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Notulen 30 november 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           

        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 

 

 

VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 30 november 2021 

 

Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel, Willy en Wygard 

(leden).  

Afgemeld: Maiken (lid). 

Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop. 

 

 

1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.50 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 2 november 2021 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
Pagina 2, punt 6.b.3: de Flessenhals bij Oeffelt staat op de agenda bij de gedeputeerde. Er is 
een nieuw projectteam, dat echter niet wil compenseren buiten het plangebied. Voor het 
verdwijnen van dassenleefgebied en Maasheggen is de Provincie echter verplicht te 
compenseren. En dat gaat ze ook doen, op de plek waar Engels ontgrond heeft. 
De betoncentrale in Boxmeer zit niet in de portefeuille van de gedeputeerde Water, Natuur en 
gebiedsgerichte aanpak; ze kaart deze kwestie aan bij de gedeputeerde die dit wél in zijn/haar 
portefeuille heeft. Van de plannen met De Kuilen is ze op de hoogte, maar hier is niet 
uitgebreid over gesproken. 
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c. Actiepuntenlijst 
 1327/8: Kees heeft zelf bij de BMF de aanvraag voor subsidie voor afkoppeling van een 
regenpijp en aanleg van een regenton en watergootjes bij Basisschool De Zonnewijzer te 
Stevensbeek ingediend. 
 1361: SlaBox en IVN de Maasvallei hebben ons financiële ondersteuning toegezegd. 
 1363: Jan heeft de UBO’s van onze vereniging – in ons geval zijn dat de bestuursleden –  
doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Ieder heeft daarvan persoonlijk bericht 
gekregen. 
 
4. Financiën 
Het door SlaBox toegezegde bedrag is ontvangen, het door IVN de Maasvallei toegezegde 
bedrag nog niet. Kees heeft subsidie aangevraagd voor de jubileumuitgave van Bladgroen (de 
bomenspecial), en de gemeenten Mill en Sint Hubert en Boxmeer hebben die inmiddels 
toegekend. 
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
De fondsenwerver van het WWF kan ons niet verder helpen. We zullen zelf op zoeken 
moeten naar nieuwe bronnen. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21132-21147 
Verzonden post: 21053-21057 
 
b. Zwart/witboek 
 Voorafgaand aan deze vergadering hadden Theo, Geert en Sylvia (en Cor) digitaal 
contact met ambtenaren van de Provincie over de Hoekstraat in Rijkevoort. Een heel 
complexe situatie. Hoewel we dezelfde doelstelling als de Provincie hebben 
(stikstofvermindering), zitten we niet op één lijn voor wat betreft de te nemen maatregelen. 
 Geert gaat in gesprek met een mestverwerker en de dorpsraad in Katwijk over de plannen 
van die mestverwerker. 
 Geert heeft contact met mensen uit Heijen, en spreekt nog met de directeur van de Natuur 
en Milieufederatie Limburg over de havenplannen in Heijen. Deze zijn van invloed op ‘onze’ 
kant van de Maas. 
 Teun Smits van BV Landgoed de Princepeel heeft Geert uitgenodigd om eens te komen 
praten; Geert heeft de uitnodiging geaccepteerd. 
 Geert praat met de mensen (Fons, Maiken en Wim) die de verkiezingsfilmpjes gemaakt 
hebben om te kijken hoe ze verder invulling kunnen/willen geven aan onze PR. 
 
7. Meisevoort 5 Gassel 
Willy en Geert hebben gesproken met buurtbewoners, die de plannen op deze locatie niet zien 
zitten. Nabij Tongelaar wil een groot tuinbouwbedrijf een al lang leeg staande stal ombouwen 
tot een verblijf voor 250 arbeidsmigranten. We bekijken nog of we vragen om de vergunning 
die er ligt voor die stal in te laten trekken (of dat we de buurtbewoners dat laten vragen). 
 
8. Omgevingswet 
De eerstvolgende bijeenkomst staat voorlopig voor 9 februari gepland, afhankelijk van de 
datum van de eerste nieuwe gemeenteraadsvergadering (vermoedelijk op 3 februari). Behalve 
iemand van de GGD wil Geert ook een tweetal artsen als inleiders uitnodigen. 
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9. Bladgroen 
De tweede (reguliere) editie is bij Marie-José, en kan dus nog vóór Kerstmis bij de leden 
liggen. De deadline voor de eerstvolgende editie is 10 januari 2022. Henk wil wachten met het 
schrijven van een artikel totdat de nieuwe gemeenteraad de energienota heeft opgesteld; maar 
in Bladgroen willen we juist bouwstenen aandragen voor het gemeentelijk beleid. Wygard zal 
Henk vragen om alsnog een artikel over (de) energie(transitie) te schrijven. Omdat Kees nog 
genoeg artikelen over bomen heeft, verschijnt volgend jaar ook nog een extra editie over 
bomen. 
 
10. Rondvraag 
Sylvia: kan voortaan een bericht dat (bijvoorbeeld naar de krant) gestuurd wordt eerst door 
álle bestuursleden beoordeeld worden? Het bericht dat nu daags na de 
gemeenteraadsverkiezingen naar De Gelderlander gestuurd is, had slechts de goedkeuring van 
2 bestuursleden. De opmerkingen van Maiken werden door Sylvia en Jan onderschreven. Dat 
dit bericht nu met grote haast verstuurd werd, kwam omdat De Gelderlander dat verlangde. 
Voortaan stellen we een tijd vast waarbinnen gereageerd moet worden. 
Wygard: kan er een map voor de nieuwe Bladgroen worden aangemaakt? Sylvia mailt Jan de 
handleiding om dat te doen. 
 
11. Volgende vergadering 
Deze is op 21 december, om 20.00 uur, en mogelijk weer online; anders in De Jachthoorn. 
 
12. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.10 uur. 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 21 december 20.00 uur    bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 9 februari  20.00 uur        infoavond gezondheid De Jachthoorn (onder voorbehoud) 
??            infoavond energietransitie 
??           infoavond natuur en landbouw 
  
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 

 

 


