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Sloop klooster dichterbijSloop klooster dichterbij
SANKT LUDWIG Minister zal zich niet verzetten tegen sloop van rijksmonumentale klooster

door Bert Hammes

VLODROP – De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE) zal
zich niet langer verzetten tegen
de sloop van het vroegere kloos-
ter Sankt Ludwig in Vlodrop. De
sloop van het complex komt
daarmee dichterbij.

De rijksdienst ziet af van verzet te-
gen het voorgenomen sloopbesluit
van Roerdalen omdat die gemeente
„een goed afgewogen besluit heeft
genomen”, zo verduidelijkt woord-
voerder Dolf Muller van de RCE.
Muller wijst erop dat de dienst heel

goed heeft gekeken naar de afwe-
gingen die de gemeente Roerdalen
heeft gemaakt. „Op een gegeven
moment moeten wij een besluit
respecteren. Hoe spijtig we dat ook
vinden. Maar, we hebben met een
nieuwe realiteit te maken: de ge-
meente is autonoom in haar be-
sluit.”

De rijksdienst heeft de minister
geadviseerd om geen zienswijze in
te dienen in reactie op het ontwerp-
besluit van Roerdalen. Dat advies is
door de minister overgenomen.
Volgens Muller zal de rijksdienst
zich ook in de vervolgprocedure bij
de bestuursrechter en de Raad van

State niet verzetten tegen de sloop
van het rijksmonumentale gebouw
in Vlodrop-Station. Met deze beslis-
sing komt de sloop van het kloos-
tercomplex een flinke stap dichter-
bij. Wethouder Jan Teuwen (hand-
having, Praktische Politiek) rea-
geert opgetogen. „Nu komt het ein-
de van de tunnel in zicht. Dit is
een van de zwaarste dossiers in
Roerdalen. Het heeft de gemeente
handenvol geld gekost. Ik ben blij
dat de minister tot eenzelfde in-
zicht komt”, aldus Teuwen.

De Stichting Meru, eigenaar van
het kloostercomplex en aanvrager
van de sloopvergunning, is zeer in-

genomen met de beslissing van de
RCE. „Door deze stap is de kans op
sloop dichterbij gekomen. Daar-
door is er zicht op het beëindigen
van een zestien jaar lang voortsle-
pend proces”, aldus woordvoerder
Gerard Rieter. De Bond Heem-
schut, tegenstander van sloop,
noemt het pijnlijk dat de minister
en de RCE door wetswijziging
niets kunnen zeggen over de sloop.
„We zouden sloop zeer betreuren,
maar wij zien ook in dat je econo-
misch geen fatsoenlijke functie
meer aan het klooster kan geven”,
zegt Frans Hoebens namens de
Bond Heemschut.


