
Reacties en meningen naar aanleiding van gestelde vragen over ondergraving brug bij 
woonzorgcentrum in Boxmeer door bever. 

‘Zorgen om bewoners zorgcentrum Boxmeer door bever’
BOXMEER - Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de bewoners van zorgcentrum Sint Anna op 
het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Bevers hebben bij de brug grond 
weggegraven waardoor die niet meer door vrachtverkeer kan worden gebruikt. Bevoorrading is 
daardoor lastig. De vraag is zelfs opgeroepen of de brandweer er in nood wel kan komen.
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Het CDA wil, naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander,  weten of burgemeester en 
wethouders op de hoogte zijn van de situatie en of ze al actie hebben ondernomen. Als dat niet het 
geval is, moet er alsnog ‘adequaat worden opgetreden’.  Er moet wat het CDA betreft druk 
uitgeoefend worden op het rijk of de provincie om snel vergunningen voor het verdrijven van de 
bevers binnen te krijgen. 

Noodplan
De partij vraagt zich eveneens af of er vanwege de beperkte bereikbaarheid een noodplan is voor de
brandweer en andere hulpdiensten, mochten die inderdaad niet bij het zorgcentrum kunnen komen. 

In de winter werden bij de brug bij Sint Anna verzakkingen geconstateerd. Er ontstond een flink gat 
dat werd gedicht. Pas later werd duidelijk dat bevers de boosdoeners waren. Er ligt wel een 
aanvraag voor een vergunning om het beschermde dier er weg te krijgen, maar die wordt maar niet 
afgegeven. 



CDA wil snel actie bij Sint Anna: 'Bevers gaan 
blijkbaar vóór de bewoners'
Kliknieuws Maasdriehoek 9 augustus 2019 

BOXMEER | Het CDA in Boxmeer wil dat de gemeente actie onderneemt om de problemen 
bij woon-zorgcentrum Sint Anna in Boxmeer op te lossen. De toegang tot het zorgcentrum op 
het terrein van de Zusters van Julie Postel is beperkt omdat bevers de grond onder de 
toegangsbrug deels hebben weggegraven.

CDA-raadslid Corine Jeckmans noemt de situatie bij Sint Anna 'alarmerend'. "Dit vraagt om een 
snelle en adequate actie, met name omdat het terrein niet meer bereikbaar is voor brandweerwagens.
Ook de bevoorrading is lastig want vrachtwagens kunnen de brug niet over. De bevers gaan 
blijkbaar vóór de bewoners", stelt Jeckmans, die nu van het Boxmeerse college van B en W weten 
of het gemeentebestuur bekend is met de activiteiten van de bever en sinds wanneer de 
ondergraving gevolgen heeft voor de verkeersbelasting van de brug.
Ook wil het CDA weten of er al actie is ondernomen en welk noodplan voorligt in het geval van 
calamiteiten (zoals toegang voor hulpdiensten). Ook wil Jeckmans dat Boxmeer contact zoekt met 
Rijk en/of Provincie om het probleem 'snel en adequaat' op te kunnen lossen.
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