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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 5 juli 2022 
 
Aanwezig, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Fons, Marcel, Willy en Wygard 
(leden).  
Afgemeld: Geert (bestuurslid); Henk en Kees (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.00 uur. Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur 
gesproken met Jeroen van der Eerden en Friede Simmes, voorzitter en secretaris van Behoud 
en herstel historisch groen Grave, over de plannen op het voormalige Visioterrein en 
samenwerking in de toekomst. 
 
2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd wordt punt 9a. Samenwerking met alle ‘groene’ partijen. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 7 juni 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pag. 1 punt 3.b.1: de datum voor de rechtszaak over de betoncentrale in Boxmeer is nog 
steeds niet bekend. 
 Pag. 1 punt 3.b.2: het traject dat we tot nu toe gevolgd hebben betreffende de kwestie 
Hoekstraat in Rijkevoort, en waar álle partijen het mee eens waren, is beëindigd omdat noch 
gemeente noch Provincie geld beschikbaar wil stellen. We denken er nog over na of we de 
rechtszaken doorzetten. 
 Pag. 1 punt 3.c.1: we hebben nog niet te horen gekregen van de wethouder of de 
puinbreker aan de Uilweg in Mill daar legaal staat. 
 
c. Actiepuntenlijst 
1379 + 1402: Sylvia zet de artikelen over de Brundtland-definitie en de Kraaijenbergse 
Plassen eerdaags op onze site. 
 
4. Financiën  
Niets nieuws te melden. 
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5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22049-22056 
Verzonden post: 22014-22016 
 
b. Zwart/witboek 
 Kees heeft gevraagd om een eigen nieuwsbrief uit te geven. Op onze site komen, 
weliswaar onregelmatig, nieuwe berichten, maar daar moet je zelf naar op zoek gaan. Harrie 
stuurt onze leden van wie we een e-mailadres hebben een bericht dat ze kunnen aangeven een 
melding te willen ontvangen als er (een) nieuw(e) bericht(en) op onze site staan. Voor het 
aanmelden van de nieuwsbrief op onze site probeert Harrie een onderscheid te maken tussen 
onze ‘nieuwsbrief’ en die van het Burgerplatform, die de mensen doorgemaild krijgen 
wanneer ze zich momenteel aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.  
 Geert heeft op 1 juli op het Provinciehuis ingesproken over de mestverwerkingsstrategie 
van de Provincie. De tekst is terug te vinden op 
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/966bf930-24a5-46a7-8044-
79eee1a5a523. 
 Geert is betrokken bij de voorbereiding van een programma van Jeroen Pauw over de 
veehouderij. Dit programma wordt in september uitgezonden. 
 
6. Kaderbrief 2023 gemeente Land van Cuijk 
Deze uitgebreide brief is nog door niemand, ook niet door onze ‘politieke club’, gelezen 
(kregen we ook pas vlak voor deze vergadering). Op de vergadering van 6 september gaan we 
deze bespreken. Onze bevindingen kunnen dan in het gesprek met de wethouders op 8 
september aan de orde komen. 
 
7. Avond chemievrij soortveldenbeheer 27 september 
Marc P. is plotseling gestopt met de organisatie van deze avond. Tot nog toe zijn er slechts 2 
aanmeldingen voor deze avond. Jan zal een herinnering sturen, en nagaan of wel alle 
sportverenigingen met een grasveld zijn uitgenodigd. 
 
8. Veldtocht 7 oktober 
Suggesties voor locaties die we willen opnemen in de veldtocht: Lamperen Wanroij, 
Heihekkenseweg Sambeek, Hoogeindsestraat Rijkevoort, De Groot Holthees, betoncentrale 
Boxmeer, Havens Maashees, locatie(s) voor door ons gewenste ‘corridors’, Schutskooi 
Vortum-Mullem, Boersaam/Bronlaak Oploo. Dit zijn meer locaties dan bij de eerste 
veldtocht, én ze liggen verder uit elkaar. We moeten dus eigenlijk nog een derde veldtocht 
organiseren. 
  
9. Bladgroen 
De redactie is nog steeds op zoek naar uitbreiding. De volgende editie van Bladgroen 
verschijnt in september. Fons vraagt of een papieren editie nog wel van deze tijd is. We 
denken van wel, maar we willen wel gaan brainstormen over de toekomst van ons blad. 
 
9a. Samenwerking met alle ‘groene’ partijen 
De omgevingsvisie lijkt bij uitstek een onderwerp waar we met alle groene partijen in brede 
zin (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, IVN, Dassenwerkgroep, 
Historisch Groen Grave) kunnen samenwerken. Theo gaat na met welke groene partijen we 
op dit punt gaan samenwerken. 
 



Pagina 3 van 3 
 

Notulen 5 juli 2022 
 

10. Rondvraag 
Hier werd geen gebruik van gemaakt. 
 
11. Volgende vergadering 
Deze is op 6 september, zelfde tijd en plaats. 
 
12. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 6 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 14 september 19.30 uur scholingsavond De Jachthoorn 
Di 27 september 19.30 uur voorlichtingsavond De Jachthoorn 
  chemievrij sportveldenbeheer 
Di 4 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Vr 7 oktober 09.30 uur 2de veldtocht midden/oosten Land van Cuijk  
Di 1 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 29 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 20 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 


