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GemeenteNieuws
Boomfeestdag 2013
Groot succes
‘Bomen maken gezond’ Landelijke Opschoondag!
Woensdag 20 maart is
de nationale boomfeestdag. De groepen 6/7 van
De Bonckert uit Boxmeer
planten deze dag samen
met vrijwilligers van IVN
en Stichting Landschapsbeer Boxmeer (Slabox) op
Schraalzand eikenbomen.
Ook Erik Ronnes wethouder
Natuur en landschap is hierbij aanwezig.
Slabox is bezig met het
herstel van eikenhakhout
op de rabatten. Ze worden
vrijgemaakt van berken en

opnieuw aangeplant met eiken zodat de cultuurhistorische- en ecologische waarde
worden vergroot.
Op donderdag 21 maart
vindt de gemeentelijke
boomfeestdag plaats. Op
deze dag krijgen de kinderen
van basisschool Laurentiushof uit Vierlingsbeek een
presentatie over het beheer
van bomen. Als afsluiting
planten de kinderen een
boom in het ‘ommetje Vierlingsbeek’.

Op zaterdag 9 maart werd
de Landelijke Opschoondag
in het Land van Cuijk georganiseerd. In totaal waren
bijna 1000 vrijwilligers op
de been om hun buurt vrij
te maken van zwerfvuil. Dat
zijn er 400 meer dan vorig
jaar!

Ruim 100 volwassenen en
kinderen hebben gewapend
met knijpers, handschoenen
en de speciale zwerfafvalzakken weer veel zwerfafval opgeruimd. Het goede
nieuws is dat er minder
afval was dan vorig jaar.
Mensen worden zich dus
bewuster van het belang

van een schone en gezonde
leefomgeving!
Wij bedanken alle deelnemers voor hun inzet!
Meer informatie
Voor meer informatie over
en foto’s van de feestelijke
Opschoonmaand vindt u op
www.afval.rmb.nl.

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) 585911
of aan de receptie van het
gemeentehuis.

Gemeenteraad te gast
bij dorpsraad Beugen
Een paar keer per jaar zijn
de leden van de gemeenteraad van Boxmeer te gast
bij een dorps- of wijkraad.
Op donderdag 21 maart
bezoekt de raad Beugen. De
inwoners van Beugen zijn
van harte welkom op deze
openbare bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst

wordt onder andere gesproken over het realiseren van
senioren- en starterswoningen, de verkeersveiligheid
en het verenigingsleven en
accommodaties op langere
termijn.
De bijeenkomst begint om
20.15 uur en vindt plaats in
Multifunctioneel Centrum,
Kerkplein 6, Beugen.

Gemeente
Boxmeer
Q De gemeente
gaat in de komende maand(en) op diverse plaatsen in de gemeente
bomen snoeien. Het verkeer kan hier lichte hinder van
ondervinden.
Boxmeer
Q De aankomende weken worden er werkzaamheden
uitgevoerd in de Pastoor Kerstenstraat inclusief kruispunt. De werkzaamheden gaan ongeveer 4 à 5 weken
duren. Het verkeer zal worden omgeleid.
Q Het gedeelte van De Raetsingel vanaf Burg. Hengstplein tot St. Jozefstraat is vanwege werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Er is een omleidingroute via De
Raetsingel - Veerstraat naar het Weijerplein. Winkelcentrum De Kloostertuin e.o. is via die route gewoon
bereikbaar.
Q Vanaf maandag 18 maart worden werkzaamheden
uitgevoerd in verband met de herinrichting van de
Hoogkoorpassage. Daardoor zal er voor voetgangers
en parkeerders in deze omgeving hinder ontstaan. De
winkels en horecabedrijven in en bij de passage blijven
bereikbaar. De fietsenstalling is verplaatst.
Q In de week van 18 t/m 22 maart wordt de waterleiding
in de Steenstraat ter hoogte van het tankstation gerenoveerd. Het verkeer kan hier wat overlast van ondervinden. Op woensdag zal er een kleine omleiding zijn.
Het tankstation is gewoon bereikbaar.
Oeffelt
Door een lekkage in het riool aan Kerkstraat Noord is
de weg voor een gedeelte afgesloten. Er wordt een
nieuwe put geplaatst. Deze week worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Q

