
Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 4 mei 2021 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Gerard en Marcel (leden).  
Afgemeld: Henk en Willy (leden). 
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop. 
 
 
1. Opening 
Vanwege inlogproblemen van Geert opent Theo de vergadering pas om 20.45 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 6 april 2021 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 1, punt 3.b.3: de wandeling met (2) ambtenaren door het Maasheggengebied nabij 
de Flessenhals was geslaagd. De ambtenaren waren bereid te luisteren naar wat wij te zeggen 
hadden, en lieten weten dat de Dassenparagraaf behorend bij het Landschapsontwikkelings- 
plan gemeente Boxmeer (‘De route gemarkeerd’, uit 2009; samengesteld door Geert, Willy en 
Sylvia) een rol zou kunnen spelen bij de ontwikkelingen nabij de Flessenhals. Geert stuurt de 
Dassenparagraaf op naar hen. 
 Pagina 1, punt 3.b.5: er is een aangepast plan m.b.t. de landschapsinrichting voor het 
geplande zonnepark op de voormalige locatie van FOMEVA. Dit plan ziet er een stuk beter 
uit dan het eerste. Henk heeft contact met Jan Barten, die woont er naast, en samen bekijken 
ze of ze nog iets moeten doen. 
 Pagina 2, punt 6.b.4: behalve de actiegroep ‘De Kuilen’ verzet ook coalitiepartij Vier 
Kernen Partij zich tegen de gemeentelijke plannen met betrekking tot de ‘Costa del Kuul’. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1207: Sylvia onderzoekt of de workshop ‘God in de supermarkt’ nog wel gegeven wordt. 
 1344: de advocaat van de tegenpartij in onze zaak van de betoncentrale in Boxmeer is 
niet rechtstreeks onze advocaat in de kwestie Hoekstraat, dus is er geen sprake van 
tegenstrijdigheid. 
 
4. Bomenproject 
Gerard licht de stand van zaken toe. Er is gekozen voor één type boom: de haagbeuk (die een 
prima klimboom is, dus kinderen hebben er ook wat aan). Bij elke boom komt een plaquette 
op paaltje met dwarshout (Lariks), waarop een tekst komt en vermelding van sponsoren. Een 



aannemer maakt plantgaten (om beschadiging van mogelijke nutsvoorzieningen te 
voorkomen), en tegelijkertijd zal er een bodemverbeteraar worden toegepast; de firma Ebben 
levert de bomen af op de plantlocaties. Met groenbeheerders van de gemeenten zijn goede 
afspraken gemaakt, en de meeste dorpen leveren een (enthousiaste) contactpersoon. Alleen 
Landhorst wil géén boom van ons (naweeën van MACE?). Theo zal proberen ze toch op 
andere gedachten te brengen. 
Gerard stelt voor de eerste boom te planten op de nationale boomfeestdag: 10 november 2021. 
Een goed idee. In Boxmeer, als toekomstige plaats van het gemeentebestuur? Nee, liever op 
een centrale plaats in het Land van Cuijk. Mogelijk is dat Rijkevoort, we zoeken het nog 
precies uit. Verder komt er een extra uitgave van Bladgroen, geheel gewijd aan ons 
bomenproject. En mogelijk ook een excursie naar de kwekerij in Deurne; we denken nog na 
wie we daar voor uitnodigen. 
 
5. Financiën  
Rond deze tijd gaan de uitnodigingen om de contributie te betalen de deur uit. 
 
6. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe gevonden. 
 
7. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21042-21057 
Verzonden post: 21013-21023 
 
b. Zwart/witboek 
 In de kwestie Hoekstraat in Rijkevoort zijn wij bereid onze procedures in te trekken als de 
tegenpartij zorgt voor een aanzienlijke reductie van de stikstofneerslag op de Oeffelter Meent. 
 Ons bezwaar tegen de verlening van een natuurbeschermingsvergunning aan de 
betoncentrale aan de Veerstraat in Boxmeer wordt op 17 mei in een online hoorzitting 
behandeld. Sylvia neemt hier namens ons aan deel. 
 Het Waterbeheerplan 2022-2027 van Waterschap Aa en Maas ligt ter inzage. Tot 18 mei 
kunnen zienswijzen worden ingediend. Theo vraagt of Martijn er naar wil kijken, en neemt 
contact op met Suzanne. 
 Naast de (Brabantse) stank-app is er ook een (Drentse) pesticide-app. De organisaties 
hierachter gaan, mogelijk aangevuld met andere organisaties, een manifest opstellen, dat aan 
‘Den Haag’ wordt aangeboden (o.a. aan de (in)formateur).  
 
8. Werkgroepen Omgevingswet 
a. Transitie landbouw 
Nog geen nieuws te melden, maar de werkgroep wordt langzaam opgestart. 
 
b. Energietransitie   
Idem als bij de transitie landbouw. 
 
9. Bladgroen 
Voor de 2de Bladgroen van dit jaar zijn er voldoende ideeën voor artikelen, maar nog niet 
voldoende schrijvers. Sylvia mailt onze ideeën. 
 
 
 



10. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
Op 1 juli 2021 gaat deze nieuwe wet in. Belangrijkste punt: bestuursleden zijn voortaan ook 
hoofdelijk aansprakelijk. Als er wat misgaat binnen de vereniging, kunnen ze persoonlijk 
aansprakelijk gesteld worden, óók voor daden van medebestuursleden. De vereniging moet 
dus ingericht worden volgens de WBTR, wat betekent dat de statuten aangepast moeten 
worden. Wij hebben de onze net aangepast, dus wachten nog met een nieuwe aanpassing; er is 
een overgangsregeling van 5 jaar. 
 
11. Schakelstation TenneT Boxmeer 
Enkele “omwonenden” zijn bezig met een procedure om te proberen om met de uitbreiding 
van het schakelstation dit landschappelijk wat mooier ingekleed te krijgen. Bij de gemeente 
hebben ze vooralsnog nul op het rekest gekregen, en nu willen ze dat wij daar werk van 
maken. Het is echter te laat voor ons om hier nog iets mee te doen; beter kunnen deze 
bewoners met de gemeente nog eens gaan praten. 
 
12. Rondvraag 
Hier werd geen gebruik van gemaakt. 
 
13. Volgende vergadering 
Deze is op 1 juni, om 20.00 uur. Indien mogelijk in De Jachthoorn, anders weer online. 
 
14. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 1 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 29 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 7 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Vr 24 september 20.00 uur   ledenvergadering De Jachthoorn ? 
Di 5 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 2 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Wo 10 november ??.??  uur planten boom Rijkevoort ? 
Di 30 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 21 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
 
  
Jan Reijnen, secretaris 
 


