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EEN DIGITALE UITGAVE VAN DE GROENLINKS GEMEENTERAADSFRACTIE EN DE 
GROENLINKS AFDELING ECHT-SUSTEREN   JAARGANG: 6  NUMMER: 75, SEPTEMBER 2009 
 www.echt-susteren.groenlinks.nl       josmeeuws@hetnet.nl   
 
De gemeenteraadsfractie van GroenLinks en de afdeling GroenLinks Echt-Susteren 
zijn in januari 2004 gestart met het verspreiden van hun politieke visie op de gang van 
zaken in de gemeente Echt-Susteren middels het vervaardigen van een gratis 
Nieuwsbrief die per e-mail verzonden wordt naar belangstellenden. Geïnteresseerden 
die de Nieuwsbrief willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken via een mailtje aan: 
josmeeuws@hetnet.nl.  

 
U bent nu aan het lezen in de 75e Nieuwsbrief van GroenLinks. Indien u de vorige 74 
uitgaven niet ontvangen heeft, maar deze ook graag zou willen lezen, zie dan onze 
website: www.echt-susteren.groenlinks.nl 
 
Mensen die de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen worden vriendelijk en dringend 
verzocht deze door te sturen naar familie, vrienden, bekenden en iedereen waarvan 
men denkt dat hij of zij geïnteresseerd is in het (politieke) reilen en zeilen in het mooie 
stadje Echt-Susteren. 
  

PARLEMENTAIRE VERTEGENWOORDIGERS GROENLINKS 
 

GEMEENTERAAD 
Jos Meeuws, fractievoorzitter                                                         Evert Masthoff, raadslid 
Plataanstraat 27                                                                                            Haverterstraat 5 
6101 KG Echt                        6118 CC Nieuwstadt 
0475-485161                                                                                                        046-4855633 
josmeeuws@hetnet.nl                                                                    evert.masthoff@planet.nl 

http://glecht-susteren.hyves.nl 
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SANKT LUDWIG WEER OP DE AGENDA DANKZIJ GROENLINKS    
Het Limburgse GroenLinks Tweede Kamerlid Jolande Sap heeft schriftelijke vragen 
gesteld aan Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de 
zorgwekkende ontwikkelingen rond Rijksmonument Sankt Ludwig te Vlodrop-Station. 
Ondanks het gegeven dat de Minister in oktober 2008 nog eens expliciet heeft 
aangegeven dat Sankt Ludwig een Rijksmonument blijft (zeer tegen de wil van 
eigenaar de Meru-sekte en de gemeente Roerdalen) gaat de bouwkundige staat van 
het cultuur-historisch erfgoed nog steeds zienderogen achteruit. De Meru-sekte laat 
het bouwwerk moedwillig verpauperen en de gemeente Roerdalen kijkt ondertussen 
als een blind paard toe. 
 

Onlangs stelde het Duitse Landtaglid Dr. 
Ruth Seidl (Bündnis90/Die Grünen, Landtag 
Nordrhein-Westfalen) vragen over Sankt 
Ludwig aan haar regering. Zij pleitte daarin 
voor internationale samenwerking om te 
komen tot een oplossing voor de problemen 
rond het Rijksmonument in Vlodrop-Station. 
Jos Meeuws, fractievoorzitter van 
GroenLinks in Echt-Susteren en actief in de 
strijd voor het herstel en behoud van Sankt 
Ludwig heeft de vragen van Seidl 
doorgeleid naar de Tweede Kamer-fractie 

van zijn partij en die heeft in overleg met hem vragen geformuleerd voor Minister Plasterk. 
Het is te hopen dat de Minister de essentie van deze vragen onder ogen ziet en tot actie 
overgaat. De GroenLinks-fractie in Echt-Susteren had Minister Plasterk overigens 
uitgenodigd om deel te nemen aan de maandelijkse wandeling rond het Rijksmonument in 
augustus om zichzelf een goed beeld te kunnen vormen van het cultuurhistorisch barbarisme 
dat dagelijks door de Meru-sekte in praktijk wordt gebracht, maar helaas moest de Minister 
wegens andere verplichtingen afzeggen. GroenLinks gaat nu proberen om Plasterk voor een 
van de volgende wandelingen te strikken. 

   
Jolande Sap stelde de volgende vragen aan Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen over het Rijksmonument Sankt Ludwig te Vlodorp-Station: 
 

1. Kunt u beschrijven wat op dit moment de bestuurlijke en fysieke stand  van zaken is 
rondom het Sankt Ludwig klooster? Wat is er precies na oktober 2008 gebeurd toen u 
de rijksmonumentenstatus van het Sankt Ludwig klooster bevestigde? 

2. Klopt het dat het klooster door de huidige eigenaar, de Meru-beweging, wordt 
verwaarloosd, waardoor de bouwkundige staat van het Rijksmonument ernstig 
verslechtert? Zo ja, welke bestuurlijke wegen staan open om dit verval tegen te gaan 
en wordt daarvan door de afzonderlijke bestuursorganen ook gebruik gemaakt? 

