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KLOOSTER Burgercomité tegen sloop van turnhal Sankt Ludwig

Ook sloop turnhal
door onze verslaggever
VLODROP – Het college van burgemeester en wethouders van
Roerdalen heeft de MERU vergunning verleend voor de sloop
van de turnhal bij het voormalige klooster Sankt Ludwig in Vlodrop-Station. Het burgercomité
Sankt Ludwig heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

MERU wil de turnhal afbreken om
ruimte te scheppen op het terrrein
bij het vroegere klooster. Volgens
de Maharishi-organisatie is de turnhal pas in 1960 gebouwd en dus
geen onderdeel van het rijksmonument. Het college van Roerdalen
heeft al met de sloop ingestemd.
Maar het burgercomité heeft
daar bezwaar tegen gemaakt. „De
turnhal is in 1911 en 1912 gebouwd
en vormt ook onderdeel van het

rijksmonument”, zegt voorzitter
Louis Op de Kamp van het burgercomité. „Het sloopverzoek had bovendien eerst in de monumentencommissie behandeld moeten worden. Dat is niet gebeurd”, zegt hij
De gemeente en eigenaar MERU
van het klooster menen volgens
Op de Kamp ten onrechte dat de
turnhal geen onderdeel van het monument is. Het comité wijst naar
de oorspronkelijke bouwtekeningen van het klooster uit 1904 en
1905. „Op die tekeningen staat de
turnhal ook al”, zo stelt Op de
Kamp. Het comité peinst er niet
over om zich bij sloop van het
klooster neer te leggen. „Wij blijven ons inzetten voor het behoud
van het rijksmonument. Sloop van
het kloostergebouw is niet aan de
orde. Die sloop is geen must, maar
een wens van de MERU. In het bestemmingsplan voor de Vedische

universiteit staat namelijk dat het
klooster ook kan blijven staan”,
zegt Op de Kamp. Hij verwacht dat
de Raad van State komend najaar
uitspraak zal doen over het bezwaar dat MERU heeft ingediend
tegen het handhaven van het klooster op de rijksmonumentenlijst.
Op de Kamp gaat er niet van uit
dat de gemeente MERU zal dwingen tot herstel van de beschadigingen aan de gevel van het klooster
als het gebouw monument blijft.
„Er komt kennelijk een nieuw verzoek van MERU tot sloop van het
klooster. De gemeente zal dat sloopverzoek volgens mij aangrijpen om
het innen van de dwangsommen
opnieuw uit te stellen. De gemeente is trouwens helemaal niet verplicht om de dwangsommen te innen”, meent Op de Kamp.
Bij de gemeente kon niemand
reageren.

