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Rechter gaat akkoord met
sloopvergunning St. Ludwig
Rechter gaat akkoord met
KLOOSTER Bezwaarmakers beraden zich op hoger beroep

door onze verslaggever

ROERMOND/VLODROP – Het rijksmo-
numentale klooster St. Ludwig in
Vlodrop mag worden gesloopt. De
bestuursrechter in Roermond oor-
deelde gisteren dat de sloopvergun-
ning die de gemeente Roerdalen
heeft verleend aan de eigenaar,
stichting Meru, terecht is verstrekt.

De stichting Cuypersgenoot-
schap en het burgercomité St.
Ludwig hadden beroep aangete-
kend tegen de verleende vergun-
ning. In hun ogen zijn er voor het
in verval geraakte klooster nog mo-
gelijkheden tot herbestemming. De
gemeente vond echter dat de stich-

ting Meru terecht aanvoerde dat
hergebruik van het klooster niet
realistisch en financieel ook niet
haalbaar zou zijn. Daarop werd de
sloopvergunning verleend. Een oor-
deel waarvan de bestuursrechter
nu zegt dat het zorgvuldig tot
stand is gekomen. „We zijn tevre-
den met de uitspraak”, laat Gerard
Rieter van de stichting Meru we-
ten. „Het bewijst dat we onze zaak
kwalitatief goed hebben onder-
bouwd. Het zal afwachten zijn of
de tegenpartijen beroep aanteke-
nen, maar als dat niet zo is, zouden
we in december kunnen beginnen
met de sloop.” Bij het burgercomi-
té St. Ludwig en bij het Cuypersge-

nootschap overheerst teleurstelling.
„We moeten de uitspraak de ko-
mende weken goed bestuderen om
te zien of een hoger beroep nut
heeft. Er zijn wel enkele punten in
het oordeel van de rechtbank waar
we vraagtekens bij zetten”, zo laat
Louis op de Kamp van het burger-
comité weten. Het Cuypersgenoot-
schap vreest dat de uitspraak het
slopen van rijksmonumenten mak-
kelijker maakt en wil de zaak aan-
kaarten bij fracties in de Tweede
Kamer. Wethouder Chrit Wolfha-
gen van Roerdalen is blij dat de
rechtbank heeft bevestigd dat de ge-
meente zorgvuldig te werk is ge-
gaan.


