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Commissie opzij gezet
MONUMENTEN Geen verband met verzoek Stichting Meru aan gemeente Roerdalen

door onze verslaggever

ST.ODILIËNBERG – De gemeentelij-
ke monumentencommissie in
Roerdalen is door het gemeente-
bestuur ontbonden. Het besluit
heeft volgens B en W niets te ma-
ken met een verzoek van de
Stichting Meru, die twijfelt aan
de onafhankelijkheid van de
commissieleden.

„Het ontbinden van de commissie
vloeit voort uit een verordening die
de gemeenteraad in 2007 heeft vast-
gesteld. De raad heeft toen bepaald
dat de commissie uit drie leden in

plaats van uit vier leden moet be-
staan”, legt loco-burgemeester Jan
Geraedts uit.

Het besluit om de commissie nu
te ontbinden heeft volgens hem te
maken met de komende gemeente-
raadsverkiezingen. „De commissie
was voor vier jaar benoemd. Het is
straks aan het nieuwe college om
een nieuwe commissie aan te stel-
len.”

Geraedts wijst enig verband met
een verzoek van de Stichting Meru
om de commissie te ontbinden af.
Die stichting vroeg in juni om ont-
slag van de commissie. De zittende
leden zouden te veel binding heb-

ben met organisaties als het Cuy-
persgenootschap en de Bond
Heemschut. Sommige leden zou-
den zelfs tegen Meru hebben gepro-
cedeerd. „De mogelijkheid dat elk
lid zich onafhankelijk opstelt, is
daarmee gering geworden”, zo stel-
de de Meru.

Loco-burgemeester Geraedts be-
strijdt de kritiek van de stichting
Meru. „Toen het sloopverzoek van
het klooster indertijd aan de orde
was, hebben wij voor de behande-
ling van dat verzoek een aparte
commissie om advies gevraagd.”

Geraedts benadrukt dat het nieu-
we college straks na de verkiezin-

gen vrij is om de zittende commis-
sie opnieuw te benoemen.

De kans dat opnieuw leden van
de Heemkundevereniging Roer-
streek (HVR) in de commissie ko-
men is niet uitgesloten. „Het blijft
vissen in dezelfde vijver”, aldus Ge-
raedts.

Voorzitter Jac Geraeds van de
HVR neemt het op voor de
HVR-commissieleden. „Je kunt
niet van een HVR-lid eisen dat hij
zich niet verzet tegen de sloop van
een monument. Wij komen als
HVR op voor álle monumentale ge-
bouwen.”


