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Notulen 15 maart 2022 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 15 maart 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Kees, Marcel en 
Wygard (leden).  
Afgemeld: Willy (lid). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd wordt punt 10a: Ledenvergadering 2022. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 15 februari 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 1, punt 2.a: de brief waarin gepleit wordt voor een taskforce op bomengebied 
wordt door Hent Baltussen namens de 3 IVN’s in het Land van Cuijk en ons verstuurd. 
 Pagina 2, punt 5: door tijdgebrek zijn de criteria aan de hand waarvan de gemeente ons 
subsidieert in het gesprek met de wethouders niet aangekaart. 
 Pagina 2, punt 6.b.3: het gesprek tussen Theo, Geert, Willy en Sylvia namens de MLvC 
en de wethouders Maas en Janssen-van Gaal en 2 ambtenaren was constructief. Er is 
gesproken over de Flessenhals in Oeffelt, de betoncentrale in Boxmeer, en De Kuilen in 
Langenboom/Mill.  
 Pagina 3, punt 11.2: het akkefietje met de ZLTO is opgelost; op de bordjes langs de 
wandelroutes komen de namen van alle 4 de organisaties die hebben bijgedragen aan deze 
routes te staan. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1385: NatuurAlert is blij dat we deel willen uitmaken van het netwerk van 
burgernatuurbeschermingsorganisaties, maar is voorlopig nog in de inventariserende fase. 
 
4. Financiën  
Niets te melden. 
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
We hebben de gemeente het voorstel gedaan om voor haar projecten te gaan doen. Maar zij 
heeft (nog) niet laten weten of ze op dit voorstel ingaat. 
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6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22010-22017 
Verzonden post: 22006-22008 
 
b. Zwart/witboek 
 Geert stelt voor een agenda op te stellen voor het overleg met het College van B&W. 
Agendapunten doorgeven aan de secretaris. Het constructieve gesprek met 2 wethouders op 
10 maart krijgt een vervolg. Jan zal data in juni voorstellen waarop het eerstvolgende gesprek 
– of beter: veldbezoek – kan plaatsvinden. 
 Zembla heeft reportages gemaakt in Deurne en omgeving over de enorme stank in dat 
gebied (nog erger dan bij ons). Boeren, burgers, politici, en milieuactivisten (o.a. Geert) 
komen aan het woord. De uitzendingen zijn op 28 april en 5 mei. 
 Van 7 t/m 9 april is er in het Inspirium in Cuijk een duurzaamheidsbeurs met als thema 
‘Waterstof’. Er is voor ons een stand gereserveerd, maar daar maken we geen gebruik van. 
Wel gaan enkele mensen naar die beurs toe. Zie www.exponewenergy.nl.  
 Geert organiseert voor de gemeente een avond over biologische emeltbestrijding op 
sportvelden. 
 
7. Wie doet wat namens MLvC? 
a. wie beheert pr-materiaal voor bijeenkomsten? 
Theo zorgt voor het materiaal op de thema-avonden in het kader van de Omgevingswet. Kees 
ontwerpt een nieuwe aanmeldfolder voor de MLvC. 
 
8. Omgevingswet 
a. datum en opzet avond energietransitie 
De datum voor deze avond is woensdag 22 juni. Het wordt een informatieve avond, waarop 
de ambtenaar voor de uitvoering van de regionale energiestrategie wordt uitgenodigd, evenals 
iemand van Enexis om de plannen en knelpunten van het energienetwerk toe te lichten. 
Mogelijk wordt er nog iemand uitgenodigd die iets kan vertellen over ‘warmtetransitie’. 
Verder willen we ons buigen over de vraag: heeft de oorlog in Oekraïne invloed op onze 
opvattingen over windmolens, zonneparken etc.? 
 
b. zaalinrichting avond landbouw en natuur 
De vlaggen van de MLvC moeten duidelijk en goed opgehangen worden, en er moet een 
aparte tafel komen voor de speciale editie van Bladgroen. 
 
9. Bladgroen 
Op 20 april ligt er een extra uitgave van Bladgroen in het kader van het thema van de 
Omgevingswet (landbouw en natuur) van die avond. Het thema van de tweede reguliere editie 
van dit jaar is nog niet bekend. 
 
10. Bomenproject MLvC 
Ten tijde van de vergadering was er nog geen groen licht voor de plantlocaties. Inmiddels is 
die er wel voor de vroegere CGM-gemeenten. 
 
10a. Ledenvergadering 2022 
Jan maakt het jaarverslag 2021, en Theo het beleidsplan 2022. 
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11. Rondvraag 
Kees: voor de leden is er eigenlijk alleen de ledenvergadering. Waarom niet meerdere 
avonden organiseren? We weten niet of daar behoefte aan is; dat zullen we eerst moeten 
inventariseren. 
Kees: waarom staan er geen advertenties in Bladgroen? Dit is niet uit principe, maar wie zorgt 
voor de acquisitie? De redactie van Bladgroen neemt het in overweging. 
 
12. Volgende vergadering 
Deze is op 12 april, zelfde tijd en plaats. Maar eerst op 1 april de ledenvergadering. 
 
13. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Vr 1 april 20.00 uur ledenvergadering De Jachthoorn 
Di 12 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 20 april 20.00 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 20.00 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 
 


