
Pagina 1 van 3 

 

Notulen 1 november 2022 
 

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

 

 

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 1 november 2022 

 

Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Christel, Fons, Henk, 

Huguette, Kees, Marcel, Marga, Willy en Wygard (leden); August van Vught.  

Afgemeld: niemand. 

Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 

 

 

1. Opening  

Theo opent de vergadering om 20.05 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Geluidsoverlast vliegbasis Volkel 

Marga heeft een aantal politieke partijen (D’66, GroenLinks/PvdA en SP) in onze gemeente 

aangeschreven met de vraag wat zij aan de geluidsoverlast van de F35’s willen doen. Alleen 

de SP heeft gereageerd: ‘op provinciaal en landelijk niveau kunnen we er wellicht iets aan 

doen, op gemeentelijk niveau niet’. En wat kunnen wij er als vereniging aan doen? 

We hebben August van Vught uitgenodigd, lid van de Dorpsraad Mill én lid van de 

Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van Vliegbasis Volkel (samen met o.a. 

wethouder Maas en Femke Dingemans van de BMF), die halfjaarlijks bij elkaar komt. Hij 

beaamt dat het aantal klachten over geluidsoverlast met de komst van de F35 flink is 

toegenomen. De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in KE (kosteneenheden), en die mag 

maximaal 35 bedragen. Helpt klagen? Niet om de geluidsoverlast te verminderen, wel om er 

voor te zorgen dat deze niet verder toeneemt. Dus bij geluidsoverlast: klacht indienen. Het is 

de bedoeling om vliegbasis de Peel (weer) te openen, zodat de geluidsoverlast over meerdere 

plaatsen verdeeld wordt. Verzet tegen deze opening betekent dus meer geluidsoverlast 

rondom Volkel… 

Een ander probleem is de uitstoot van fijnstof. Een F35 zou zo’n 60% meer uitstoten dan een 

F16. Hierover is in de COVM nog niet gesproken; August zal dit aan de orde stellen. Ook 

eventuele andere problemen kunnen aan hem worden voorgelegd; input is altijd welkom. 

 

4. Opmerkingen over de notulen van 4 oktober 2022 

a. Tekstueel 

Geen opmerkingen. 

 

b. Inhoudelijk 

 Pag. 1 punt 3.b.3: de vragenlijst n.a.v. de avond over chemievrij sportveldenbeheer is 

door 5 verenigingen ingevuld. 
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 Pag. 1 punt 3.c.2: op 14 november gaat Theo naar de kick-off van het Platform natuur, 

landschap en ecologie van de gemeente Land van Cuijk. Daar zal hij polsen in hoeverre de 

groene verenigingen bereid zijn samen op te trekken. 

 Pag. 2 punt 5.b.3: Leni Koot gaat proberen de kap van 77 eiken langs de N264 tussen St. 

Hubert en Haps te voorkomen. De fractie van GroenLinks/PvdA gaat een motie indienen die 

hetzelfde beoogt. 

 Pag. 2 punt 9.b: de informatieavond over de Kraaijenbergse Plassen was zo 

indrukwekkend, dat Henk er geen actieve herinnering meer aan heeft. 

 

c. Actiepuntenlijst 

 1402: het artikel over de Kraaijenbergse Plassen op onze website wordt nog door Sylvia 

aangepast. 

 

5. Financiën  

Niets nieuws te melden. 

 

6. Omgevingsvisie Land van Cuijk 

Als de Omgevingswet er ooit nog komt, is het van belang dat burgers in staat zijn om als 

volwaardige partij te participeren bij de ontwikkeling en vormgeving van beleid vanuit een 

integrale optiek waarbij de samenhang van de diverse ontwikkelingen centraal staat.      

Om dit te bereiken wordt in opdracht van de provincie Noord Brabant door het Brabants 

Burgerplatform een methodiek ontwikkeld om burgers van het platteland inhoudelijke toe te 

rusten met het oog op volwaardige participatie. Deze aanpak zou in drie pilots getest worden. 

In Deurne en Heeze-Leende zijn de pilots gestrand door tegenwerking van (vooral) 

gemeenten en boeren. Dit maakt dat ‘onze’ pilot als blauwdruk moet gaan dienen voor de rest 

van de gemeenten.  

Na de vier thematische avonden en een avond met meerdere onderwerpen, sluiten we het 

project in januari af. Aanvankelijk wilden we afsluiten met een kant-en-klare omgevingsvisie, 

onderschreven door allerlei (belangen)groeperingen, maar dit tot stand brengen is een taak 

van de gemeente. Nu organiseren we (Christel, Fons, Geert, Huguette en Kees) een avond 

waarvoor ieder die bij een of meerdere eerdere avonden aanwezig is geweest uitgenodigd 

wordt en gevraagd wordt wat hij/zij van deze participatie vond, en waarop ieder zijn/haar 

mening kan geven over diverse onderwerpen. Deze meningen worden door ons gewogen en 

verwerkt tot onze omgevingsvisie voor het Land van Cuijk. 

 

7. Mededelingen 

a. Post 

Ontvangen post: 22089-22094 

Verzonden post: 22024-22026 

 

b. Zwart/witboek 

 Theo heeft 2 zoommeetings over een verandering van de structuur van de BMF 

bijgewoond. 

 Jan en Kees gaan op 15 november naar de stakeholderbijeenkomst Schone Lucht Akkoord 

Gemeente Land van Cuijk namens de MLvC; Harrie gaat daar ook naar toe, namens de 

burgerwetenschappers Land van Cuijk. 

 Op verzoek van Stichting Natuurgebied de Kuilen is een rapport opgesteld, dat door 

Willy en Gerard beoordeeld is. Hun bevindingen zijn naar de stichting gestuurd. 
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8. Veldtocht 18 november 

Het belangrijkste onderwerp is de Viltse doorsteek. Andere onderwerpen zijn de Flessenhals 

(Oeffelt), de Lamperse Hei (Wanroij) en de Hoogeindsestraat (Rijkevoort). Geert heeft de bus 

al gereserveerd, en zal buurtbewoners van de Hoogeindsestraat om input vragen. Jan zal de 

gemeente de onderwerpen van deze veldtocht doorgeven. 

 

9. Overleg met gemeente 23 januari 

Dit agendapunt is doorgeschoven naar de volgende vergadering. N.B.: dit overleg is niet 

gepland op 23 januari, maar ergens in januari 2023. 

 

10. Bladgroen 

Er komt dit jaar nog een Bladgroen uit, er is voldoende kopij. Christel en Huguette denken er 

nog over na of ze deel gaan uitmaken van de redactie. Eventueel hebben we nog 2 andere 

kandidaten in gedachte. 

 

11. Rondvraag 

Kees: kan ik een special over duurzaamheid maken? Ja. 

Jan: Gerard heeft gevraagd of we 3 mensen die ons bomenproject mogelijk hebben gemaakt 

willen bedanken met een presentje. Theo neemt hierover contact op met Gerard. 

 

12. Volgende vergadering 

Deze is op 29 november, zelfde tijd en plaats. 

 

13. Sluiting 

Theo sluit de vergadering om 22.25 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Vr 18 november 09.30 uur 2
de

 veldtocht midden/oosten Land van Cuijk  

Di 29 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 

Di 20 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 

?? ?? januari ‘23 19.30 uur Omgevingsvisie-avond De Jachthoorn 

 

Jan Reijnen, secretaris 

 


