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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 12 april 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan R. en Theo (bestuursleden); Marcel en Wygard (leden).  
Afgemeld: Sylvia (bestuurslid); Henk en Jan v/d B. 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.15 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 15 maart 2022 
a. Tekstueel 
Pagina 2, punt 6.b.4: er wordt niet een avond over biologische emeltbestrijding op sportvelden 
georganiseerd, maar over biologisch beheer van sportvelden. Aanleiding is wel de emeltplaag. 
En niet Geert maar Marc P. organiseert deze avond. 
 
b. Inhoudelijk 
Pagina 2, punt 10: er zijn 16 haagbeuken geplant (in Rijkevoort, Velp, Grave, Escharen, 
Gassel, Cuijk, Mill, Wilbertoord, Sint Hubert, Sint Anthonis, Holthees, Stevensbeek, Oploo, 
Landhorst, Ledeacker en Wanroij), de 17de (in Langenboom) wordt eind dit jaar geplant, als 
de bouw op het voormalig terrein van D’n Bens is afgerond. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1389: Punten die besproken moeten worden met de wethouders kunnen worden 

doorgegeven aan Jan, die ze dan op de agenda zet. 
 
4. Financiën  
De subsidieaanvraag wordt door Harrie verstuurd. Omdat het subsidiebedrag jarenlang niet 
verhoogd is, vragen we om indexering. 
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe kunnen aanboren. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22018-22030 
Verzonden post: 22009-22010 
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b. Zwart/witboek 
 Geerts artikel in De Gelderlander over landbouwstroken heeft de aandacht getrokken van 

het radioprogramma Vroege Vogels. Hij wordt geïnterviewd (op zijn verzoek samen met 
de nieuwe voorzitter van de ZLTO), en dit wordt uitgezonden op 17 april op NPO Radio 1 
(7.00 – 10.00 uur). Ook de wethouders Maas en Janssen-van Gaal reageren op dit plan. 

 Op 24 april organiseert de Stichting Red de Kuilen een markt waarvoor ze ons heeft 
uitgenodigd om daar met een kraam aan deel te nemen. We hebben dit verzoek 
afgewezen, want wat zouden we daar moeten doen? We moeten eerst bedenken hoe we 
onze PR vorm moeten geven. Harrie mailt de ledenlijst naar Geert, die bekijkt wie we 
kunnen benaderen om na te denken over, en invulling te kunnen geven aan, onze PR.  

 
7. Omgevingswet 
a. avond landbouw en natuur 
De sprekers en gespreksleider zijn geregeld, de (dikke) Bladgroen-special is zo goed als 
gereed, net als onze nieuwe folders. Omdat het aantal aanmeldingen al richting de honderd 
loopt, en er vermoedelijk ook mensen komen die zich niet aangemeld hebben, zal de avond 
weer in de sportzaal plaatsvinden 
 
b. avond energietransitie 
Over deze avond is nog weinig bekend, wel dat hij plaatsvindt op 22 juni. 
 
8. Bladgroen 
De redactie, waaruit Maiken alweer is vertrokken (ze wil meer dan een blad voor leden 
maken), zit een beetje vast. Zowel inhoudelijk (waar gaan we het over hebben, wie vragen we 
voor artikelen) als blad-technisch (de opmaak is niet naar de smaak van iedereen). Wat het 
laatste betreft: Theo regelt een gesprek met Marie-José. 
 
9. Rondvraag 
Niemand had iets voor de rondvraag. 
 
10. Volgende vergadering 
Deze is op 10 mei, zelfde tijd en plaats. 
 
11. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 
Agenda 
Wo 20 april 19.30 uur infoavond natuur en landbouw    De Jachthoorn 
Di 10 mei 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 7 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 22 juni 19.30 uur infoavond energietransitie           De Jachthoorn 
Di 5 juli 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 6 september 20.00 uur bestuursvergadering 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 


