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Notulen 2 november 2021 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           

        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 

 

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 2 november 2021 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan R., Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Jan v/d B., Marcel en 
Wygard (leden).  
Afgemeld: Maiken en Willy (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 7 september en 5 oktober 2021 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
Geen opmerkingen. 
 
c. Actiepuntenlijst 
1357: op ‘officiële bekendmakingen.nl’ staan alle aankondigen van rijk, provincie, gemeente 
en waterschap. Jan bekijkt wekelijks welke bekendmakingen voor ons interessant zijn, en 
licht anderen dan in. 
1359/60: omdat Geert contact heeft met mensen uit Heijen, stellen we geen bericht voor hen 
meer op. 
 
4. Financiën  
Niets te melden. 
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
Theo heeft contact met een fondsenwerver van het WWF, maar die heeft ons vooralsnog niet 
verder kunnen helpen. Als we advocaten willen raadplegen, hoe kunnen we dan aanspraak 
maken op financiële ondersteuning? Bijvoorbeeld in het geval van de betoncentrale in 
Boxmeer. Sylvia heeft wel enige juridische kennis, maar niet zoveel als een expert op dit 
gebied als Ton van Hoof. SlaBox en IVN De Maasvallei – die achter onze bezwaren staan – 
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voeren geen procedures, maar laten dit aan ons. We (Theo en Henk) vragen ze daarom om ons 
financieel te ondersteunen.  
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21115-21131 
Verzonden post: 21039-21052 
 
b. Zwart/witboek 
Henk en Geert hebben gesproken met omwonenden van de Valuwe over mogelijke 
ontwikkelingen van ‘Biofuel’ op de locatie waar eerder de vrije markt was. Er zijn nog geen 
concrete plannen, dus er hoeft nog geen actie te worden ondernomen. 
Gerard heeft, op eigen initiatief, een e-mail gestuurd naar (de gebiedsbeheerder van) 
Waterschap Aa en Maas over ongewenste ontwikkelingen in natuurgebied de Hooge Raam. 
Een goede brief, maar Jan zal hem vragen dit de volgende keer via het secretariaat te doen.  
Op 8 november hebben Geert, Willy en Sylvia in het Provinciehuis een gesprek met de 
gedeputeerde Water, Natuur en gebiedsgerichte aanpak (Hagar Roijackers) over de 
Flessenhals Oeffelt, de betoncentrale in Boxmeer, en de plannen met De Kuilen in 
Langenboom. 
 
7. Omgevingswet 
De eerste openbare bijeenkomst in het kader van het NOVI [Nationale OmgevingsVIsie] – 
project werd door 60 personen bezocht. ‘Water sturend in de Ruimtelijke Ordening’ was het 
thema van deze avond. De tweede bijeenkomst, met als thema ‘Gezondheid’, stond voor 23 
november gepland, oftewel daags voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet zo’n gelukkig 
tijdstip. Dus is deze bijeenkomst verschoven naar een later tijdstip; omdat ook Covid-19 weer 
flink huis houdt, wordt het waarschijnlijk verschoven naar januari 2022.  
 
8. PR-beleid 
Onze focus ligt nog vooral op de gedrukte krant. Deze wordt echter steeds minder gelezen. 
Wel (steeds vaker) online, maar dan achter de betaalmuur. Geerts voorstel: meer gaan 
twitteren, en op facebook en Instagram gaan plaatsen. Maar wie gaat dat doen? Enkelen van 
de aanwezigen doen dit (voor hen zelf al) niet, en gaan dat ook niet doen. Rond de 
gemeenteraadsverkiezingen is een klein groepje (Fons, Maiken en Wim) actief met beelden 
die op YouTube geplaatst worden; misschien willen zij dit aanpakken. 
 
9. Flessenhals Oeffelt 
Het stroopt tussen ons en de Provincie betreffende de Flessenhals. De Provincie komt 
afspraken niet na. Hopelijk na het gesprek met de gedeputeerde wel. 
 
10. Relatie Heijen Haven – Betoncentrale Boxmeer 
Geert heeft mensen uit Heijen gesproken die zich zorgen maken over de Heijense 
havenplannen. Zodra er iets juridisch gaat spelen bekijken we of we samen kunnen optrekken. 
De uitbreiding van de haven heeft mogelijk ook implicaties voor de betoncentrale in 
Boxmeer. 
 
11. Bladgroen 
De 2de Bladgroen van dit jaar is door omstandigheden nog niet verschenen. We laten ‘m nu in 
december uitkomen. In november verschijnt de extra (dikke) speciale uitgave in het kader van 
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ons bomenproject. De geplande 3de uitgave van dit jaar schuiven we door naar begin volgend 
jaar. Op de redactievergadering van 11 november wordt een nieuwe deadline vastgesteld. 
 
 
12. Bomenproject 
Gerard heeft alles geregeld. Volgende week wordt de eerste boom geplant in Rijkevoort. Niet 
de burgemeesters, zoals afgesproken, maar wel alle locoburgemeesters zullen daarbij 
aanwezig zijn. 
 
13. Rondvraag 
Jan R.: in het kader van de Europese regelgeving moeten we de UBO’s (Ultimate Beneficial 
Owners) van onze vereniging doorgeven. Dit maakt transparant wie de belanghebbenden van 
onze vereniging zijn, en is bedoeld om “fraude, witwassen en terrorismefinanciering” te 
voorkomen. Kort gezegd komt het er op neer dat ik de namen van de bestuursleden moet 
doorgeven. Daarvoor heb ik van ieder een kopie van een identiteitsbewijs in kleur nodig. 
Pasfoto en handtekening mogen afgedekt zijn, BSN moet wél duidelijk leesbaar zijn. 
 
14. Volgende vergadering 
Deze is op 30 november, zelfde tijd en plaats. 
 
15. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
 
 
 
 
Agenda 
Wo 10 november 14.00  uur planten boom Rijkevoort 
Di 30 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 21 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
?? januari 2022   infoavond gezondheid 
??      infoavond energietransitie 
??     infoavond natuur en landbouw 
  
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 
 
 
 


