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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 20 december 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Fons, Henk, Huguette, Kees, 
Lily, Marcel, Willy en Wygard (leden).  
Afgemeld: niemand 
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 29 november 2022 
a. Tekstueel  
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pag. 2 punt 5.b.5: van de bijeenkomst tussen ondernemer, buurtbewoners en ambtenaren 
over het bedrijf aan de Hoogeindsestraat in Rijkevoort dat voor enorme stankoverlast zorgt, 
heeft de gemeente (nog) geen verslag gemaakt.  
 
c. Actiepuntenlijst 
 1425: in dit stadium kunnen we nog niets ondernemen tegen de ‘betoncentrale’ Wanroij. 
 1428: in de gehele gemeente zijn zo’n 800 locaties waar erfbeplanting gecompenseerd 
moet worden, maar de gemeente heeft geen idee of dat inderdaad gebeurd is. Ze wil nu een 
steekproef uitvoeren. 
 
4. Financiën  
De subsidies van de (voormalige) gemeenten Mill en St. Hubert en Sint Anthonis zijn 
inmiddels toegekend (maar nog niet overgemaakt). 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22105-22114 
Verzonden post: 22027 
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b. Zwart/witboek 
 Geert is op 8 december bij het overleg tussen staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur 
en Waterstaat (belast met Milieu, maar niet Klimaat), mensen die de Staat hebben 
aangeklaagd vanwege stankoverlast en hun advocaat geweest. De rechter heeft de klagers in 
het gelijk gesteld: hun (mensen)recht op gezondheid is geschonden. De staatssecretaris schat 
dat er zo’n 2000 burgers in aanmerking komen voor een schadevergoeding, maar gaat wel 
(wie had anders verwacht?) in beroep tegen de uitspraak. 
 Stichting Natuurgebied De Kuilen krijgt subsidie voor de aankoop van 5½ ha. grond, als 
er veel bomen geplant worden op die grond. Dit is echter óók foerageergebied van de das, dus 
zijn veel bomen niet gewenst. Natuurmonumenten, Dassenwerkgroep Brabant, wij en de 
Stichting zijn het eens geworden om de aanplant terug te brengen tot 70% van het 
oorspronkelijke plan; gelukkig maar, want anders kwam de camping weer in beeld. 
 Sylvia heeft een gesprek gehad met bureau Berenschot over de structuur van het overleg 
tussen de gemeente en stakeholders m.b.t. tot bepaald projecten (de zgn. krachtenveld-
analyse). Dit leverde geen nieuwe inzichten op. 
 
6. Compost 
Lily heeft bij de aanleg van een moestuin gratis compost bij de gemeente opgehaald. In een 
uitzending van EenVandaag kwam echter ter sprake dat gratis verstrekte compost PFAS, 
zware metalen en azolen kan bevatten. Daarop heeft Lily een analyserapport van de 
gemeentelijke compost opgevraagd. De gemeente zegt alleen groenafval (takken, gras) te 
composteren, dus zouden er geen azolen in kunnen zitten. Dit groenafval wordt echter niet 
chemisch geanalyseerd, dus waarborgen kan ze niet geven; zeggen dat er niets anders dan 
groenafval in de afvalcontainers mag zitten wil nog niet zeggen dat dit ook het geval is. 
Geert vraagt een oude bekende van hem of die een chemische analyse kan doen, en Lily belt 
de gemeente om te vragen of zij de gemeente op deze manier de burgers wel iets gratis kan 
aanbieden.  
 
7. Chemievrij sportveldenbeheer 
In Bladel worden al jaren de sportvelden chemievrij beheerd. Eén van onze leden die daar 
werkzaam is heeft de aanwezigen op de avond over chemievrij beheer uitgenodigd te komen 
kijken. We vragen de gemeente deze excursie te faciliteren. Jan stuurt het bestand met de 
antwoorden op onze enquête naar Geert en Theo. 
 
8. Overleg met gemeente januari 2023 
Ten tijde van de vergadering had de gemeente nog steeds geen verslag van de bijeenkomst 
van 8 september gestuurd. Inmiddels is dat wel gebeurd (dankzij de app van Geert aan 
wethouder Maas?). De niet (volledig) behandelde punten van de vorige keer komen weer op 
de agenda. Daarnaast zetten we de volgende punten er bij: 

 De status van de voortgang van het beleid t.a.v. erfbeplanting. 
 Het gratis aanbieden van (ongecontroleerde) compost. 
 Excursie naar Bladel m.b.t. chemievrij sportveldenbeheer. 

Het overleg vindt overigens plaats op 8 februari (van 10.00 -12.30 uur). Theo, Geert en Sylvia 
- in ieder geval - nemen daar namens ons aan deel. 
 
9. Bladgroen 
De eerste editie van 2023 heeft als thema duurzaamheid en zal eind maart verschijnen. Kees 
heeft het concept al uitgewerkt. 
De tweede editie heeft als thema onze omgevingsvisie. 
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10. Nieuwjaarsontmoeting 
Er hebben zich nog maar weinig mensen aangemeld voor deze ontmoeting. Jan zal nogmaals 
een uitnodiging sturen. 
 
11. Vergaderschema 2023 
Het vastgestelde schema is hieronder te zien. Jan reserveert voor de bestuursvergaderingen de 
kleine zaal, en de grote voor de ledenvergadering. 
 
12. Rondvraag 
Henk: de gemeente wil 90.000 bomen planten, maar waar moeten die komen? Zullen wij 
suggesties doen, of onze leden vragen om geschikte locaties? We vragen de gemeente om een 
taskforce bestaande uit ZLTO, IVN’s en de MLvC in het leven te roepen om plantlocaties te 
vinden. Dit bespreken we eerst met de wethouders. 
 
13. Volgende vergadering 
Deze is op 17 januari 2023, zelfde tijd en plaats. 
 
14. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.30 uur.  
 
 
 
 
Agenda 
Wo 4 januari 19.30 uur ledenbijeenkomst Verdeliet, Cuijk 
Di 17 januari 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
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 
??  april ?? 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 
 


