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Roerdalen eist een ton per dag
SANKT LUDWIG Dwangsom voor herstel klooster tegen Meru kan oplopen tot drie miljoen euro

door onze verslaggever

VLODROP – Een boete van 100.000
euro per dag met een maximum
van drie miljoen euro. Die geld-
straf hangt de Maharishi-organi-
satie Meru boven het hoofd als
ze geen gehoor geeft aan de eis
van de gemeente Roerdalen om
alle schade aan klooster Sankt
Ludwig te herstellen.

De hoogte van de dwangsom is af-
geleid van de kosten voor het her-

stel van het klooster. Een onafhan-
kelijk bouwadviesbureau heeft
voor de gemeente uitgerekend dat
het herstel van de sloopschade en
het dichten van de daken 2,6 mil-
joen euro kosten.

De Meru hoeft niet meteen met
het betalen van de dwangsommen
te beginnen. De termijn begint pas
te lopen als het besluit van minis-
ter Ronald Plasterk van Cultuur on-
herroepelijk is geworden.

Plasterk besloot in oktober vorig
jaar om het voormalige klooster

Sankt Ludwig van de Franciscanen
als monument te handhaven op de
lijst van rijksmonumenten. Tegen
dat besluit is de Meru in beroep ge-
gaan. De afhandeling van dat be-
roep loopt nog. Pas als die procedu-
re helemaal is afgerond moet Meru
de schade aan het kloostercomplex
in Vlodrop-Station binnen een jaar
volledig herstellen. Meru moet bo-
vendien voorzieningen treffen om
het hele complex te vrijwaren van
weersinvloeden.

De gemeente Roerdalen kondig-

de in maart van dit jaar al aan dat
de Maharishi-organisatie de schade
aan het gebouw moet herstellen.
De organisatie reageerde afwijzend
op die aanzegging. Meru voerde
aan dat het herstel veel te veel geld
zou gaan kosten.

De schade aan het klooster da-
teert uit september 2001. In dat jaar
werd een gedeelte van de voorgevel
van het klooster gesloopt. Sinds-
dien dringt vooral het burgercomi-
té St. Ludwig aan voor het herstel
van de aangebrachte schade.

De Meru heeft steeds geweigerd
om gehoor te geven aan oproepen
om het oude klooster te herstellen.
De Maharishi-organisatie van de
vorig jaar in februari overleden
voorganger Maharishi Mahesh Yogi
heeft meermaals aangegeven dat
het klooster op den duur moet wij-
ken voor nieuwbouw die meer in
overeenstemming is met de Vedi-
sche principes.

De Meru was niet bereikbaar om
te reageren op de dwangsomopleg-
ging.


