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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 27 februari 2018 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Piet, Willy en Wygard (leden). 
Afgemeld: Henk en Marcel (leden); Suzanne. 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.10 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 16 januari 2018 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
• Pagina 2, punt 8: Jan Derks kijkt niet naar onze statuten. Geert vraagt notaris (kantoor 
Vierlingsbeek?) of hij/zij voor een goedkoper tarief dan het gebruikelijke voor ons de statuten 
wil wijzigen, zodat we ANBI-status kunnen aanvragen. 
• Pagina 3, punt 11: omdat we niet in het Pakhuis terecht kunnen, houden we de 
ledenvergadering bij Henk thuis. Het Boek&Bal in de schouwburg is niet gratis; daar we onze 
leden hiervoor uitgenodigd hebben, betalen wij de kaartjes (à €10, - p.s.). Jan zal onze leden 
vragen zich hiervoor op te geven (vrijwillige bijdrage is welkom). 
 
c. Actiepuntenlijst 
• 1157: via de gemeenten zijn we verzekerd voor ons vrijwilligerswerk, daarom kan de 
aansprakelijkheidsverzekering opgezegd worden. 
• 1158: onze leskisten zijn (al lang) afgeschreven, dus kan de inboedelverzekering 
opgezegd worden. 
 
4. Financiën  
• Harrie maakt een lijstje van leden die al enkele jaren geen contributie betalen, en als de 
bestuursleden mensen op die lijst kennen, benaderen zij die mensen. 
• Wie zitten er in de kascommissie? Jan stuurt de notulen van de ledenvergadering 2017 
naar Harrie en Sylvia. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 18004-18037 
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Verzonden post: 18001-18004 
 
b. Zwart/witboek 
• De CGM-gemeenten (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) willen meerjarige 
vergunningen afgeven aan verenigingen/organisaties die jaarlijks iets organiseren, en 
jaarvergunningen aan instanties die jaarlijks meerdere dingen organiseren. Willy vraagt zich 
af of er dan ook een toets aan de Flora- en Faunawet is; immers, omstandigheden kunnen zich 
wijzigen (bijvoorbeeld dassen die zich ergens vestigen). Willy stelt een brief op aan de 
gemeenten waarin gevraagd wordt naar de ecologische en milieuaspecten van de 
vergunningverlening, en Jan verstuurt deze brief. 
• In Rijkevoort hebben ze aan de Papenvoortsedijk en de Hapsedijk alle (laan)bomen 
gekapt. Aan de Hapsedijk wordt her-geplant, maar dit is onvoldoende compensatie. Willy stelt 
een brief op waarin om voldoende compensatie gevraagd wordt en Jan verstuurt deze brief. 
• In Haps is langs de spoorlijn ook rigoureus gekapt, met als argument dat de bomen toch 
op omvallen stonden, wat volgens Wygard niet zo was. Wygard stelt een brief hierover op en 
Jan verstuurt deze brief. 
• Voorafgaand aan de inputsessie op 7 maart over problemen en mogelijke oplossingen 
voor de N264 tussen Uden en Haps, hebben Geert (à titre personnel) en Wygard (namens de 
MLvC) een – zinvolle – bijeenkomst over het verloop van het proces bijgewoond. 
• Ecoloog, filosoof en bedrijfskundige Li An Phoa start in april/mei, in het kader van haar 
project Drinkable Rivers, een wandeltocht van begin- tot eindpunt van de Maas, om de 
drinkwaterfunctie aan de orde te stellen. Daarbij zoekt ze contacten met instanties die langs de 
Maas werkzaam zijn. Geert neemt contact met haar op om te kijken wat ze precies wil, en of 
wij daarbij behulpzaam kunnen zijn. 
• Theo heeft in Sint Anthonis een door SAN (Sint Anthonis Nu) georganiseerde avond 
bijgewoond waar Dick Veerman van Foodlog een zeer interessante uiteenzetting hield; dit zou 
elders in het Land van Cuijk herhaald moeten worden. 
• In Rijkevoort houdt een agrarische ondernemer zich niet aan de vergunningen. Samen 
met een buurman van die ondernemer zijn Geert en Sylvia met deze kwestie bezig. 
 
6. Nieuwe financiële bronnen 
Nog steeds geen nieuwe bedacht of aangeboord. 
 
7. Verborgen Raamvallei 
Bij afwezigheid van Martijn is dit punt komen te vervallen. 
 
8. Beleidsplan 2018 
Theo heeft dit opgesteld, het is ongeveer dat van 2017. Het grootste probleem voor de 
toekomst is: wie neemt ons stokje straks over? (De huidige bestuursleden zijn, m.u.v. Sylvia, 
niet meer de jongsten). 
 
9. Begroting 2018 
De door Harrie opgestelde begroting is goedgekeurd. 
 
10. Jaarverslag 2017 
Jan heeft het jaarverslag opgesteld, dat door sommige bestuursleden is aangepast. 
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11. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
• In de nieuwe Bladgroen staan de antwoorden met (korte) toelichtingen die de (meeste) 
politieke partijen op onze stellingen gegeven hebben. Op onze website staan de volledige 
toelichtingen.  
• Voor het slotdebat in Sint Anthonis op 20 maart (onder leiding van Ferry Mingelen) 
hebben we een stelling mogen leveren: “De veehouderij is aan het einde van de 
ontwikkelingsmogelijkheden gekomen, ook en misschien wel vooral in Sint Anthonis. De 
overlast is inmiddels zo groot dat er maar één oplossing is: er moet een stevige inkrimping 
van het aantal dieren tot stand komen. Minder beesten!” 
 
12. Maasheggenvlechten 
Net als vorig jaar doen we weer mee aan het kampioenschap Maasheggenvlechten, en zijn we 
weer aanwezig met een (promotie)stand, die door Geert en Sylvia bemenst wordt. 
 
13. Website 
Harrie neemt geleidelijk het beheer van de website over van Sylvia. 
 
14. Rondvraag 
Jan: heeft Geert al op de basisschool in Sint Hubert gevraagd waar, in het kader van ons 
leskistenproject, behoefte aan is, en of ze meedoet aan Jeelo-projecten? Nee. (Heeft ook niet 
in de actiepuntenlijst gestaan, komt er nu in te staan). 
 
15. Volgende vergadering 
Eerst de ledenvergadering op 16 maart, dan de bestuursvergadering op 27 maart, zelfde tijd en 
plaats. 
 
16. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.25 uur. 
 
 
Agenda 
Vr 16 maart 19.00 uur ledenvergadering Henk Teusink 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 
 
 


