
Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 29 juni 2021 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden).  
Afgemeld: Marcel en Wygard (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.10 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 1 juni 2021 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 1, punt 3.b.2: tegen de afwijzing van ons intrekkingsverzoek van de vergunning in 
het kader van de Wet Natuurbescherming aan de eigenaar van Hoekstraat 14 te Rijkevoort 
gaan we eerst een pro forma bezwaar indienen, zodat we meer tijd hebben om een formeel 
bezwaar in te dienen. Over deze kwestie is tijdens de vergadering nog overlegd. 
 Pagina 1, punt 3.b.3: ook de tweede online hoorzitting over ons bezwaar tegen de 
verlening van een natuurbeschermingsvergunning aan de betoncentrale aan d Veerstraat in 
Boxmeer nam niet veel tijd in beslag. Het wachten is nu op het advies van de 
bezwarencommissie. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1353: in het Land van Cuijk zijn (m.u.v. de postbussen) 35 postcodes. Wanneer je je 
aanmeld om van een bepaalde postcode meldingen van de overheid te ontvangen, krijg je óók 
berichten van aangrenzende postcodes. Dubbelop dus. We bekijken nog hoe we dit probleem 
tackelen.  
 
4. Financiën  
Niets te melden.  
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe gevonden. 
 
 



6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21074-21094 
Verzonden post: 21033 
 
b. Zwart/witboek 
 In Rijkevoort wil een kalkoenhouder toch (weer) opstarten. Om aan te tonen dat hij met 
de buurt over zijn plannen gesproken heeft, heeft de ondernemer zijn buurtgenoten gevraagd  
een handtekeningen te zetten. Een verontruste buurtbewoonster heeft daarop contact met ons 
opgenomen. Ons advies: niet tekenen, en Ton van Hoof de zaak laten behandelen. 
 In de Graspeel (aan de andere kant van de Peelweg, dus buiten het Land van Cuijk) wil 
een biologische boer iets doen met tiny houses, maar loopt tegen allerlei regels op. Hij heeft 
Geert gevraagd te helpen, maar Geert heeft hem doorverwezen. 
  
7. Werkgroepen Omgevingswet 
a. Transitie landbouw  
b. Energietransitie   
Begin oktober wil Geert weer, net als vorig jaar, een avond organiseren over deze transities. 
 
8. Bladgroen 
De 2de Bladgroen van dit jaar wordt niet zo dik als de 1ste, wat niet erg is, omdat we (als het 
goed is) een extra uitgave van ons verenigingsblad uitbrengen, gewijd aan ons bomenproject. 
Kees de Bruijn heeft hiervoor van onze voorzitter de vrije hand gekregen. 
 
9. Bomenproject 
Gerard heeft al de nodige zaken geregeld. Wat nog moet gebeuren is de plantlocaties 
uitzoeken. Dit doen de mensen die zich namens de dorpsraden bij ons gemeld hebben, en 
degenen die we nog bereid moeten zien te vinden uit de dorpen waar we geen aanmeldingen 
van hebben gekregen, samen met de begeleiders uit MLvC. Sylvia wil wel voor de dorpen uit 
de gemeente Boxmeer waarvan we nog geen contactpersoon hebben die personen zoeken, 
maar heeft geen tijd om begeleider te zijn. Ze neemt hierover contact op met Gerard. De 
instructiekaart die Gerard gestuurd heeft voor contactpersonen en begeleiders wordt Jan 
ingekort.  
 
10. Plan Boom 21 
Nederland heeft de ambitie om in de aankomende 10 jaar meer dan 100 miljoen bomen bij te 
planten. De Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven 40 miljoen bomen te willen planten 
om de ontbossing tegen te gaan. Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN 
Brabant dragen hier graag aan bij met ‘Plan Boom’: Brabantse natuurverenigingen worden 
gratis bosplantsoen aangeboden. We hebben al ons eigen bomenproject, dus laten dit aan ons 
voorbij gaan.  
 
11. Rondvraag 
Jan: doen we iets aan/met het zonnepark nabij de Groespeel? Vragen of Martijn naar de 
plannen wil kijken. 
 
12. Volgende vergadering 
Deze is op 7 september zelfde tijd en plaats. 
 
 



13. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 
 
 
 
Agenda 
Di 7 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Vr 24 september 20.00 uur   ledenvergadering De Jachthoorn 
Di 5 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 2 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 10 november 14.00  uur planten boom Rijkevoort 
Di 30 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 21 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
 
  
Jan Reijnen, secretaris 
 
 


