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Notulen 17 januari 2023 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 17 januari 2023 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan en Theo (bestuursleden); Fons en Marcel (leden).  
Afgemeld: Sylvia (bestuurslid); Huguette, Willy en Wygard (leden). 
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 20 december 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pag. 1 punt 3.b: de gemeente heeft nog steeds geen verslag gemaakt van de bijeenkomst 
tussen ondernemer, buurtbewoners en ambtenaren over het bedrijf aan de Hoogeindsestraat in 
Rijkevoort dat voor enorme stankoverlast zorgt. 
 Pag. 1 punt 4: de subsidies van de gemeente zijn inmiddels alle overgemaakt. 
 Pag. 2 punt 6: de chemische analyse van de bij de gemeente gratis af te halen compost 
wordt uitgevoerd. 
 
c. Actiepuntenlijst 
Alle actiepunten die de vorige vergadering op de actiepuntenlijst zijn gekomen zijn 
uitgevoerd. 
 
4. Financiën  
Harrie heeft de begroting opgesteld. We hebben deze besproken en goedgekeurd. De 
kascontrolecommissie moet haar werk nog doen. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22115-22119 + 23001-23004 
Verzonden post: 23001-23002 
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b. Zwart/witboek 
 Er is een melding gedaan van het veranderen van een melkveehouderij aan de Meisevoort 
5 te Gassel. Floor en Laura gaan op het gemeentehuis de vergunningsaanvraag bekijken. 
Vermoedelijk gaat het om iemand die als hobby een aantal koeien van een bepaald ras wil 
houden. Het verblijf voor zo’n 250 arbeidsmigranten is daarmee van de baan. 
 De Provincie is in gebreke gebleven, dus kunnen we een dwangsom gaan innen. We 
wachten hier nog even mee, tot we weten hoe we dat het beste kunnen doen. 
 Het bureau Wing is door de gemeente Land van Cuijk ingehuurd om de richting van de 
transitie te inventariseren. Geert is benaderd om mee te werken, maar de onderzoeksopzet 
bleek niet goed te zijn, dus is dit project (voorlopig) afgeblazen. 
 
6. Overleg met gemeente 8 februari 2023 
In dit overleg willen we het uitgebreid hebben over een drietal punten: 1) de transitie van het 
landelijk gebied (we stellen voor een kernteam samen te stellen, met daarin leden van de 
MLvC, de ZLTO en ambtenaren); 2) het Schone Lucht Akkoord (de gemeente Land van 
Cuijk is een proefgemeente); 3) de Omgevingsvisie (we zijn – nog steeds – bereid 
voorlichting te geven aan de gemeenteraad). Theo zet de overige punten (mobiliteit N264 – 
route via Elsendorp, Brakels Eng Oeffelt, rekenkamer-rapport, projecten door MLvC laten 
uitvoeren, onverharde wegen, rubriceren publicaties vergunningen, verkoop gemeentegrond 
aan particulieren, MER, betoncentrale Boxmeer/Wanroij, hoe organiseert de gemeente onze 
plek in de totstandkoming van de omgevingsvisie, status voortgang beleid t.a.v. erfbeplanting, 
gratis aanbieden (ongecontroleerde) compost, excursie naar Bladel i.v.m. chemievrij 
sportveldenbeheer en taskforce bestaande uit ZLTO, IVN’s en MLvC voor vinden 
plantlocaties 90.000 bomen) in een matrix, waarbij de gemeente gevraagd wordt achter elk 
punt de naam van een ambtenaar of wethouder te zetten die we hier op kunnen aanspreken.  
 
7. Omgevingsvisie 
In verschillende groepjes zijn visies uitgewerkt op het gebied van ‘energie’, ‘landbouw en 
natuur’ en ‘leefbaarheid’ (met daarbij als sub-thema’s ‘klimaat’, ‘biodiversiteit’ en 
‘duurzaamheid’). Deze worden nu in één format gegoten, dat we onze leden aanbieden om te 
bespreken op de ledenvergadering. Als deze visie door onze leden is goedgekeurd, plaatsen 
we het op onze site. Ergens in mei (misschien juni) organiseren we een bijeenkomst voor 
iedereen (dus ook niet-leden) waarop deze visie toegelicht en besproken wordt. Eventuele 
aanvullingen en/of op- of aanmerkingen worden bij de visie gevoegd, en vervolgens bieden 
we dit totaalpakket aan de gemeenteraad aan.   
 
8. Volksvoedselbos op gemeentegrond? 
Een lid van onze vereniging heeft geopperd om een kavel van twee hectare langs de weg naar 
Sint Hubert, bedoeld als natuurcompensatie voor de aanleg van de rondweg richting Sint 
Hubert, in te richten als een volksvoedselbos, met restrictie dat geen planten, afkomstig uit 
verre oorden hier sedentair worden. Een sympathiek idee, alleen weten we niet om welke 
kavel het gaat. Jan vraagt dit bij hem na. Daarna zullen we het (eventueel) voorleggen aan de 
gemeente. 
  
9. Bladgroen 
De deadline voor het themanummer ‘duurzaamheid’ is 1 maart. Het ziet er naar uit dat dit 
weer een goed gevuld blad wordt. Overigens heeft Wygard aangegeven halverwege dit jaar te 
stoppen als redactielid van Bladgroen. 
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10. Rondvraag 
Jan: kan ik doorgeven dat we definitief geen stand bij het Maasheggenvlechten hebben? Ja. 
 
11. Volgende vergadering 
Deze is op 14 februari, zelfde tijd en plaats. 
 
12. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
 
 
Agenda 
Di 14 februari 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 14 maart 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Vr 7 april 19.30 uur ledenvergadering De Jachthoorn 
Di 11 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
??  mei ?? 19.30 uur Omgevingsvisie-avond De Jachthoorn 
Di 9 mei 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 6 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 4 juli 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 5 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 3 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 31 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 28 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 19 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 


