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Notulen 4 oktober 2022 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 4 oktober 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Fons, Willy en Wygard 
(leden).  
Afgemeld: Henk en Marcel (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening  
Theo opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 6 september 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pag. 2 punt 5.b.4: voor deze vergadering zijn de leden die een initiatief naar een aantal 
politieke partijen m.b.t. de geluidsoverlast van vliegbasis Volkel hebben genomen niet 
uitgenodigd, omdat we eerst de eventuele voorlichtingsavond(en) willen afwachten. We 
nodigen ze nu voor de volgende vergadering uit. 
 Pag. 2 punt 7: de informatieavond op 14 september (over het belang van zandpaden, 
waterpeilbeheer en de Omgevingswet) is door 44 personen bezocht. Een verslag en de 
presentaties staan op onze website. 
 Pag. 2 punt 8: de avond over chemievrij sportveldenbeheer op 27 september is door 
(soms meer dan één afgevaardigde van) 13 voetbalclubs en 1 modelvliegtuigenclub bezocht, 
plus nog enkele andere geïnteresseerden. Van de gemeente was niemand aanwezig(!) Ook de 
presentaties van deze avond staan op onze website. Na de bijeenkomst is de 
sportveldbeheerders een vragenlijst gestuurd.  
 Pag. 2 punt 11a: Theo is naar de bijeenkomst over UNESCO-gebied Maasheggen op 15 
september geweest, en heeft daar zijn zegje gedaan. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1379/1380: het artikeltje over de Brundtland-definitie is geschreven, maar moet nog op 
onze website geplaatst worden. 
 1411: Theo vraagt vertegenwoordigers van groene partijen/verenigingen op informele 
wijze (koffie drinken) of ze geïnteresseerd zijn in samenwerking. 
 1412: de actievoerders tegen geluidsoverlast Volkel worden voor de vergadering van 1 
november uitgenodigd. Fons nodigt daar ook nog iemand voor uit. 
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4. Financiën  
De factuur voor de avond over chemievrij sportveldenbeheer is naar de gemeente. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22080-22088 
Verzonden post: 22021-22023  
 
b. Zwart/witboek 
 Geert is op 3 oktober naar het ‘mestoverleg’ op het Provinciehuis geweest. Daar waren 2 
sprekers met interessante presentaties. Mogelijk nodigen wij die in de toekomst uit voor (een) 
nog te organiseren informatieavond(en). 
 Er is uitspraak gedaan in de zaak ‘De Staat Gedaagd’ (burgers worden in het 
buitengebied onvoldoende beschermd tegen stank van veehouderijen), maar op het 
Provinciehuis weten ze niet goed wat ze er mee aan moeten. 
 Langs de N264, tussen St. Hubert en Haps, wil de Provincie 77 eiken (onnodig) kappen; 
zogenaamd op verzoek van aanwonenden. Geert probeert dit te voorkomen, en heeft de 
bomenstichting ingeschakeld. 
 Er moet nog een afrondende bijeenkomst komen over de Omgevingswet. We denken nog 
na over de inhoud van die bijeenkomst. 
 
6. Geluidsoverlast vliegbasis Volkel 
Van wethouder Maas hoorden we dat er in oktober (een) voorlichtingsbijeenkomst(en) 
zou(den) komen over de nieuwe situatie op vliegbasis Volkel (JSF’s, die veel meer lawaai 
maken dan de F16’s), daarom hebben we dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.  
 
7. Veldtocht 18 november 
In “De route gemarkeerd” (dassenparagraaf behorend bij het Landschapsplan van de 
voormalige gemeente Boxmeer) uit 2009 zijn door de auteurs (Geert, Sylvia en Willy) 
een aantal corridors geopperd. Eén van deze corridors willen we als centraal punt van de 
veldtocht nemen, en dan laten zien welke ongewenste ontwikkelingen er sindsdien hebben 
plaatsgevonden. Willy brengt e.e.a. in kaart. Andere plekken die we opnemen in deze 
veldtocht zijn in ieder geval de Lamperse Hei (Wanroij), Hoogeindsestraat (Rijkevoort), de 
Flessenhals (Oeffelt) en Vliegenberg (Holthees); als er tijd voor is ook nog de 
Heihekkenseweg (Sambeek) en Havens (Maashees). 
 
8. Bladgroen 
De tweede (reguliere) Bladgroen van dit jaar is uit, aan de derde wordt al weer gewerkt. 
Wygard geeft aan dat als de redactie niet uitgebreid wordt, hij er ook mee stopt. Theo polst 
mensen uit de ‘club van acht’ (voorheen tien) voor een plaats in de redactie. 
 
9. Rondvraag 
Willy: als we bij gesprekken op bijvoorbeeld feestjes iets horen wat tegen onze ideeën 
indruist, doen we dan iets verkeerd? ‘Gemakkelijke’ oplossingen die worden aangedragen zijn 
niet per definitie goed; het populisme (BBB bijvoorbeeld) viert helaas hoogtij. 
Fons: is er nog iets naar voren gekomen op de informatieavond over de Kraaijenbergse 
Plassen? Sylvia  is er vanwege ziekte niet geweest; Henk wel, maar die heeft voor deze 
vergadering afgezegd. 
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10. Volgende vergadering 
Deze is op 1 november, zelfde tijd en plaats. 
 
11. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.25 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 1 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Vr 18 november 09.30 uur 2de veldtocht midden/oosten Land van Cuijk  
Di 29 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 20 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 


