
Pagina 1 van 3 
 

Notulen 29 november 2022 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 29 november 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Fons en Willy (leden).  
Afgemeld: Huguette en Marcel (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 1 november 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pag. 1 punt 4.b.1: er hebben niet meer dan 5 verenigingen onze vragenlijst n.a.v. de 
avond over chemievrij sportveldenbeheer ingevuld. Jan zet hun antwoorden in een bestand, 
dat we de gemeente aanbieden. 
 Pag. 2 punt 4.b.2: bij het Platform natuur, landschap en ecologie van de gemeente Land 
van Cuijk heeft Theo geleerd dat de groene verenigingen niet gaan samenwerken zoals wij 
ons dat voorgesteld hadden. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1421: de 2 ambtenaren die zich met ons bomenproject hebben bezig gehouden hebben 
een bedankbrief gekregen, de schenker van de bomen heeft een cadeau gekregen. 
 
4. Financiën  
 De subsidie van de (oude) gemeente Boxmeer is binnen, die van Sint Anthonis en Mill en 
St. Hubert nog niet; blijkbaar is er nog geen nieuw subsidiebeleid in de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk. 
 De kosten voor het organiseren van de avond over chemievrij sportveldenbeheer zijn 
door de gemeente vergoed. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 22095-22104 
Verzonden post: - 
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b. Zwart/witboek 
 De ‘club van acht’ heeft voorgesteld een avond voor alle leden te organiseren. Als 
afsluiting van het oude, of aftrap van het nieuwe jaar? We kiezen voor het laatste. Als locatie 
wordt Verdeliet in Cuijk voorgesteld. Jan vraagt of dat op 4 januari mogelijk is. 
 Leni Koot zit de Provincie achter de broek m.b.t. de geplande bomenkap langs de N264. 
De Provincie weet hier niet zo goed raad mee. 
 De Stichting Natuurgebied De Kuilen is blij met de inbreng van de natuurorganisaties 
(waaronder wij), maar heeft er moeite mee dat zij op detailniveau niet op één lijn zitten. 
 We zijn door leerlingen van het Merletcollege benaderd met vragen over het gebruik van 
biomassa in het Land van Cuijk (hoeveel biomassa is er beschikbaar, welke vorm van 
biomassa is er het meest beschikbaar en/of voorkomend, wat wordt er gedaan met deze 
biomassa, wat is het grootste agrarische bedrijf in Land van Cuijk en hoeveel agrarische 
bedrijven zijn er in Land van Cuijk?) maar hebben hen helaas geen antwoorden kunnen 
geven. 
 Op 5 december is er een bijeenkomst tussen ondernemer, buurtbewoners (en op hun 
verzoek ook Geert) en ambtenaren over het bedrijf aan de Hoogeindsestraat in Rijkevoort dat 
voor enorme stankoverlast zorgt. 
 
6. Omgevingsvisie Land van Cuijk 
We werken een eigen omgevingsvisie uit die we in februari/maart presenteren aan de 
aanwezigen op de laatste te organiseren avond over de Omgevingswet. Eventuele 
opmerkingen van de aanwezigen worden dan als bijlage toegevoegd bij de presentatie aan de 
gemeenteraad. 
 
7. Onderhoud dossiers op website 
 Het dossier Bestemmingsplan Buitengebied Boxmeer is afgesloten, en gaat naar het 
archief. Sylvia schrijft nog een afsluitregel. 
 Bij het dossier betoncentrale Boxmeer wordt nu de ‘betoncentrale’ Wanroij (zelfde 
eigenaar) gevoegd. Sylvia onderhoudt dit dossier. Ze neemt contact op met Gert-Jan Kroef, 
die in de buurt van de Wanroijse centrale woont. 
 Het dossier Flessenhals Oeffelt wordt onderhouden door Willy. 
 Het dossier Dommelsvoort/Kraaijenbergse Plassen wordt onderhouden door Sylvia. 
 Het dossier intrekken lege vergunningen wordt onderhouden door Wim. 
 Het dossier co-vergister Volkelseweg wordt onderhouden door Geert. 
 Het dossier Hoekstraat Rijkevoort wordt onderhouden door Cor. 
 Het dossier De Kuilen wordt onderhouden door Geert. 
 Het dossier Meisevoort Gassel wordt onderhouden door Laura. Jan mailt de afwijzing 
door de Omgevingsdienst van ons verzoek om intrekking van de natuurbeschermings-
vergunning naar Harrie, die het op de website zet. 
 Het dossier natuurcompensatie in relatie tot verleende vergunningen moet aangepast 
worden nu er één gemeente Land van Cuijk is. Theo vraagt Bart Huckriede, ambtenaar bij 
deze gemeente, naar het beleid van de gemeente t.a.v. erfbeplanting. 
 
8. Overleg met gemeente januari 2023 
De gemeente heeft het verslag van het vorige overleg nog niet gestuurd, en ook nog geen 
datum voor het volgende overleg voorgesteld. Jan zal naar beide vragen. Agendapunten voor 
het volgende overleg: 

- De betoncentrale in Boxmeer/Wanroij 
- Hoe organiseert de gemeente onze plek in de totstandkoming van de omgevingsvisie? 
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9. Bladgroen 
De derde (reguliere) Bladgroen van dit jaar is klaar, en verschijnt vóór Kerstmis bij onze 
leden. De volgende editie is mogelijk een special over duurzaamheid, waarin we onze 
omgevingsvisie kunnen plaatsen. 
 
10. Rondvraag 
Geert: Brabants Landschap kent een groene subsidieregeling. Wat houdt die in? Zouden we 
daarmee onze gewenste zonering kunnen realiseren? Geen idee. 
 
11. Volgende vergadering 
Deze is op 20 december, zelfde tijd en plaats. 
 
12. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 
 
 
 
Agenda 
Di 20 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 4 januari ?? ledenbijeenkomst Verdeliet, Cuijk 
??  feb./mrt. ‘23 19.30 uur Omgevingsvisie-avond De Jachthoorn 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 
 


