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Notulen 16 januari 2018 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 16 januari 2018 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Willy en Wygard 
(leden). 
Afgemeld: Marcel en Piet (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd wordt punt 11b: Publiciteit. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 19 december 2017 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
Geen opmerkingen. 
 
c. Actiepuntenlijst 
• 1092: het voorstel om proactief i.p.v. reactief te zijn wordt niet meer (verder) uitgewerkt. 
In de praktijk zijn we veelal reactief, gedwongen door de omstandigheden. Maar waar 
mogelijk zijn we – binnen bestaande structuren – ook proactief (bijvoorbeeld bij de 
Flessenhals in Oeffelt, of bij de gemeenteraadsverkiezingen). Om proactief te (kunnen) zijn, 
moeten we ‘gezien’ of ‘gehoord’ worden. Dus is het zaak dat men ons ‘ziet’ en/of ‘hoort’; 
maar we hebben niet de tijd om dat steeds voor elkaar te krijgen. 
• 1146: de Werkgroep Natuur en Milieu Cuijk komt pas in maart weer bijeen. 
• 1150: de subsidie voor 2018 is bij de gemeente Mill en Sint Hubert aangevraagd, maar 
ten tijde van de vergadering hadden we daar nog geen uitsluitsel over gekregen (inmiddels 
wel: we krijgen een mooi bedrag). 
• 1152: via de gemeenten hebben we een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers; 
we kunnen onze eigen aansprakelijkheidsverzekering dus opzeggen. Harrie gaat na of we de 
inboedelverzekering voor onze leskisten moeten behouden. 
 
4. Financiën  
• Ongeveer 95% van de contributie is al betaald. 
• Het geld van Rijkswaterstaat voor het werk van Willy (in de nasleep van Stroomlijn 
Maas) is eindelijk overgemaakt. 
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5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 17146-17157 + 18001-18003 
Verzonden post: 17016-17017 
Sylvia merkt op dat we onze (aangepaste) zienswijze tegen het Voorontwerp wijziging 
bestemmingsplan Buitengebied Mill, inzake Mestverwerkingsinstallatie Smits Volkelseweg 
57 te Wilbertoord, nog niet opnieuw hebben ingediend. Hoewel de indientermijn officieel 
verstreken is, dienen we deze alsnog in. Na aanpassing door Geert/Sylvia/Gerard zal Jan dat 
doen. 
 
b. Zwart/witboek 
• Varkensbedrijf Otten Zeelandseweg 4 te Langenboom heeft een vergunning voor 
uitbreiding aangevraagd. Gerard heeft er naar gekeken en geconstateerd dat de 
ontwerpbeschikking aan alle kanten rammelt. We dienen een zienswijze in. Geert stelt deze 
samen met Gerard op, en Jan verstuurt hem. 
 
6. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe gevonden of bedacht. 
 
7. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Ten tijde van de vergadering hadden pas 10 van de 29 aangeschreven partijen gereageerd op 
onze stellingen. Dus worden de partijen die niet gereageerd hebben gebeld, evenals de nieuwe 
partijen die aan de verkiezingen gaan deelnemen, en de stellingen nog niet voorgelegd hebben 
gekregen. Sommige partijen hebben hun verkiezingsprogramma nog niet klaar, en menen 
daarom vooralsnog niet op onze stellingen te kunnen reageren. Als ze onze deadline voor de 
INFO (zoals die nu nog heet, tot agendapunt 10) niet halen, dan worden hun antwoorden 
enkel op de website geplaatst. Sylvia belt de partijen in Boxmeer, Henk en Wygard die in 
Cuijk, Jan die in Gave, Geert die in Mill en Theo belt met het CDA in Sint Anthonis (dat wél 
gereageerd heeft, maar niet op de door ons gevraagde wijze). 
Het CDA in Cuijk heeft n.a.v. één van onze stellingen gevraagd om meer informatie over 
klepelen. Henk zal die leveren. 
 
8. Statuten i.v.m. ANBI 
Om voor een ANBI-status in aanmerking te komen moet in de statuten staan dat de vereniging 
bij opheffing haar (financiële) bezittingen nalaat aan een andere instantie met ANBI-status. 
En dat staat níet in onze statuten. Dus moeten onze statuten – willen we de ANBI-status 
verkrijgen – aangepast worden. Geert vraagt Jan Derks naar onze statuten te kijken en 
suggesties voor aanpassing te leveren (ook voor andere artikelen daarin), en daarna nemen we 
de beslissing of we het doen of niet (statutenwijziging kost minstens €300, -). 
 
