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Notulen 7 juni 2022 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 7 juni 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel en Wygard (leden).  
Afgemeld: Henk (lid). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.05 uur. Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur 
gesproken met Astrid Bannink en Marco Lier van de Lokale Partij Grave, die benieuwd waren 
naar onze gedachten over landbouw en natuur en wat de gemeente hierin kan en/of zou moeten doen. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 10 mei 2022 
a. Tekstueel 
 Pag. 2 punt 6.b.3: het Brabants Burgerplatform zit niet in de provinciale klankbordgroep 
over mest(verwerking), maar in de ‘Maatschappelijke begeleidingsgroep mestverwerking’. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pag. 2 punt 6.b.4: we hebben nog steeds niets gehoord van de Rechtbank over de stand 
van zaken betreffende de betoncentrale in Boxmeer, zelfs de datum van de rechtszaak is nog 
niet bekend. 
 Pag. 2 punt 6.b.5: in de kwestie Hoekstraat in Rijkevoort hebben we de 
bezwaarprocedure opgestart…en nu komt er een beetje schot in de zaak; wordt wederom 
vervolgd. 
 Pag. 2 punt 9: diverse verenigingen/clubs willen op oud-gemeentelijk niveau (dus binnen 
hun voormalige gemeente) blijven overleggen met de gemeente; wij houden vast aan 
bestuurlijk overleg met de wethouders op nieuw-gemeentelijk niveau (Land van Cuijk-breed). 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1398: de wethouder gaat na of de puinbreker aan de Uilweg in Mill daar legaal staat. 
 1399/1400: de sprekers op de scholingsavond hebben hun medewerking toegezegd.  
 
4. Financiën  
 De subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds voor ons bomenproject is binnen. 
 Omdat onze subsidie jaren lang niet geïndexeerd is geweest, hebben we de gemeente 
Land van Cuijk om een verhoging gevraagd; hier wordt welwillend naar gekeken. 
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5. Nieuwe financiële bronnen 
Dit is voortaan geen agendapunt meer. We proberen voor de gemeente projecten uit te voeren, 
waarmee we incidenteel inkomsten kunnen verwerven. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22039-22048 
Verzonden post: 22012-22013 
 
b. Zwart/witboek 
 Op 14 september organiseren we een scholingsavond voor onze leden en andere 
geïnteresseerden. Er wordt gesproken over het belang van zandpaden (door iemand van 
Brabants Landschap), over waterpeilbeheer (door iemand van Waterschap Aa en Maas) en 
over bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening (door iemand van de Brabantse 
Milieufederatie). 
 Op 19 maart is de Klimaatmars in Rotterdam. Jan vraagt welke leden met de trein daar 
naar toe willen meereizen. 
 Sylvia is op 16 mei naar het werkatelier over de Kraaijenbergse Plassen geweest, en 
heeft daar een aantal ideeën aangedragen. Ze maakt hierover een artikeltje op de website. 
 De betoncentrale – of wat daarvan over was – in Boxmeer is afgebroken. Wat gaat er nu 
gebeuren? 
 Behoud en herstel historisch groen Grave heeft een zienswijze over het Visioterrein in 
Grave opgesteld, samen met IVN Grave, Just Clean-up Grave en Dassenwerkgroep Brabant, 
die wij medeondertekend hebben. 
 
7. Avond energietransitie 
Het programma voor deze avond is rond. Jan stuurt dit naar onze leden en het persbericht naar 
de media. Hij zal de organisatoren van deze avond vragen of ze de Omroep Land van Cuijk 
benaderd hebben, en of Sylvia voor een presentje voor de inleiders moet zorgen. 
 
8. Voortgang Omgevingswet in relatie tot gemeentebestuur. Aparte Omgevingsvisie of  
    gezamenlijk traject? 
Onze thema-avonden moeten leiden tot een omgevingsvisie. Hoe we die visie vorm gaan 
geven weten we nog niet: samen met alleen burgers (bijvoorbeeld degenen die meerdere 
thema-avonden hebben bezocht), of samen met andere organisaties als de ZLTO en 
gemeente? Wat we in ieder geval gaan doen is hoofdlijnen vaststellen en bouwstenen 
aandragen voor de gemeente, en dus niet een dichtgetimmerde visie voorleggen waar alleen 
maar ja of nee tegen gezegd kan worden. 
 
9. Overzicht van agendapunten en afspraak met gemeentebestuur 
Op dit moment hebben we 8 punten die we willen bespreken met de wethouders. Zijn er nog 
te bespreken punten, dan doorgeven aan Jan. Hij zal de wethouders vragen om een datum 
voor het volgende periodieke overleg. 
 
10. Route met wethouders op 17 juni 
In een gehuurde bus gaan Geert, Theo, Willy en Fons met de wethouders Maas en Janssen-
van Gaal plus 3 ambtenaren van 09.30 tot 12.30 uur op ‘veldtocht’ in het noordwesten van de 
gemeente Land van Cuijk (Mill, Escharen, Grave en Gassel). Op elk van de 6 locaties die 
aangedaan worden wordt uiteengezet wat het probleem is; dit wordt door degenen die het 
probleem schetsen puntsgewijs op papier gezet. Uiteraard komen onderweg ook zaken die 
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goed zijn (als de Raamvallei) aan de orde. Harrie maakt een digitale kaart waarop de route 
wordt ingetekend. 
  
11. Bladgroen 
De tweede reguliere Bladgroen verschijnt in september. De deadline is 1 augustus. Er is niet 
een algemeen thema, dus artikelen over diverse onderwerpen zijn welkom. 
 
12. Afstemming vakanties. Wie wat wanneer? 
De data waarop mensen met vakantie zijn, zijn genoteerd. 
 
13. Rondvraag 
Geert: de Provincie is voornemens om de bomen langs de provinciale weg tussen Haps en 
Sint Hubert te kappen. Wie moet hier vergunning voor verlenen? De gemeente waar de kap 
zou moeten plaatsvinden (in dit geval dus de gemeente Land van Cuijk) moet altijd de 
vergunning verlenen, zelfs als het op provinciale grond is. 
 
14. Volgende vergadering 
Deze is op 5 juli, zelfde tijd en plaats. Voorafgaand aan deze vergadering wordt er gesproken 
met voorzitter en secretaris van Behoud en herstel historisch groen Grave. Maar eerst nog de 
thema-avond over energie(transitie) op 22 juni. 
 
15. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Vr 17 juni 09.30 uur ‘veldtocht’ noordwest Land van Cuijk 
Wo 22 juni 19.30 uur infoavond energietransitie           De Jachthoorn 
Di 5 juli 19.00 uur overleg met historisch Grave       De Jachthoorn 
Di 5 juli 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 6 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 14 september 19.30 uur scholingsavond De Jachthoorn 
Di 4 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
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 
 
 


