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Notulen 21 december 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 21 december 2021 
 
Aanwezig: Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Willy en Wygard (leden).  
Afgemeld: Geert (bestuurslid); Henk en Maiken (leden). 
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop. 
 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 30 november 2021 
a. Tekstueel   
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 2, punt 4: de door IVN Maasvallei toegezegde bijdrage is nog niet binnen, de 
subsidie van de gemeenten Boxmeer en Mill en St. Hubert voor de jubileumuitgave van 
Bladgroen wél. 
 Pagina 2, punt 6.b.1: in de kwestie Hoekstraat in Rijkevoort zit het college van GS van 
Noord-Brabant niet op één lijn; en de situatie was al complex. 
 Pagina 2, punt 6.b.5: de drie leden (Fons, Maiken en Wim) die de verkiezingsfilmpjes 
voor de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt hebben blijven, samen met Kees (en Geert), de 
politiek in het Land van Cuijk volgen en bevragen. 
 Pagina 7, punt 7: buurtbewoners van Meisevoort 5 in Gassel, waar plannen zijn voor een 
grootschalig onderkomen voor arbeidsmigranten, gaan namens ons actie ondernemen tegen 
deze plannen.  
 
c. Actiepuntenlijst 
 1207: Sylvia gaat na of de workshop ‘God in de supermarkt’ nog wel gegeven wordt. 
 1364: Maiken interviewt Henk, en maakt aan de hand van dat interview een artikel over 
de gewenste energietransitie. 
Wat gaat er gebeuren met onze leskisten als het gemeentehuis in Mill, waar ze opgeslagen 
zijn, sluit? Jan vraagt dit na. 
 
4. Financiën  
Geen nieuws te melden. 
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5. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe bronnen kunnen aanboren. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21148-21156 
Verzonden post: 21058-21065 
 
b. Zwart/witboek 
 IVN Maasvallei heeft gevraagd of we bekendheid willen geven aan de ‘digitale 
bomenbank’ die zij wil opstarten. Middels de site van nextdoor worden mensen uitgenodigd 
om (gratis) lid te worden van “IVN Land van Cuijk groen”. Zo kun je dan bomen aanbieden 
of reageren op iemand die bomen aangeboden heeft. Het gaat daarbij vooral om 
streekboompjes (jong opschot van inheemse bomen die je anders uittrekt), maar af en toe een 
andere boom erbij kan geen kwaad. Harrie maakt een artikeltje hierover voor de website, en 
Jan mailt de leden hierover. 
 Leni Koot uit Escharen houdt alles op bomengebied bij in de gemeente Grave. Wil dat in 
het nieuwe jaar uitbreiden naar de gemeente Land van Cuijk, en wil dat samen met ons doen. 
Jan heeft gezegd dat wij dat ook willen, maar concrete afspraken over hoe we dat gaan doen 
zijn er nog niet gemaakt 
 
7. Omgevingswet 
Als Covid 19 geen roet in het eten gooit, zal op 9 februari de volgende infoavond (over 
gezondheid) plaatsvinden. Wat in ieder geval aan de orde komt is ‘luchtkwaliteit’; over 
andere onderwerpen vinden nog gesprekken plaats. Renske Nijdam, adviseur milieu en 
gezondheid GGD Brabant, is inleider, en ook Ignas van Bebber, chirurg in het Jeroen 
Boschziekenhuis en bekend van zijn strijd tegen luchtvervuiling door de intensieve veeteelt, 
en Jos van de Sande, oud-hoofd infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant, zullen 
hierbij aanwezig zijn. 
 
8. Bladgroen 
De tweede en laatste (reguliere) editie van dit jaar is in de week vóór Kerstmis gereed, en ligt 
dus vóór Nieuwjaar (en misschien wel vóór Kerstmis) bij de leden. 
De eerste van 2022 verschijnt in februari. De deadline voor deze uitgave is 10 januari. Hierin 
willen we bouwstenen aandragen voor het gemeentelijk milieubeleid. Alle raadsleden willen 
we daarom persoonlijk een papieren uitgave geven (lezen ze, denken we, waarschijnlijk 
eerder dan een digitale). Theo probeert de adressen van de raadsleden te achterhalen. 
 
9. Bomenproject MLvC 
Nog meer dan de helft van de kerkdorpen heeft géén plantlocatie opgegeven. Jan vraagt 
Gerard welke kerkdorpen dit zijn, en wat te doen wanneer ze ons geen plantlocatie (vóór 31 
december) doorgeven. 
 
10. Vergaderschema 2022 
Het conceptschema wordt het definitieve schema. 
 
11. Rondvraag 
Hier werd geen gebruik van gemaakt. 
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12. Volgende vergadering 
Deze is op 18 januari 2022. Als de coronamaatregelen het toestaan in De Jachthoorn, anders 
weer digitaal. Aanvang 20.00 uur. 
 
13. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 18 januari 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 9 februari  20.00 uur infoavond gezondheid De Jachthoorn (onder voorbehoud) 
Di 15 februari 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 15 maart 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Vr 1 april 20.00 uur ledenvergadering De Jachthoorn 
Di 12 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 10 mei 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 7 juni 20.00 uur bestuursvergadering 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 
??   infoavond energietransitie 
??  infoavond natuur en landbouw 
  
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 


