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Notulen 15 december 2020 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 15 december 2020 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel en Willy (leden).  
Afgemeld: Henk en Wygard (leden). 
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop 
 
 
1. Opening 
Theo opent deze bijzondere vergadering om 20.35 uur. Omdat vanwege Covid-19 de 
vergadering van 17 november al niet door kon gaan, en we ook nu niet in De Jachthoorn 
terecht konden, besloten we digitaal te vergaderen. 
 
2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd wordt punt 6b: Subsidieaanvraag basisschool Westerbeek 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 20 oktober 
a. Tekstueel  
b. Inhoudelijk 
Deze notulen konden niet besproken worden, omdat niemand ze had ontvangen. De secretaris 
had ze wél gestuurd….maar alleen naar zichzelf, zonder bcc! (Op zijn zachtst gezegd: niet zo 
handig.) 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1313/1314: Harrie moet van alle bestuursleden een foto maken waarop ze de 
statutenwijziging ondertekenen. Hij wilde dit op de bestuursvergadering doen, maar zal nu bij 
ieder komen om de foto te maken. Zodra de statutenwijziging officieel is, kan hij de ANBI-
status aanvragen. 
 1315: Harrie heeft offertes voor de bouw van een nieuwe website gevraagd, maar ze zijn 
óf te prijzig, óf ze bieden te weinig. Daarnaast: onze huidige websitebouwer reageert (weer) 
adequaat op onze verzoeken tot wijziging/aanpassing. 
 1316: het is nog maar vraag of er aan de Kraaijenbergse Plassen wel zoveel woningen 
gebouwd gaan worden als gepland; we houden een vinger aan de pols. 
 1317: Sylvia heeft een leesbare brief over de kwestie Hoekstraat in Rijkevoort opgesteld, 
Geert en Cor Peters kijken er nog naar. Op 10 februari wordt ons beroep door de rechtbank 
behandeld. 
 1322: Geert heeft Mark Pieterse gevraagd de data van de fijnstofsensoren in Sint Hubert 
te beheren, en Mark is bereid dat te doen. De opstart van deze werkgroep (waarin ook Geert 
en Wim zitten) is vanwege Covid-19 uitgesteld. 
 1323: Ellen blijft de aanvragen van de leskisten behandelen. 
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4. Financiën 
Op financieel gebied niets te melden, maar wel van de ledenadministratie: tegenover 4 
afmeldingen (o.a. vanwege overlijden en verhuizing) staan 11 aanmeldingen! 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 20105-20123 
Verzonden post: 20033-20036 
 
b. Zwart/witboek 
 Ook ons bomenproject wordt geplaagd door de coronacrisis: het staat op een laag pitje. 
We hebben de gemeenten het voedselbosplan van Ebben voorgelegd en een verzoek geplaatst 
om te faciliteren bij de uitvoering van ons plan. Helaas, dit plan moeten we laten varen omdat 
het organisatorisch en praktisch voor de gemeenten, binnen het kader van ons project, niet 
haalbaar is. De CGM-gemeenten willen wel hierover meedenken. Daarnaast heeft Brabants 
Landschap bijgedragen aan het project en voor de bij de te planten bomen plaquettes, 35 
Douglas paaltjes geleverd. Aan het hierop te monteren plaatje met opschrift wordt gewerkt. 
 We hebben aan GS en PS van Noord-Brabant (met cc aan colleges en gemeenteraden in 
het Land van Cuijk) een zienswijze gestuurd over  - de onwenselijkheid van - locaties van 
grootschalige mestbewerking. Waar voorheen dit alleen op industriegebieden kon 
plaatsvinden, wil men dit nu ook in buitengebieden toestaan, zonder de nodige afstand tot 
burgerwoningen in acht te nemen. 
 Onze binoculairs blijken kapot te zijn. Ellen heeft gevraagd ze te (laten) maken. Harrie 
zorgt hiervoor. 
 Er ligt een plan om in Sint Hubert een zonnepark op te richten. Er zouden dan 
doorzichtige zonnepanelen komen, waaronder bloeiende planten kunnen groeien, die bijen 
aantrekken, in plaats van de lelies en pioenrozen die er nu staan. Lijkt dus een positieve 
ontwikkeling.  
 
