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Milieuvereniging Land van Cuijk
-al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu-

VERSLAG van de themavergadering van MLvC d.d. 5 oktober 2021
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Fons van Bommel, Maiken
Larsen, Willy en Wygard (leden).
Afgemeld: Henk en Marcel (leden).
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert.

1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.30 uur.
2. Mededelingen
De deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen worden hun mening gevraagd
over een drietal onderwerpen. Ze krijgen 5 à 7 minuten om deze op camera te geven. De
beelden hiervan zijn op onze website te zien (uiteraard pas als de partijen op ons verzoek
ingaan). We proberen in de dag- en weekbladen een QR-code te plaatsen zodat mensen
gemakkelijk naar deze beelden kunnen kijken. Het geheel wordt zo gemonteerd dat je
gemakkelijk naar de volgende partij kunt overstappen; je hoeft dus niet het gehele antwoord
af te wachten, of de beelden van elke partij te bekijken.
3. Punten voor collegeprogramma gemeente Land van Cuijk
De 3de Bladgroen van dit jaar gaat over onze blauwdruk, op milieugebied, voor het
collegeprogramma van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In deze vergadering bespreken
we de thema’s die aan bod moeten komen, en de auteurs van de artikelen.
De volgende thema’s worden in Bladgroen behandeld en vormen dus onze ‘blauwdruk’:
 Mens en natuur. Dit artikel dient als voorwoord, en wordt geschreven door Wygard. Hoe
moet onze (d.w.z. die van de mensen) relatie met de natuur zijn: niet boven maar naast haar.
 Zonneparken. Theo en Wygard werken hun artikel dat eerder in Bladgroen verscheen
verder uit.
 Landbouw en landschap. Geert gaat hier in op zaken als verrommeling, vee-aantallen,
pachtbeleid, en welke teelten.
 EVZ’s. Willy beschrijft de kansen (voor o.a. boeren) en mogelijkheden van/voor
economische verbindingszones.
 Energie. We vragen of Henk hier een artikel over wil schrijven. Een eerder artikel in
Bladgroen kan verder uitgewerkt worden.
 Participatie. Geert gaat na welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt.
 Duurzaamheid. Maiken gaat in op zaken als ‘voetafdruk’ en ‘klimaatneutraliteit’.
 PPP. Fons legt het People Planet Profit model uit.
 En uiteraard ontbreekt de column van Theo niet.
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Bij elk thema proberen we een ‘dooddoener’ (“dat heeft toch geen nut”, “dat werkt toch niet”,
“dat zet toch geen zoden aan de dijk” etc.) en een weerwoord te plaatsen. Ieder, ook anderen
naast de auteurs, wordt verzocht deze aan te leveren.
4. Rondvraag
Hier zijn we niet meer aan toe gekomen.
5. Volgende vergadering
Deze is weer een ‘gewone’ bestuursvergadering, en is op 2 november, zelfde tijd en plaats.
6. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.30 uur.

Agenda
Do 21 oktober 20.00 uur
Di 2 november 20.00 uur
Wo 10 november 14.00 uur
Di 23 november 20.00 uur
Di 30 november 20.00 uur
?? ?? december 20.00 uur
Di 21 december 20.00 uur
?? ?? januari
20.00 uur

infoavond water
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
planten boom
Rijkevoort
infoavond gezondheid
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
infoavond energievoorziening
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
infoavond natuur en landschap
De Jachthoorn

Jan Reijnen, secretaris
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