3. Bent u bekend met het feit dat de gemeente Roerdalen zich niet of nauwelijks bezig 
houdt met haar handhavende taak inzake allerlei, meestal illegale, activiteiten in en 
rond Rijksmonument Sankt Ludwig met als gevolg dat de verpaupering van dit 
cultuurhistorisch erfgoed steeds erger wordt? Wat bent u voornemens te gaan doen, 
eventueel samen met uw collage van Binnenlandse Zaken, om aan deze ernstige 
situatie een einde te maken? 

4. Bestaan er op dit moment plannen voor de toekomst van dit klooster? Zo ja, wat 
behelzen deze plannen en op welke wijze zijn overheidsorganen daarbij betrokken? 

 

 

 



 3
Bündnis90/Die Grünen-parlementslid in de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen,  

Dr. Ruth Seidl, is van mening dat overheden 
aan weerszijden van de grens de handen 
ineen moeten slaan om gezamenlijk werk te 
maken van het behoud van Rijksmonument 
Sankt Ludwig in Vlodrop-Station voor het 
nageslacht. 

Bündnis90/Die Grünen is een van de partijen 
die net als GroenLinks deel uitmaken van de 
internationaal samenwerkende 

belangengroepen die zich inzetten voor behoud en herstel van het Rijksmonument. Frau 
Seidl riep onlangs in een brief de deelstaatregering in Düsseldorf op om samen met de 
Nederlandse overheden actie te ondernemen die leiden tot herstel van het in 2001, door de 
eigenaar (de Meru-sekte) deels moedwillig vernielde voormalig klooster Sankt Ludwig. Frau 
Seidl benadrukt dat Sankt Ludwig voor de regio's aan beide zijden van de grens van grote 
cultuurhistorische betekenis is. 

Reden voor Frau Seidl om de deelstaatregering aan te schrijven is het feit dat ondanks dat 
Minister Plasterk in oktober 2008 nogmaals heeft aangegeven dat het gebouw 
Rijksmonument blijft en ondanks de aanschrijving van de gemeente Roerdalen, waarin 
herstel van de schade wordt opgedragen aan de Meru-luchtfietsers, zij toch vanuit de regio 
verneemt dat het slopen en daardoor het verval van het klooster nog steeds doorgaan. En dit 
alles met de politieke watjes uit de gemeente Roerdalen als lijdzame toeschouwers aan de 
zijlijn.  

Frau Seidl ziet zelfs mogelijkheden om fondsen 
voor het herstel vanuit Europa te krijgen. 
Wanneer we dit naast de mogelijkheden leggen 
die er ook in Nederland al zijn dan kan dit voor de 
eigenaar een aanzienlijke verlichting betekenen 
van de kosten die gemaakt moeten worden om 
de enorme schade te herstellen. Blijft natuurlijk 
wel de ethische vraag of een eigenaar die 
moedwillig de zaak heeft gesloopt met 
belastinggelden geholpen moet worden. Wat 
GroenLinks betreft nu niet en nooit niet.   

De gemeenten Wassenberg en Roerdalen zijn op dit moment bezig om te werken aan 
gezamenlijke doelstellingen op het gebied van toerisme. Het klooster zou daar op een 
geweldige manier in passen. En ook voor dit doel zouden Europese fondsen aangeboord 
kunnen worden. 

Dr. Ruth Zeil was, vergezeld van echtgenoot Robert (raadslid Bündnis90/Die Grünen in 
Wassenberg), persoonlijk aanwezig tijdens de maandelijkse protestwandeling rond Sankt 
Ludwig op zondag 30 augustus. Zij sprak na afloop haar verbijstering uit over wat ze gezien 
had. Zij vond het onbestaanbaar dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren en dat de gemeente 
Roerdalen dit blijkbaar ook nog allemaal gedoogt. Zij beloofde hier een speerpunt van te 
gaan maken in de Landtag van Nordrhein-Westfalen.   
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DE MEER ZIT IN BESLISSENDE FASE 
Het begint heel spannend te worden rond het waardevol agrarisch gebied De Meer op 
de grens tussen de gemeenten Roermond en Roerdalen. Het Eindhovense 
distributiebedrijf EDCO heeft besloten af te zien van vestiging aldaar, mede vanwege 
het enorme verzet vanuit de bevolking. CDA-Gedeputeerde Driessen en Roermonds 
VVD-wethouder Van Rey, die het bedrijf eigenlijk min of meer wilden dwingen om zich 
in De Meer te vestigen, zijn door deze ontwikkelingen natuurlijk behoorlijk in hun wiek 
geschoten. Zij speelden hoog en bedenkelijk politiek spel en zijn diep gevallen. 
 
De gemeente Roermond wil andere industrie in De Meer neerzetten. De gemeente 
Roerdalen is van mening dat het gebied gewoon de oude bestemming moet behouden, 
namelijk landbouwgebied. Het Burgercomité De Meer Groen!, de grote gangmaker in het 
verzet, heeft maar weer eens een brief geschreven aan alle Provinciale Statenleden in de 
hoop dat daar ook eindelijk het kwartje gaat vallen. 
 