6. Smits Princepeel 
Er loopt een vergunningaanvraag waarop we gereageerd hebben met een brief waarin we 88 
punten aangaven die niet klopten in die aanvraag. Het college van Gedeputeerde Staten 
reageerde hier niet op, ook niet na herhaaldelijk aandringen. Dus schreven we de leden van 
Provinciale Staten aan. Henry Liebregts, burgerlid voor 50PLUS en behoorlijk ingevoerd in 
de materie, heeft hierop vragen gesteld aan het college. Het college antwoordde dat er een last 
op dwangsom is opgelegd (voor alles dat zonder vergunning gebouwd is), maar dat in een 
nieuwe aanvraag de zaak gelegaliseerd kan worden. We vragen of we (de inhoud van) deze 
last op dwangsom op papier kunnen krijgen. 
 
6b. Subsidieaanvraag basisschool Westerbeek 
Kees de Bruijn heeft een blauwgroen schoolplein ontworpen voor de basisschool in 
Westerbeek: 1200 vierkant meters grijze betontegels worden voor de helft ingewisseld voor 
zand, gras, struiken, planten, schooltuin, bomen, enz. Behalve een speelplein is het ook een 
leerplein (over natuur, milieu, klimaat, enz.), en er is ruime aandacht over ‘hoe er op een 
verantwoorde manier omgegaan dient te worden met hemelwater en leidingwater’. De 
bedoeling is dat er bij de school 650 vierkante meter hemelwater van het platte dak van de 
school afgekoppeld wordt van het riool en geïnfiltreerd wordt in de bodem met behulp van 
infiltratiekratten. (Een wadi is uitgesloten bij de school). Het water van één regenpijp wordt 
via een regenton en speelse watergootjes naar een grasveld geleidt. Hier kunnen kinderen mee 
spelen. Omdat het verantwoord omgaan met hemelwater en leidingwater een kernpunt is van 
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de BMF, geeft ze soms subsidie om activiteiten te ondersteunen die aandacht vragen – en een 
oplossing geven – voor een goede omgang met o.a. hemelwater. Voor dit onderdeel van het 
schoolplein, wateradaptie, wil Kees aan de BMF een bijdrage vragen van € 500, -. Maar die 
subsidie kan alleen aangevraagd worden door organisaties en instanties die gelieerd zijn aan 
de BMF. Dus vragen wij dat aan. Kees mag de aanvraag opstellen, en Jan zorgt dat die bij de 
BMF komt. 
 
7. Werkgroepen Omgevingswet 
a. Transitie landbouw 
In deze werkgroep zitten Geert, Henk en Christ Tielemans. Vanwege de coronacrisis is de 
werkgroep nog niet echt opgestart. 
 
b. Energietransitie   
In deze werkgroep zit vooralsnog alleen Henk. Ook hier heeft de coronacrisis een opstart 
verhinderd. 
 
8. Bladgroen 
De laatste Bladgroen van dit jaar wordt opgemaakt door Marie-José. Die zal vóór Kerstmis 
niet bij de leden liggen, maar waarschijnlijk wél voor het einde van de lockdown op 19 
januari. 
Het thema van de eerste Bladgroen van 2021 is ‘bodem’, en in de tweede Bladgroen is er 
aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. 
 
9. Rondvraag 
Jan: houden we de voorlopige agenda aan voor de bestuursvergaderingen? Ja. 
 
10. Volgende vergadering 
Deze is op 12 januari 2021. Omdat die datum in de lockdown-periode valt, vergaderen we dan 
weer digitaal. 
 
11. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 
Voorlopige Agenda 
Di 12 januari 20.00 uur bestuursvergadering thuis 
Di 9 februari 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 9 maart 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Vr 26 maart 20.00 uur   ledenvergadering De Jachthoorn ? 
Di 6 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 4 mei ? 20.00 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 ? 
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 


