
donderdag, 30 april 2009

Comité eist
herstel laan
bij klooster

MERU Twijfels aan ontvankelijkheid comité

door onze verslaggever

ROERMOND – De gemeente Roer-
dalen beschouwt het Burgerco-
mité St. Ludwig niet langer als
belanghebbende bij zaken die te
maken hebben met het voormali-
ge klooster in Vlodrop-Station.

Dat bleek gisteren bij de bestuurs-
rechter in Roermond. De rechter
boog zich over het bezwaar dat het
burgercomité heeft gemaakt tegen
de vergunningverlening door Roer-
dalen voor het aanbrengen van een
bocht in de oprijlaan naar het voor-
malig kloostercomplex.

Het burgercomité vindt bij mon-
de van voorzitter Louis Op den
Kamp dat de gemeente nooit aan
die wegverlegging had mogen mee-
werken. Omdat de oprijlaan in de
ogen van het comité een cul-
tuur-historisch geheel vormt met
het Rijksmonumentale klooster
Sankt Ludwig.

Het burgercomité eist daarom
dat het besluit van de gemeente
wordt teruggedraaid en dat de Ma-
harishi-organisatie Meru de oprij-
laan in oude staat herstelt. Maar, in
plaats van in te gaan op die eis, be-
gon zowel de woordvoerder van de
gemeente Roerdalen als de raads-
man van Meru met het uitspreken

van twijfels over de ontvankelijk-
heid van het burgercomité. Zowel
de gemeente als Meru vindt dat
hert comité geen belanghebbende
is omdat het comité zich vooral be-
zighoudt met procedures en rechts-
zaken. Voorzitter Op den Kamp be-
streed die zienswijze.

De gemeente wees de kritiek op
de vergunningverlening af. Die ver-
gunning is in overleg met het pro-
vinciebestuur tot stand gekomen,
aldus de woordvoerder.

Woordvoerder Lamers van de
Meru voerde aan dat er geen reden
is om de weg te herstellen. De oprij-
laan maakt volgens hem immers
geen deel uit van de rijksmonu-
mentale status van het complex.
De rechter doet binnen zes weken
uitspraak.
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