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Notulen 9 maart 2021 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 9 maart 2021 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Marcel en Willy 
(leden).  
Afgemeld: niemand. 
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 9 en 16 februari 2021 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 1, punt 3.b.2: over de plannen op ‘De Kuilen’ heeft Geert een ingezonden stuk 
geschreven in het Millse weekblad ‘De Neije Krant’ en heeft hij een radio-interview gegeven 
op de L(okale) O(mroep) M(ill).  
 Pagina 2, punt 3.c.3: de binoculairs zijn nog niet gerepareerd. 
 Pagina 3, punt 10: de ledenvergadering kan – vanwege Covid 19 – op 26 maart niet 
doorgaan, we verplaatsen deze naar 24 september.  
 
c. Actiepuntenlijst 
 1266: de gemeente Cuijk zegt bezig te zijn met de natuurcompensatie. Maar: nergens 
wordt vastgelegd wélke natuur als natuurcompensatie is/wordt aangelegd. Zo is bij het 
bedrijventerrein Laarakker een fietspad midden in een groenstrook aangelegd… Henk schrijft 
de gemeente een brief waarin gevraagd wordt welke compensaties er zijn gekomen, én waarin 
gevraagd wordt om locaties vast te leggen wáár gecompenseerd wordt. 
 1314: Harrie kan de ANBI-status pas aanvragen als ons jaarverslag en beleidsplan op 
onze website staan. Jan en Theo stellen deze op. 
 1330: half april gaan Geert en Willy met 2 ambtenaren van de Provincie (waaronder de 
omgevingsmanager) wandelen in het Maasheggengebied nabij de Flessenhals. 
 
4. Financiën  
Niets te melden. 
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5. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe aangeboord. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21022-21032 
Verzonden post: 21011 
 
b. Zwart/witboek 
 Ons bomenproject loopt organisatorisch goed. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
hebben we inmiddels de toezegging dat we hiervoor subsidie krijgen. 
 Op 24 maart heeft Geert een gesprek met wethouder Bollen van Sint Anthonis over 
mestverwerking. 
 De gemeenteraad van Cuijk heeft het inrichtingsplan van het geplande zonnepark op de 
locatie in Haps waar voorheen FOMEVA (Fok- en mestvarkens) gevestigd was afgekeurd; 
toch positief dat de gemeenteraad nadenkt over de inrichtingseisen van zonneparken.  
 
7. Werkgroepen Omgevingswet 
a. Transitie landbouw 
Medio maart wordt deze werkgroep opgestart. Allereerst is er overleg met de mensen in 
Deurne die daar dit project uitvoeren. 
 
b. Energietransitie   
Henk neemt contact op met Sandor Löwik van de BMF om te kijken wat we (nog) kunnen 
doen, en volgt – net als Sylvia en Geert – op 25 maart de webinar over de Regionale Energie 
Strategie (RES). 
 
8. Website 
Geert pleit er voor om nóg meer onze acties/dossiers op de website te zetten, want dan komen 
ze meer in de media, wat weer meer effect sorteert. Willy maakt een dossier aan over de 
Flessenhals, Sylvia over de betoncentrale Boxmeer, en Geert over de plannen op ‘De Kuilen’. 
 
9. Bladgroen 
De eerste Bladgroen van  dit jaar is goed gevuld, en verschijnt medio april. 
Het thema van de tweede Bladgroen van dit jaar is ‘luchtkwaliteit’ (houtkachels, fijnstof, 
stikstof e.d.); ook wordt er aandacht besteed aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in 
de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. 
 
10. Rondvraag 
Hier werd geen gebruik van gemaakt. 
 
11. Volgende vergadering 
Deze is op 6 april, mogelijk/waarschijnlijk weer digitaal. 
 
12. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.40 uur. 
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Agenda 
Di 6 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 4 mei  20.30 uur  bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 1 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 29 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 7 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Vr 24 september 20.00 uur   ledenvergadering De Jachthoorn ? 
Di 5 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 2 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 30 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 21 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
 
  
Jan Reijnen, secretaris 
 


