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Milieuvereniging Land van Cuijk
-al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu-

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 14 januari 2020
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel, Tonnie, Willy en Wim
(leden).
Afgemeld: Henk (lid).
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert.
1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Vaststellen agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Opmerkingen over de notulen van 17 december 2019
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 2 punt 5.b.2: er is nog geen contact opgenomen met Marius Grutters betreffende
de ‘flessenhals’ in Oeffelt. Als dit gebeurd is, gaat een brief op poten naar Provinciale Staten,
met een afschrift naar de pers. In deze brief (die al nagenoeg geschreven is) stellen we dat óók
‘Natuur’ – toch de drager van cultuur – een van de criteria moet zijn aan de hand waarvan
bepaald wordt wat er moet gebeuren.
c. Actiepuntenlijst
 1284: we hebben inmiddels een andere locatie dan Barendonk gekozen om ons jubileum
te vieren.
4. Financiën
Niets te melden.
5. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 19121-19127
Verzonden post: -b. Zwart/witboek
 Sylvia stuurt een brief naar de gemeente Boxmeer waarin om compensatie betreffende de
‘Vlaamse Gaai’ wordt gevraagd. Deze brief wordt afgestemd met de buurtbewoners.
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6. Nieuwe financiële bronnen
Voor de beroepen die we mogelijk gaan instellen m.b.t. de ‘lege vergunningen’ is wellicht
financiële compensatie; maar daarvoor hebben we vermoedelijk een ANBI-status nodig, en
moeten onze statuten aangepast worden. We onderzoeken dit nog.
7. Meten is weten
Tonnie praat ons bij over de stand van zaken.
Het RIVM meet met Engelse buisjes, en de groep burgerwetenschappers uit Sint Anthonis en
omgeving met Nederlandse buisjes (van Blauw). Laatstgenoemden willen graag hun metingen
vergelijken met die van het RIVM, maar dit instituut wil alleen gestapelde metingen over een
heel jaar geven, en niet de maandmetingen per locatie. Dit maakt een vergelijking onmogelijk.
Op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ zijn de gegevens die het RIVM over fijnstof
verzamelt te vinden.
De groep burgerwetenschappers concludeert dat op zomerdagen de waarden van fijnstof
(PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer; PM is de
afkorting voor particulate matter) en ammoniak (NH3) véél hoger zijn dan op andere dagen.
Voorlopig is deze groep alleen nog maar aan het meten, d.w.z. dat de meetresultaten alleen
maar worden doorgegeven aan sites die deze resultaten verzamelen en presenteren. Actie
richting ‘de politiek’ wordt nog niet ondernomen. Er wordt een communicatienetwerk van
meetpunten opgebouwd, dat naar verwachting in februari dit jaar in de lucht is. Als dat
netwerk gereed is kunnen de meetresultaten zonder Wifi (heeft maar een beperkt bereik)
gecommuniceerd worden.
8. Communicatie-tactiek ‘lege vergunningen’
Van Hoof Advies zal namens ons, op basis van no cure no pay, bij de (nog) 5 gemeenten in
het Land van Cuijk verzoeken om intrekking van de vergunningen, handhavingsverzoeken en
eventueel verzoeken om aanpassing van vergunningen indienen, aan de hand van gegevens
die zijn verkregen via WOB-verzoeken voor mei-tellingen. We hebben hiervoor een
overeenkomst met Ton van Hoof gesloten.
Alvorens we dat doen krijgen Raad en College van B&W van deze gemeenten een brief van
ons, waarin gewezen wordt op hun beleidsplan (voor zover dat er is) en waarin we uiteen
zetten wat we aan het doen zijn.
9. 40-jarig jubileum MLvC
Het idee is om bij Wim in de tuin, op 7 juni, een grote feesttent te zetten, en catering uit te
nodigen. Sylvia kan misschien aan een grote tent komen. De catering zullen we vleesloos
houden. Op deze dag willen we een presentatie geven aan genodigden (leden van MLvC en
raads- en collegeleden) over wat wij verwachten van één Land van Cuijk (de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan!). Voor deelname aan het eten vragen we een kleine bijdrage
(om te kunnen schatten hoeveel mensen er komen). Jan brengt de gemeentegriffiers op de
hoogte van de jubileumdatum, zodat raads- en collegeleden hier rekening mee kunnen
houden. Onder al onze correspondentie zetten we: ‘reserveer 7 juni: viering 40-jarig jubileum
MLvC’.
De jubileumcommissie (Theo en Jan, aangevuld met nog uit te nodigen andere leden) denkt
na over eventuele verdere activiteiten op de jubileumdag.
10. Bladgroen
De nieuwe Bladgroen wordt een jubileumnummer, net zoals bij ons 25-jarig bestaan (dus
dikker dan de ‘gewone’ edities, en extra oplage). Het thema is de MLvC: overzicht van onze
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ontwikkeling aan de hand van anekdotes, en ons idee van de toekomst van het Land van
Cuijk.
11. Nieuwsbrief/Website
Niets nieuws te melden.
12. Rondvraag
Niemand had een vraag.
13. Volgende vergadering
Deze is op dinsdag 11 februari, zelfde tijd en plaats.
14. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.15 uur.

Agenda
Di 11 februari
Zo 8 maart
Di 10 maart
Vr 27 maart
Di 7 april
Di 12 mei
Di 2 juni
Zo 7 juni
Di 7 juli
Di 25 augustus
Di 22 september
Di 20 oktober
Di 17 november
Di 15 december

20.00 uur
11.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
??
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

bestuursvergadering
Maasheggenvlechten
bestuursvergadering
ledenvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
jubileumviering MLvC
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering

De Jachthoorn
Maasheggen Oeffelt
De Jachthoorn
??
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
Sint Hubert
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn

Jan Reijnen, secretaris
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