dat jij dat in de 
gaten hebt 

Besef dat niet iedereen behoefte heeft aan (regelmatig) contact met buren. 
Respecteer het, wanneer uw buren laten blijken op zichzelf te zijn en niet ingaan op 

uw uitnodiging om samen koffie te drinken. Blijf wel vriendelijke groetenOp 
problemenmetjeburen.nl vind je deze tips. 
  

Komen buren er samen echt niet uit, dan kunnen ze proberen een beroep te doen op 
buurtbemiddeling Land van Cuijk. Buurtbemiddeling zet haar werk voort, binnen de 

geldende richtlijnen van de overheid over corona en contact. Ook al kunnen we elkaar 
niet ‘live’ ontmoeten; we nemen telefonisch contact op, we luisteren en geven advies. 
Zodat we na versoepeling van de richtlijnen elkaar weer kunnen ontmoeten en om te 

tafel kunnen zitten. 
  

Heeft u vragen of advies nodig? 
Buurtbemiddeling Land Van Cuijk, Coördinator Froukje Drent 
0485-700 500 

06-13323073 
froukjedrent@sociom.nl 

info@buurtbemiddelinglvc.nl 
www.buurtbemiddelinglvc.nl 
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Informatiebijeenkomst over aftrek zorgkosten bij belastingaangif 

di 09-02-2021 

Informatiebijeenkomst over aftrek zorgkosten bij 
belastingaangifte 
  

Op dinsdagavond 2 maart 2021 organiseert Centrum Mantelzorg samen met Sociom 
een online informatiebijeenkomst over de aftrek van zorgkosten bij belastingaangifte. 

Als je veel zorgkosten hebt, mag je bepaalde kosten namelijk aftrekken in de aangifte. 
Het gaat om specifieke zorgkosten die onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. 
Dit kan zorgen voor financieel voordeel. 

  
Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige kosten die je af kunt trekken die 

niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer. Ook daarvoor gelden 
voorwaarden. Vooral bij een laag inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten groot. 

Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij Sociom, zal deze avond 
voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan worden.   
  

De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, van 19.30 tot 21.30 uur. 
Deelnemers ontvangen een link en instructie. De bijeenkomst wordt ook opgenomen, 

zodat deze later nog teruggekeken kan worden. Aanmelden kan tot 26 februari via 
www.mantelzorglvc.nl of neem contact op met Centrum Mantelzorg Land van Cuijk, 
0485-700500 of mantelzorg@sociom.nl. 

 
 

 
 

Wat een bijzonder coronavalsweekend! 

zo 14-02-2021 

Plekkers en Plekkerinnekes,  
 
Wat een bijzonder weekend hebben we gehad in deze rare Corona tijd.  

 
Waar Carnaval even heel ver weg leek heeft het dit weekend toch echt 

wel weer wat leven ingeblazen gekregen. Vrijdag begon het al met op 
school de jeugdboerenbruiloft en vrijdagavond de PlekkersPubQuiz. 
 

Zaterdag moesten we daar alweer van bijkomen en hebben velen vast ook heel erg 
genoten van de zon, de sneeuw en het ijs. 

 
En vandaag begon de dag voor het jeugdtrio met het uireiken van de prijzen, geen 
prijzenbal maar een uitreiking aan de voordeur. 

Na een korte opwarming zijn ze daarna de wagen op gegaan voor de 'receptie'.  
 

Winnaars van de mooiste kleurplaat: 
Max Hermens 
Liz en Tygo Bakker 

Lieke van Bree 
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Winnaars van het mooist versierde raam: 
Familie Denen 

 
Winnaars van de puzzel uit 'Gén Plekbuukse': 
Famiie Lamers 

 
Winnaars van de PlekkersPubQuiz: 

1: Familie van Kempen 
2: Guido Stevens (Nick4President) 
3: Jarno vd Hoogen ('t Spoor Bijster) 

4. Maarten Ebben (Boerderie23) 
Met via deze weg ook een eervolle vermelding voor Birgit en Guus van Bree! 

 
Ook de Vortumse peuters hebben hun bijdrage geleverd bij #optochtje, wat is 
uitgezonden bij Omroep Land van Cuijk. https://fb.watch/3F93f5vG75/ 

 
Neem een kijkje in het fotoalbum en geniet lekker na van al dit moois!  

 
Namens het bestuur willen we iedereen heel erg bedanken om dit weekend zo vorm te 
hebben kunnen geven. We kijken er met een dubbel, want natuurlijk hadden we het 

liever anders gezien, maar vooral heel goed gevoel op terug! 
We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat we maar hopen dat het in november van dit 

jaar allemaal heel anders eruit gaat zien, dus blijf gezond en hopelijk tot dan! 
 
Alaaf!!  

 
 
 

https://fb.watch/3F93f5vG75/
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