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Notulen 20 oktober 2020 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 20 oktober 2020 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel (lid).  
Afgemeld: Henk en Wygard (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.05 uur, en zal strak voorzitten omdat De Jachthoorn 
vanwege covid-19 om 22.00 uur sluit. 
 
2. Vaststellen agenda 
We voegen geen nieuwe agendapunten toe, maar bespreken wel een aantal zaken onder 
agendapunt 5b. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 7 juli 2020, 8 en 22 september 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
Geen opmerkingen. 
 
c. Actiepuntenlijst 
Alle actiepunten van de vergadering van 7 juli zijn gerealiseerd. 
 
4. Financiën 
 De contributies zijn vrijwel allemaal betaald. 
 De Triodosbank heeft de kosten verhoogd, i.t.t. bijvoorbeeld de ASN-Bank. Maar voor 
ons (nog) geen reden om over te stappen. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 20058-20104 
Verzonden post: 20015-20032 
 
b. Zwart/witboek 
 Er zijn geen bezwaren van de leden tegen de statutenwijziging gekomen, dus kan Harrie 
deze wijziging door de notaris in orde laten maken. Zodra dit gebeurd is zal hij ook de ANBI-
status aanvragen. 
 We vragen ICT-ers in Wanroij een offerte voor de bouw van een nieuwe website met 
daaraan gekoppeld een mailsysteem; het onderhoud van onze huidige laat te wensen over. 
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 De huidige plannen m.b.t. de Kraaijenbergse Plassen kunnen mogelijk aangepakt worden 
via de stikstof. Geert vraagt of Henk dit op zich wil nemen. 
 We hebben in de gemeente Grave 9 handhavings-/intrekkingsverzoeken ingediend: 4 
vergunningen worden ingetrokken, 3 blijven gehandhaafd, 1 intrekkingsverzoek houden we 
nog aan omdat de vergunning nooit echt effectief is geweest (maar er dus wel is) en 1 
intrekkingsverzoek houden we aan tot de diertellinggegevens duidelijk zijn. 
 We hebben nu een betaalde Dropbox (2TB opslagcapaciteit), die door de secretaris 
beheerd wordt, maar waar de overige bestuursleden ook in kunnen. 
 Betreffende de kwestie Hoekstraat in Rijkevoort ligt er nu een brief van 12 kantjes met 16 
bijlagen. Sylvia gaat van dit alles een leesbaar geheel maken. 
 Voor de derde Bladgroen van dit jaar (de tweede ligt bij de drukker) schrijft Geert een 
artikel over de transitie van de landbouw, Theo over het vraagstuk van de participatie, en Jan 
over de Omgevingswet, op basis van de stukken van Frank v/d Dungen die Sylvia aan Jan zal 
doorsturen. 
 Op 25 november is Geert tafelgast bij het afscheid van de voorzitters Jacques Wallage, 
Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Van 16u 
tot 17u is er de life studio-uitzending ‘Polderen in tijden van polarisatie?’. 
 Geert heeft deelgenomen aan een pilot-opname van een mogelijk nieuw Tv-programma 
‘Waarde van de Aarde’, gepresenteerd door Twan Huys en Anna Grimbère.  
 Geert en Willy hebben contact gehad met Martijn Koobs, strategisch omgevingsmanager 
van de Provincie Noord-Brabant, over de Flessenhals bij Oeffelt. Maar hij wil géén stukken 
sturen. Als hij blijft weigeren, nemen we contact op met de gedeputeerde.  
 
6. Omgevingswet en visie op Land van Cuijk 
Covid-19 heeft roet in het eten gegooid bij het opstarten van de 2 werkgroepen die we in het 
kader van de nieuwe Omgevingswet gaan vormen: Geert is daadwerkelijk geveld geweest 
door het corona-virus, en Henk vermijdt i.v.m. zijn  leeftijd voorlopig fysiek nabij-contact. De 
volgende vergadering hopen we wél opgestart te zijn.  
 
7. Fijnstofsensoren 
Voor fijnstofsensoren zijn er bouwpakketten. De club uit Sint Anthonis die hier al mee werkt 
is bereid te assisteren bij het bouwen van de fijnstofsensoren. Maar wie gaat ze, als ze in en 
rond Sint Hubert zijn opgehangen, uitlezen en de data beheren? Geert vraagt of Mark Pieterse 
dat wil doen. 
 
8. Gebruik maken van bedrijven en onderwijs 
We willen als vereniging een ANBI-status aanvragen – zodat mensen of organisaties gelden 
(als bijvoorbeeld een erfenis) aan ons kunnen overmaken – en daarvoor moeten onze statuten 
aangepast worden. Eén van de voordelen van een ANBI-status is dat je kunt aankloppen bij 
bedrijven en instanties die ‘duurzaamheid’ in hun doelstellingen hebben staan en volgens hun 
statuten voor organisaties als de onze iets (goed) willen doen. 
Voor wat betreft het onderwijs willen we gebruik maken van stagiaires, al weten we nog niet 
hoe. Bijkomend voordeel: jongeren interesseren voor onze vereniging, die toch behoorlijk aan 
het vergrijzen is. 
 
9. Publicaties Boxmeer 
Soms komen we (te) laat achter bepaalde ontwikkelingen in de gemeente Boxmeer. Sylvia 
houdt de publicaties wel in de gaten, maar vaak is niet duidelijk om wat voor soort 
ontwikkeling het gaat; en Sylvia ontbreekt het aan tijd om bij elke onduidelijke publicatie de 
gemeente te bellen om te vragen waar het nu precies om gaat. 
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10. Rondvraag 
Sylvia: heeft de online-cursus RES (Regionale Energie-Strategie) van de BMF gevolgd. Was 
zeer interessant. Link naar de stukken doorsturen? Ja. 
Sylvia: blijft Ellen de (zeer weinige) aanvragen voor onze leskisten en binoculairs 
behandelen? Jan vraagt na.  
 
11. Volgende vergadering 
Deze is op 17 november, zelfde tijd en plaats (onder voorbehoud uiteraard van de 
ontwikkelingen van de corona-pandemie). 
 
12. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
 
Agenda 
Di 17 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 15 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
  
Jan Reijnen, secretaris 
 
 
PS, wijziging Agenda: 
even na de vergadering is besloten beide vergaderingen van 17 nov. en 15 dec. te laten 
vervallen en er dit jaar nog één te houden op: 8 december. 
Zelfde plaats en tijd, zie voor de actualiteit ons vergaderrooster op de website: 
https://www.mlvc.nl/wie-zijn-wij 
 


