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ROERDALEN Gemeente zet dwangsom door

‘St. Ludwig
herstellen’
door onze verslaggever
VLODROP – De gemeente Roerda-

len vindt dat de Maharishi-organisatie MERU eindelijk werk
moet maken van het herstel van
het voormalig klooster Sankt
Ludwig in Vlodrop-Station. Roerdalen zet daarom de eerder aangekondigde dwangsomprocedure tegen MERU door.
Dit werd gisteren bevestigd door
wethouder Jan Teuwen, die in het
college van burgemeester en wethouders is belast met handhaving.
„We hebben onlangs een gesprek gehad met de top van de organisatie. En daarbij hebben we aangegeven dat we de eerder ingezette
handhavingsprocedure doorzetten.
De bezwaren die MERU tegen de
eerder opgelegde dwangsom heeft
ingediend, hebben wij afgewezen”,
aldus Teuwen.
Roerdalen wil dat MERU alle
schade aan het voormalige klooster
herstelt, die in 2001 is aangericht
aan de voorgevel van het rijksmonumentale gebouw. Verder moet
de organisatie ook de daken van
het klooster herstellen. De gemeente heeft in oktober vorig jaar de
dwangsomprocedure opgestart.
De organisatie moet een boete
van een ton per dag met een maxi-

mum van drie miljoen euro betalen als ze geen gehoor geeft aan de
eisen van de gemeente. De verplichting om de dwangsommen te betalen begint pas te lopen als het besluit van oud-minister Ronald Plasterk om het klooster te handhaven
als rijksmonument, onherroepelijk
is geworden. De procedures rond
dat besluit zijn nog niet afgerond.
Behalve deze al lopende dwangsomprocedure kan MERU rekenen
op nog een nieuwe dwangsomprocedure. Roerdalen vindt namelijk
dat MERU voor het einde van dit
jaar tientallen wooncontainers
moet verwijderen die elders op het
terrein staan.
De vergunning voor die tijdelijke
gebouwen loopt eind van dit jaar af
en Roerdalen is niet van plan de
vergunning te verlengen.
Teuwen: „MERU moet niet menen dat ze een aparte positie inneemt. Zij behoort zich net als andere burgers aan de regels te houden. Doet ze dat niet, dan gaan wij
handhaven Het kan niet zo zijn dat
zij aan ons van alles vraagt, zoals
de bouw van die toren, en dat zij
zelf geen gehoor geven aan onze
verzoeken.” Bij MERU in Vlodrop-Station was gisteren niemand
bereikbaar voor een reactie op de
besluitvorming van de gemeente
Roerdalen.

