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

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 2 juni 2020
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Marcel, Willy en
Wygard (leden).
Afgemeld: Wim (lid).
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert.
1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.15 uur. Vanwege covid-19 hadden we elkaar al 2 maanden
niet meer gezamenlijk gesproken, dus moest er eerst even bijgepraat worden.
2. Vaststellen agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Opmerkingen over de notulen van 10 maart 2020
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 1 punt 2.c.3: omdat we ons jubileum niet meer in een tent vieren, hoeven we ook
niet meer uit te kijken naar een andere.
 Pagina 1 punt 2.c.4: we hebben nog steeds geen antwoord gekregen op ons verzoek om
financiële ondersteuning voor onze beoordeling van de omgevingsvergunning van de Smits
Groep Princepeel, dus sturen we maar een factuur.
 Pagina 1 punt 2.c.5: Willy informeert naar de stand van zaken m.b.t. het geplande
zonnepark in Wilbertoord.
 Pagina 2 punt2.c.8: de presentatieavond over de nieuwe omgevingswet op 7 september
gaat niet door; Jan zegt Myllesweerd af, en Theo zegt Frank van den Dungen af.
c. Actiepuntenlijst
 1266: de gemeente Cuijk heeft brieven gestuurd dat er gecompenseerd moet worden en
dat er anders een boete wordt opgelegd. Er is nu een nieuwe wethouder, waarmee Henk en
Wygard contact gaan opnemen om te bespreken hoe het nu verder gaat.
 1292: Sylvia heeft geen brief gestuurd aan de gemeente Boxmeer om compensatie te
vragen m.b.t. de ‘Vlaamse Gaai’, en weet niet of de buurt dat wel gedaan heeft.
4. Financiën
 De gemeentelijke subsidies zijn binnen, behalve de door Boxmeer toegezegde
tegemoetkoming in de vergaderkosten.
 Ruim 80% van de contributie is door onze leden al betaald.
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5. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 20021-20047
Verzonden post: 20003-20013
b. Zwart/witboek
 Harrie heeft onze statuten laten aanpassen, zodat we een ANBI-status kunnen aanvragen.
Deze statutenverandering moet door de ledenvergadering worden goedgekeurd.
 De Provincie wil tussen de brug over de Lage Raam bij Sint Hubert en de rondweg bij
Haps een parallelweg aanleggen zoals langs de Volkelseweg in Mill (zodat de aanwonenden
van de Hapseweg dus iedere keer moeten omrijden). Én ze wil de eiken kappen en er een
begroeide berm voor terugplaatsen….
 Aan de St. Hubertse Binnenweg op de grens van Mill en St. Hubert wil Peters een
monovergister plaatsen, en is daarover in overleg met de buurt.
 Geert heeft met een studente aan het Helicon in Den Bosch, die daar de opleiding milieuonderzoeker volgt, gesproken over de milieubedreigingen die zich in het gebied de
Maasheggen voordoen, als verzuring, verstoring, verdroging en vermesting.
 In De Gelderlander heeft een verhaal(tje) gestaan over nestkastjes die opgehangen
worden voor (kool)mezen in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierupsen, maar
er stond niet bij dat dit weinig zin heeft als die vogels verder geen voer in hun nabijheid
hebben. Geert heeft dit de redactie duidelijk gemaakt, en nu komt er een verhaal over het
bermbeleid in het Land van Cuijk.
6. Nieuwe financiële bronnen
Zodra onze nieuwe statuten zijn vastgelegd kunnen we een ANBI-status aanvragen.
7. Programmapunten MLvC in de toekomst
Dit agendapunt behandelen we in een aparte thema-avond op de vergadering van 22
september. Deze vergadering laten we voorafgaan door een ledenvergadering, zodat de leden
die dat willen kunnen meepraten over deze programmapunten.
8. Flessenhals Oeffelt
We hebben (samen met Stichting Dassenwerkgroep Brabant en Marius Grutters) een brief
gestuurd naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant, waarin we er
voor pleiten om ook ‘Natuur’ als criterium voor de plannen te hanteren. Een ambtenaar van de
Provincie belde ons om te vertellen dat wat wij willen later aan de orde komt (en dat moeten
wij geloven?). We blijven dus achter de feiten aanhobbelen. Daarom maar weer een nieuw
voorstel indienen.
9. Kuuks Akkoord
Willy vraagt zich af wat het nut van het Kuuks Akkoord is voor ons. Dit Akkoord is ooit
opgesteld door het Cuijkse gemeentebestuur met de ZLTO en de MLvC. In dit Akkoord zijn
o.a. afspraken gemaakt over het omzetten van grasland: maar tussen St. Agatha en Oeffelt is
al het grasland verdwenen, en is er alleen maar mais, bieten en aardappelen te zien, zonder dat
er elders grasland voor terug gekomen is. In de volgende vergadering van de werkgroep
Natuur en Milieu zal Willy dit aan de orde stellen.
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10. Bomenproject in kader van jubileum MLvC
Nu het jubileumfeest vanwege de corona-crisis niet doorgaat, hebben we iets anders bedacht:
in elk van de 33 dorpen in het Land van Cuijk willen we een boom (met plaquette) plaatsen.
Daartoe nemen we contact op met dorpsraden, en vragen of ze een plek weten om de boom te
planten en of ze de boom willen ‘adopteren’. In de nieuwe Bladgroen roepen we vrijwilligers
op deze contacten mee te leggen. Het is de bedoeling dat deze bomen in 2021 geplant worden.
11. Bladgroen
Het jubileumnummer kan bijna naar de opmakers; het wachten is nog op één artikel. Dit biedt
Geert de gelegenheid nog een extra artikel over ‘De Staat gedaagd’ toe te voegen.
Het onderwerp van de volgende Bladgroen is niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling, de
nieuwe omgevingswet, omdat we meer tijd nodig hebben om onze ideeën over de ruimtelijke
indeling van het Land van Cuijk uit te werken. Voorgesteld is om bomen/CO₂ als onderwerp
te nemen.
12. Nieuwsbrief/website
Niets te melden.
13. Rondvraag
Marcel: waarom is er een WOB-verzoek gedaan voor mijn bedrijf, terwijl ik toch lid ben van
de MLvC? Omdat de gemeente Boxmeer weigert een beleid te voeren m.b.t. de ‘lege’
vergunningen van agrarische bedrijven, is voor álle bedrijven in die gemeente een WOBverzoek ingediend om te achterhalen of er sprake is van ‘lege’ vergunningen. Dit is dus niet
persoonlijk bedoeld.
Geert: kan voortaan alles onder BCC verstuurd worden (i.v.m. virusgevaar)? De secretaris
zegt toe dit voortaan te doen.
Geert: is het een idee om een stank-app te ontwikkelen? Tja…
14. Volgende vergadering
Deze is op 7 juli, zelfde tijd en plaats.
15. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.55 uur.

Agenda
Di 7 juli
Di 25 augustus
Di 22 september
Di 22 september
Di 20 oktober
Di 17 november
Di 15 december

20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

bestuursvergadering
bestuursvergadering
ledenvergadering
themavergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering

De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn

Jan Reijnen, secretaris

Notulen 2 juni 2020