9. Website 
Sylvia is bezig de website aan te passen. Ze is al een eind op weg, maar nog niet helemaal 
tevreden; technisch lukt nog niet alles zoals ze wil. Geleidelijk aan zal Sylvia het beheer van 
de website overdragen aan Harrie. 
 
10. Nieuwe naam INFO 
De nieuwe naam voor ons blad wordt: ‘Bladgroen’ (deze naam is door Sylvia bedacht), met 
als (oude) ondertitel ‘is een uitgave van Milieuvereniging Land van Cuijk. [N.B. deze kleuren 
staan niet vast, heb ik er maar zolang aan gegeven; JR]. Sylvia vraagt Marie-José om een 
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opmaak voor de nieuwe naam te maken, en Geert schrijft een voorwoord in de nieuwe INFO, 
sorry Bladgroen, waarin wordt ingegaan op de naamsverandering. 
 
11. Ledenvergadering 2018 
Voor na afloop van de ledenvergadering wilde Theo Hans van Grinsven, senior 
wetenschappelijk onderzoeker Landbouw en Milieu bij het Planbureau voor de Leefomgeving 
en auteur van ‘Dit is uw land: het einde van een boerenparadijs’ uitnodigen, maar is dit wel 
financieel haalbaar? En is het niet een beter idee om hem op een aparte (thema)avond uit te 
nodigen, samen met IVN’s, ZLTO en ANV’s?   
We doen daarom iets anders. Op 16 maart ‘s avonds wordt er in de schouwburg in Cuijk 
onder de titel ‘De Kneep’ een boek – met thema: Natuur – gepresenteerd van 60 Land van 
Cuijkse schrijvers. En daarvan wordt aan 5 mensen uit het Land van Cuijk een eerste 
exemplaar aangeboden, en één van die vijf is Geert. We willen daarom van 19.00 uur tot 
20.00 uur de ledenvergadering houden in het Pakhuis in de heem- en beeldentuin in Cuijk, en 
daarna met zijn allen naar de schouwburg gaan. Henk vraagt of we in het Pakhuis terecht 
kunnen. 
Voor de volgende bestuursvergadering stelt Theo het beleidsplan, Harrie de begroting en Jan 
het jaarverslag op. 
 
11b. Publiciteit 
• Geert heeft contact gehad met de NRC over ‘De Staat Gedaagd’ en de Wet Geurhinder en 
Veehouderij. Het gaat hierbij om normstelling. De NRC gaat hierover een (achtergrond)stuk 
publiceren. 
• Mestfabriek Cleanergy in Wanroij wil verdubbelen. De buurt ziet dit niet zitten, maar 
doet zelf niets. Cleanergy vraagt om een tijdelijke uitbreiding van de productiecapaciteit om 
onder de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de raad van Sint Anthonis uit te 
komen. Geert zorgt voor een artikel in De Gelderlander.  
• Op zondag 21 januari maakt de NTR in het programma ‘Kwesties’ vanuit Stevensbeek 
een live radio-uitzending over de leegstaande boerderijen in Noord-Brabant. Vragen die aan 
de orde komen zijn: wat gaan we doen met die leegstaande panden? Massaal slopen en 
herbestemmen om er bijvoorbeeld woningen te bouwen waaraan ook een enorm tekort is in 
Brabant? Of toch de boeren tegemoetkomen en de milieuregels minder strikt maken zodat de 
boeren door kunnen gaan met hun agrarische bedrijven? Maar wat doen we dan met 
dierenwelzijn, stank, gezondheidsrisico’s en de enorme hoeveelheden mest? 
Geert is voor deze uitzending uitgenodigd, en gaat daar samen met Theo namens de MLvC 
naar toe. (De uitzending is van 20.00 uur tot 21.00 uur op NPO Radio 1).  
 
12. Rondvraag 
Niemand maakte hier gebruik van. 
 
13. Volgende vergadering 
Deze is pas over 6 weken (i.v.m. carnaval), zelfde tijd en plaats. 
 
14. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.40 uur. 
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Agenda 
Zo 21 januari 20.00 uur  ‘Kwesties’ op NPO Radio 1, met Geert en Theo 
Za 27 januari deadline aanleveren kopij ‘BLADGROEN’ 
Di 27 februari 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Vr 16 maart 19.00 uur ledenvergadering Pakhuis Cuijk? 
Vr 16 maart 20.00 uur boekpresentatie Schouwburg Cuijk 
Za 17 maart 9.30-16.00  cursus fruitbomen snoeien 
Di 27 maart 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Di 24 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Di 22 mei 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Di 19 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Di 28 augustus 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Di 25 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Di 23 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Wo 21 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
Di 18 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn, Sint Hubert 
 
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 


