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Roerdalen: extern advies sloop
SANKT LUDWIG College van B en W wil niet opnieuw ‘nat gaan’ bij hernieuwde sloopaanvraag Meru

door Hans Straus

Eigenaar stichting Meru dient nog
deze maand een nieuwe aanvraag
voor een sloopvergunning in. Dat
stelt woordvoerder Rik Jung van de

VLODROP – B en W van Roerdalen
huren juridische expertise in om
te voorkomen dat de gemeente
opnieuw in de fout gaat bij een
nieuwe vergunningaanvraag
voor de sloop van het klooster
Sankt Ludwig in Vlodrop.

stichting. Op initiatief van wethou-
der Jan Teuwen (Praktische Poli-
tiek) heeft het college van B en W
van Roerdalen nog voor ontvangst
van een aanvraag besloten 10.000
euro beschikbaar te stellen voor de
inschakeling van externe deskundi-
gen die de gemeente moeten hel-
pen bij de behandeling. Volgens
Teuwen is extern advies nodig om
‘niet opnieuw nat te gaan als ge-
meente’. Daarmee doelt Teuwen
op de rechtsvoorgangers van de ge-
meente Roerdalen die door de rech-

ter twee keer werden teruggefloten
na het verlenen van een sloopver-
gunning voor het klooster. „Wij
hebben die juridische deskundig-
heid zelf niet in huis”, zegt Teu-
wen.

Woordvoerder Rik Jung van de
stichting Meru stelt dat de sloop-
aanvraag los staat van de beroeps-
zaak die Meru heeft aangespannen
bij de Raad van State tegen de uit-
spraak van de rechter in Roermond
dat klooster Sankt Ludwig terecht
de status van rijksmonument

heeft. Jung: „Ook een monument
mag onder bepaalde voorwaarden
worden gesloopt. Wij hebben overi-
gens sterke aanwijzingen uit de
wandelgangen opgevangen dat de
gemeente Roerdalen en het rijk po-
sitief staan tegenover sloop van het
klooster”, zegt Jung.

Wethouder Jan Teuwen van
Roerdalen laat zich nadrukkelijk
niet uit over de richting waarin het
college van B en W denkt met be-
trekking tot een nieuwe sloopaan-
vraag. „Wij anticiperen slechts op

een hernieuwde aanvraag”, zegt
Teuwen. „Als B en W dienen wij af-
stand te bewaren en iedere aan-
vraag op zijn merites te beoorde-
len. Wij willen een gedegen analy-
se van de eerdere vergunningtrajec-
ten en de uitspraken van de rech-
ter”, zegt Teuwen.

Het Burgercomité Sankt Ludwig
heeft de afgelopen jaren steeds fel
gestreden tegen sloop van het
klooster in Vlodrop. Voorzitter
Louis op de Kamp was gisteren
niet bereikbaar voor commentaar.