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

www.boxmeer.nl

Scouting Overloon

Per 1 mei alleen nog pinnen
bij milieustraat Haps
Vanaf woensdag 1 mei 2013
kunt u alleen nog met uw
pinpas betalen op de milieustraat in Haps. Belangrijkste
reden voor het invoeren van
verplichte pinbetaling op de
milieustraat in Haps is de
veiligheid van medewerkers
en bezoekers.
Naast het verhogen van de
veiligheid zorgt het betalen
met de pinpas ook voor een

betere doorstroom op de
milieustraat. Het pinapparaat is mobiel, dus u hoeft
uw auto niet te verlaten.
Korting
Nog tot en met 30 juni
2013 krijgt u €1,- per ½ m³
korting, omdat u met uw
pinpas betaalt op de milieustraat in Haps. U betaalt tot
en met 30 juni dus €9,- per
½ m³. Vanaf 1 juli 2013 be-

taalt u weer het normale
tarief van €10,- per ½ m³.
U kunt echter heel veel recyclebare afvalsoorten tot
2 m3 gratis aanbieden op
de milieustraat in Haps. Kijk
voor een overzicht op www.
afval.rmb.nl of in uw Afvalwijzer 2013.

Wijziging omtrent verkeersregelaars
Voor bepaalde evenementen in de gemeente
Boxmeer worden verkeersregelaars ingezet. Deze
verkeersregelaars werden
aangesteld d.m.v. een aanstellingsbesluit, nadat zij
de instructieavond van de
politie hadden bijgewoond.
Deze instructieavond komt
te vervallen en hiervoor in
de plaats komt een zogenaamde e-learning.

Sinds 1 januari 2013 moeten
evenementenorganisaties
gebruik maken van deze elearning via internet. Deze
e-learning wordt verzorgd
door de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL)
in opdracht van de politieacademie.
Deze e-learning kan gedaan
worden nadat de gemeente
het evenement heeft gere-

gistreerd bij het SVNL. Dit
gebeurt nadat de evenementenvergunning is aangevraagd.
Meer info omtrent deze
nieuwe regelgeving kunt
u vinden op onze website
www.boxmeer.nl of telefonisch via mevrouw V. Egelmeers-van de Ligt, (0485)
585911.

Aanvragen waarderingssubsidie 2013
In 2013 kunnen verenigingen en organisaties in
aanmerking komen voor
een waarderingssubsidie.
Hiervoor moet het formulier ‘Aanvraag waarderingssubsidie’ vóór 1 april 2013
worden ingediend.
Naast de ‘Algemene Subsidieverordening’ zijn ook de
zogeheten ‘Uitvoeringsre-

gels waarderingssubsidies’
van toepassing. Hierin staat
beschreven welke normen
worden gehanteerd bij de
bepaling van de hoogte van
een subsidie voor uw vereniging of organisatie.
De aanvraagformulieren
voor de waarderingssubsidie 2013 kunnen worden
gedownload via www.
boxmeer.nl, telefonisch op-

gevraagd bij bedrijfsbureau
inwoners of afgehaald bij de
receptie van het gemeentehuis.
Aanvraagformulieren die te
laat binnenkomen, worden
niet in behandeling genomen.
Voor meer informatie kunt
contact opnemen met het
bedrijfsbureau Inwoners,
tel. (0485) 585 911.

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
wordt via de website en het
Boxmeers Weekblad
bekendgemaakt.
Postadres
Postbus 450
5830 AL Boxmeer
tel. (0485) 58 59 11
fax (0485) 57 24 32
e: gemeente@boxmeer.nl
Bezoekadressen
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1,
5831 JX Boxmeer
Gemeentewerf
Valendries 32,
5831 DV Boxmeer

