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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 10 mei 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk en Wygard (leden).  
Afgemeld: Kees, Marcel en Willy (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.10 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 12 april 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
Geen opmerkingen. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1396: het is niet gelukt om per e-mail of telefonisch contact te krijgen met onze lay-
outster, dus gaat Theo bij haar aanbellen. 
 
4. Financiën  
We hebben een behoorlijke factuur gekregen voor de zaak tegen de mestverwerker aan de 
Volkelseweg in Wilbertoord. Geert stuurt een donatieverzoek aan de buurtbewoners. 
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
Wederom geen nieuwe kunnen aanboren. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22031-22038 
Verzonden post: 22011 
 
b. Zwart/witboek 
 Op het voormalig terrein van een wegenbouwer aan de Uilweg in Mill staat ineens een 
puinbreker. Geert neemt contact op met de gemeente over het hoe en waarom hiervan. 
 Op de Graspeel (weliswaar niet in onze gemeente, maar er wel aan grenzend) is sprake 
van enorme bodemverontreiniging; de gemeente heeft – verkeerd – bodemonderzoek laten 
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doen, en geconcludeerd dat er géén verdere actie nodig is. Sylvia helpt buurtbewoners bij hun 
strijd. 
 Het Brabants Burgerplatform zit in de provinciale klankbordgroep over 
mest(verwerking). Op haar verzoek gaan ook de GGD en de Waterschappen deel uitmaken 
van deze klankbordgroep. De betrokken gedeputeerde wil alles geregeld hebben vóór de 
provinciale verkiezingen van 15 maart 2023. 
 Sylvia heeft de rechtbank gebeld over de stand van zaken betreffende de betoncentrale 
aan de Maas in Boxmeer, maar er was niemand die daar iets over kon vertellen… 
 In de kwestie Hoekstraat in Rijkevoort zit geen schot in de zaak. We overwegen daarom 
de gestaakte procedure weer op te starten. 
 
7. Avond energietransitie 
De gemeente Land van Cuijk gaat – op ambtelijk niveau – uitleg geven over hoe ze de 
Regionale Energie Strategie gaat invullen. Iemand van Enexis komt vertellen wat zijn/haar 
bedrijf op dit gebied doet. En Henk vraagt nog of het Cuijks Energiecollectief wil komen 
vertellen waar ze mee bezig is. We kunnen de zaal voorleggen: wel of geen zonneparken? 
 
8. Onverharde wegen 
Ferdinand ter Schure van Brabants Landschap heeft aangeboden een presentatie te houden 
over (het nut van) onverharde wegen. Dit zal gebeuren op 14 september, op een 
‘scholingsavond’ voor onze leden. Geert vraagt voor die avond iemand van de BMF om te 
spreken over de verordening ruimte en bestemmingsplannen. 
 
9. Organiseren gemeentelijk overleg tussen alle partijen die zich bezighouden met 

natuur en landschap 
De werkgroep Natuur en Milieu Cuijk (waarin leden van o.a. de ZLTO, jagersvereniging, 
ANV, en MLvC zitten) blijft bestaan, maar blijft zich alleen bezighouden met de voormalige 
gemeente Cuijk. Het zou goed zijn als er ook een dergelijk overleg Land van Cuijk-breed zou 
zijn. Ons voorstel is: overleg op 3 niveaus. Op oud-gemeentelijk niveau bestaande 
overlegstructuren – zoals de werkgroep Natuur en Milieu – handhaven, maar dan geen 
overleg meer met de wethouder(s) maar met betrokken ambtenaren. Op nieuw-gemeentelijk 
niveau overleg tussen de MLvC, de IVN’s en AVN’s met betrokken ambtena(a)r(en) over het 
bomenbeleid, en met ook andere organisaties als de ZLTO een periodiek (bijvoorbeeld 2 maal 
per jaar) overleg met de betrokken wethouders.  
 
10. (Water)peilbeheer 
Douwe Terpstra, ecoloog van het waterschap Aa en Maas, heeft aangeboden een lezing te 
houden over (water)peilbeheer. Jan zal vragen of hij dit op 14 september, op onze 
‘scholingsavond’, wil doen. 
 
11. Route met wethouders op 17 juni 
Voor deze route hebben we slechts 3 uur gekregen. We beperken ons daarom tot het 
noordwesten van onze gemeente: Volkelseweg Wilbertoord – Udensedijk Mill – De Kuilen 
Langenboom – Lage Heiweg Escharen – Meisevoort Gassel – Visioterrein Grave. Het 
programma is mede afhankelijk van de middelen waarover we beschikken (wil de gemeente 
een bus huren?). 
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12. Bladgroen 
De tweede reguliere Bladgroen van dit jaar willen we nog voor de zomervakantie gereed 
hebben. Kopij is nog welkom. Als het met onze lay-outster niet op korte termijn lukt, hebben 
we een alternatief achter de hand. 
 
13. Rondvraag 
Hier werd geen gebruik van gemaakt 
 
14. Volgende vergadering 
Deze is op 7 juni, zelfde tijd en plaats. Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur 
(en andere geïnteresseerden) een gesprek met de Lokale Partij Grave over ontwikkelingen op 
landelijk gebied. 
 
15. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 7 juni 19.00 uur    overleg met LPG De Jachthoorn 
Di 7 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
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 
 


