Ingezonden reactie op de OPINIE van Bert Hammes

Sloop St. Ludwig is kwestie van tijd
in Dagblad De Limburger van woensdag 19 september 2012.

Graag wil ik reageren op de door uw verslaggever Bert Hammes gegeven mening betreffende het
rijksmonument St. Ludwig.
Gezien mijn verblijf in het buitenland ben ik daartoe nu pas in de gelegenheid.
Bert Hammes lijkt wel spreekbuis van de eigenaar of van de gemeente Roerdalen : Slopen is zijn
enige optie.
Van waar die wijsheid ? Van waar die vooruitziende blik ? Is Bert een onpartijdige journalist ?
“De discussie over sloop ja / nee vangt van voren aan” volgens hem. Dit klopt !
Voor de derde keer een niet te verdedigen sloopvergunning verstrekken / ontvangen vraagt om
nadere uitleg.
“Het verval gaat gewoon door”. Omdat de gemeente Roerdalen niet voldoende handhavend
optreedt.
“MERU gaat niet herstellen” schrijft Bert. MERU zal wel moeten ! De dwangsom treedt tien dagen
na de uitspraak van de Raad van State (in 2014) in werking.
“MERU laat zich niet door de RCE dwingen”. Enkel de gemeente Roerdalen kan iets dwingend
opleggen.
“MERU zet slimme juristen in”. Dit viel tot nu toe wel mee. Al zes maal verloor MERU de
gerechtelijke procedures.
“Wettelijk geen mogelijkheden om eigenaar tot onderhoud te dwingen”. Die mogelijkheden biedt
de Monumentenwet 1988 bij St. Ludwig wel. (Uitspraak van de Raad van State in 2012).
“Het is beter het oude klooster te slopen”. En dat beslist Bert als verslaggever even ??
“Sloop is beter dan MERU tegen beter weten in verplichten tot herstel”. Bert schijnt tot die lieden te
behoren die de eigenaar, nadat die een misdrijf (illegale sloop) heeft begaan, rijkelijk wil belonen
met een sloopvergunning voor het rijksmonument St. Ludwig.
“Er is voor St. Ludwig geen bestemming te vinden”. Logisch ! MERU gijzelt het gebouw door er
zelf niets mee te doen en het niet te verhuren of te verkopen. Zelfs na vertrek van MERU uit
Vlodrop wordt het gebouw ‘teruggeven aan de natuur’. Na de uitspraak van de Raad van State
(2014) komen de kaarten echter anders te liggen.
“MERU zal St. Ludwig nooit herstellen”. Een wel zeer voorbarige uitspraak die noch Bert, noch
iemand anders met succes kan verdedigen.
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