Pagina 1 van 2

Milieuvereniging Land van Cuijk
-al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu-

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 24 september 2019
Aanwezig: Geert, Jan R., Harrie, Sylvia en Theo (bestuursleden); Jan v/d B. (lid); Jo Wijnen.
Afgemeld: Henk 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 2 juli en 27 augustus 2019
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
Notulen van 2 juli
 Het plan om in de wijk Luneven in Boxmeer een bos te kappen en daar huizen te bouwen
is klaar. Sylvia schrijft een zienswijze.
c. Actiepuntenlijst
 1262: de leskisten die niet meer uitgeleend worden, staan niet meer op de website. Harrie
geeft aan Geert door welke dit zijn, en Geert haalt de kisten op bij het gemeentehuis.
 1265: omdat het ons aan tijd ontbreekt achter alle ‘lege’ vergunningen aan te gaan,
beperken we ons tot enkele, en wel die vergunningen met erg veel invloed op de omgeving
van de verleende vergunning.
 1268: we verdiepen ons – ook weer vanwege tijdgebrek – niet verder in het GGORproject (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) dat Waterschap Aa en Maas heeft
opgesteld voor de optimalisatie van het peilbeheer en watersysteem in het gebied St.
Anthonis/Boxmeer. Dit Regime zorgt ervoor dat verdroogde gebieden opbloeien en
watertekorten worden aangepakt.
 1271: het artikel van Johan Vollenbroek over fabeltjes over de PAS (Programma Aanpak
Stikstof) hebben we niet in Bladgroen maar op onze website geplaatst
4. Financiën
 De subsidie van de gemeente Mill en Sint Hubert is binnen.
 Bijna alle leden hebben hun contributie betaald. De wanbetalers worden door Harrie
gebeld.
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5. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 19069-19084
Verzonden post: 19024-19025
b. Zwart/witboek
 Geert is door de Deense TV geïnterviewd over de relatie veehouderij – gezondheid.
6. Nieuwe financiële bronnen
Harrie zoekt uit of ‘Tikki€’ misschien iets voor ons is. Zouden we dan kunnen gebruiken als
we ergens met een stand staan bijvoorbeeld.
7. Compensatiemaatregelen gemeenten Land van Cuijk
Omdat Henk deze vergadering niet gehaald heeft, vanwege zijn laatste vergadering met de
Raad van Toezicht van de BMF, wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
8. Bijeenkomst ‘Onze lucht, uw gezondheid’
Voor deze bijeenkomst op 25 september in Wanroij hebben zich 100 mensen aangemeld; de
verwachting is dat er (veel) meer zullen komen. Wij staan daar met een stand, met daarin o.a.
de nieuwste Bladgroen, fotoalbums, en posters met daarop een door Gerda grafisch
weergegeven mineralenbalans. Deze posters laat Geert maken, en verkopen we voor een
gering bedrag.
9. Bladgroen
De 2de Bladgroen van dit jaar is vlak voor deze vergadering gereed gekomen.
De 3de Bladgroen heeft als thema de eikenprocessierups, met veel aandacht voor
bestrijdingsmiddelen (niet alleen tegen deze rups).
10. Nieuwsbrief/Website
 Stefan, die onze website gebouwd heeft, krijgt een andere baan. 2 Andere personen zullen
nu ons aanspreekpunt zijn.
 Gemiddeld trekt onze website 5 à 6 bezoekers per dag.
11. Rondvraag
Geert: houden we weer een kerstborrel, en zo ja waar? Bespreken we op de volgende
vergadering.
12. Volgende vergadering
Deze is op 22 oktober, zelfde tijd en plaats.
13. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 21.45 uur.

Agenda
Di 22 oktober
20.00 uur bestuursvergadering
Di 19 november 20.00 uur bestuursvergadering
Di 17 december 20.00 uur bestuursvergadering

De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn

Jan Reijnen, secretaris
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