GroenLinks is altijd fel tegenstander geweest 
van de vestiging van EDCO in De Meer. De 
fractie in Echt-Susteren heeft zich hier dan 
ook nadrukkelijk mee bemoeid op lokaal, 
provinciaal en landelijk niveau, niet in de 
laatste plaats omdat het bedrijventerrein bij 
St. Joost ook een belangrijke rol heeft 
gespeeld in dit drama. De recente 
ontwikkelingen zijn natuurlijk hoopgevend 
maar het pleit is nog lang niet beslecht. De 
rol van de gemeente Roermond (lees: VVD-
wethouder Van Rey) in deze is opmerkelijk. 
Nu EDCO niet komt, heeft de eerder 

kunstmatig doorgevoerde wijziging van het Provinciaal Omgevingsplan geen enkel 
bestaansrecht meer. Deze dwaling moet gewoon worden teruggedraaid. EDCO is steeds 
bestempeld als een uitzonderlijke situatie. Nu die er niet meer is, hoort alles weer te worden 
zoals het was. De uitlatingen van Roermond zoals die na de terugtrekking van EDCO 
gedaan worden om kost wat kost toch door te gaan met vestiging van industrie in dit gebied 
is uitermate arrogant. Roermond wenst blijkbaar niets te doen aan goed nabuurschap. Deze 
houding van de gemeente Roermond kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de 
regiosamenwerking. Als Roermond zich zo blijft opstellen legt ze zelf al een bom onder de 
regiovisie. Regionale samenwerking met andere gemeenten betekent dat men als 
gelijkwaardige partners de schouders zet onder de hele regio. Maar als Roermond zich 
steeds opstelt als een dictator en op slinkse wijze en met valse argumenten allerlei plannen 
erdoorheen perst waarmee de buurgemeenten worden getergd, zoals nu met de EDCO-
soap, dan moet het een keer fout gaan. 

 
Als GroenLinks begrijpen wij dat de gemeente 
Roerdalen en het Burgercomité De Meer 
Groen! nu gaan voor de oude status van De 
Meer. Waar wij  bang voor zijn is dat de 
praktijk er straks akelig anders uit komt te 
zien. Vergeet niet: we hebben nog steeds te 
maken met figuren als Driessen en Van Rey. 
Zolang die iets te vertellen hebben in deze 
provincie moet je bij ieder voorstel ontzettend 
achterdochtig zijn. De gemeente Roermond 
(lees: Van Rey) zal blijven gaan voor een 
industriële bestemming van De Meer. 
Driessen zal dat als een kip zonder kop blijven steunen. Wáármee chanteert Van Rey 
Driessen eigenlijk? Wat heeft die in handen dat Driessen zo naar zijn pijpen danst? Uit 
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politiek perspectief gezien is het in ieder geval volstrekt onverklaarbaar dat Driessen als een 
schoothondje achter Van Rey aankwispelt. Het zou goed zijn als eens wordt uitgezocht wat 
hier werkelijk speelt achter de schermen. Dat zou ook veel verklaren inzake de EDCO-klucht! 
Zolang dat niet boven tafel is en zolang die twee iets in de melk te brokkelen hebben blijft 
GroenLinks zich zorgen maken dat er in De Meer uiteindelijk toch ongewenste en 
onomkeerbare dingen gaan gebeuren.  
 
De gemeente Roerdalen sluit inmiddels een grenscorrectie met de gemeente Roermond niet 
uit. Onlangs stelde de lokale CDA-fractie voor om het natuur- en landbouwgebied De Meer 

volledig in te lijven bij de gemeente Roerdalen. Het College van 
B & W geeft hier nu gehoor aan. Op deze manier wil de 
gemeente ervoor zorgen dat De Meer beschikbaar blijft voor 
agrarische bedrijven en natuur. Nu het erop lijkt dat im- en 
exportbedrijf Edco zich niet zal vestigen in De Meer, wil de 
gemeente Roerdalen dat het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
(POL) voor De Meer wordt aangepast. Nu de komst van het 
bedrijf van de baan is, moet het gebied niet langer gereserveerd 
blijven voor de vestiging van andere bedrijven, stelt de gemeente 
Roerdalen in een persbericht. 
 
Niet eens zo'n gek idee van de gemeente Roerdalen om aan een 
grenscorrectie te gaan werken. Probleem is alleen dat de andere 
partij Roermond/Van Rey heet. Die zullen De Meer niet zonder 
slag of stoot uit handen geven. Zij zullen wel met een compromis 

op de proppen komen: De Meer naar Roerdalen en het Leropperveld naar Roermond. Daar 
zit Roermond al langer op te azen maar een eerdere annexatiepoging in innige 
samenwerking met CDA-Gedeputeerde Driessen strandde jammerlijk. Of je als gemeente 
Roerdalen aan zo'n koehandel moet meewerken is nog maar zeer de vraag! 
 
 
 
 


