
Pagina 1 van 3 
 

Notulen 6 september 2022 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 6 september 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan en Theo (bestuursleden); Fons, Kees, Marcel en Willy (leden).  
Afgemeld: Sylvia (bestuurslid); Wygard (lid). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening  
Theo opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
De nummering van de agendapunten wordt aangepast. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 5 juli 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pag. 2 punt 8: de tweede veldtocht met de wethouders is, op verzoek van hen, verplaatst 
naar 18 november. Op de volgende vergadering bespreken we welke locaties we opnemen in 
deze tocht. 
 Pag. 2 punt 9a: vanwege de vakantie is Theo er nog niet aan toegekomen de 
samenwerking met de ‘groene’ partijen op te starten. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1408: er hebben zich ongeveer 20 mensen opgegeven voor onze nieuwsbrief. 
 
4. Financiën  
We hebben te horen gekregen van de gemeente dat we net zoveel subsidie als vorig jaar 
krijgen. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22057-22079 
Verzonden post: 22017-22020 
 
b. Zwart/witboek 
 Op 19 juli zijn een aantal leden – naast andere geïnteresseerden – op uitnodiging van het 
Waterschap Aa en Maas over het gebied van de Oeffeltse Raam gelopen om de te zien wat de 
herinrichtingsplannen inhouden. Bij regen staat dit gebied snel onder water, en de 
herinrichting beoogt het probleem van de overstort op te lossen. 
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 Theo en Geert hebben gesproken met de eigenaars van Arho Agri en Flower VOF, een 
agrarisch bedrijf met o.a. varkens en akkerbouw aan de Heihekkenseweg 2 te Sambeek. Zij 
vinden ook dat uitbreiding op die plek eigenlijk niet kan, maar waar zouden ze dan naar toe 
moeten? De gemeente biedt hen vooralsnog niets. Wij hebben aangeboden dit aan te kaarten 
bij de gemeente. 
 Op 8 september hebben Theo, Geert, Willy en Fons een gesprek met de wethouders Maas 
(Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit) en Janssen-van Gaal (Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Landbouw). We hebben een uitgebreide agenda met 11 punten opgesteld. 
 De geluidsoverlast van vliegbasis Volkel neemt met de komst van de F35’s – die de F16’s 
vervangen – enorm toe. Een aantal leden van onze vereniging heeft al het initiatief genomen 
naar politieke partijen in de gemeenteraad om actie te ondernemen. We nodigen deze leden 
voor de volgende bestuursvergadering uit om te bespreken hoe we dit probleem gaan 
aanpakken.  
 
6. Reactie op Kaderbrief 2023 gemeente Land van Cuijk 
Geert stuurt zijn opmerkingen over deze brief naar degenen die bij het gesprek met de 
wethouders aanwezig zijn. 
 
7. Informatieavond 14 september 
Voor deze avond hebben zich zo’n 30 personen opgegeven. De lokale weekbladen, De 
Gelderlander en de Lokale Omroep hebben een persbericht gekregen, misschien dat dit meer 
aanmeldingen oplevert. Op 13 september spreekt Geert bij de Lokale Omroep (radio) over 
deze avond. 
 
8. Avond chemievrij sportveldenbeheer 27 september 
Er hebben zich nog maar weinig terreinbeheerders voor deze avond aangemeld. Hier gaat nog 
een persbericht over uit, en in het gesprek met de wethouders wordt gevraagd of de gemeente 
ook nog een oproep wil doen. 
 
9. Veldtocht 18 november 
Zoals hierboven gesteld gaan we de volgende vergadering bepalen welke locaties we 
opnemen in deze veldtocht met de wethouders en ambtenaren. 
  
10. Bladgroen 
Het tweede nummer van dit jaar is inhoudelijk klaar, maar er zijn problemen met het 
doorsturen naar onze opmaakster. Hopelijk ligt het blad deze maand bij onze leden. 
 
11a Bijeenkomst UNESCO-gebied Maasheggen 15 september 
Misschien gaat Theo naar deze bijeenkomst, al weet hij niet wat hij hier aan kan bijdragen. 
Hij zal, als hij gaat, zichzelf aanmelden. 
 
11b Fototentoonstelling 50 jaar milieubeweging in Brabant 16 september 
Geert en Kees gaan naar de opening van deze tentoonstelling. Jan zal ze aanmelden. 
 
12. Rondvraag 
Hier werd geen gebruik van gemaakt. 
 
13. Volgende vergadering 
Deze is op 4 oktober, zelfde tijd en plaats. 
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14. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.15 uur 
 
 
 
 
Agenda 
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 
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 
 
 
 


