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Nieuwsbrief 18
Bezwaar is nu wél mogelijk
Op 14 augustus stond in Landgraaf Koerier dat er nog geen bezwaar mogelijk is tegen
de plannen inzake de bebouwing van het voormalig camping terrein “De Bousberg” en
de verleende kapvergunning voor 671 bomen. Er moet nog een kapvergunning worden
afgegeven voor fase 3 (de vrije kavels), waardoor het totaal aantal te kappen bomen
boven de 700 zal komen.
Inmiddels heeft een aangepaste publicatie plaatsgevonden in Landgraaf Koerier (21
augustus jl.) waaruit blijkt dat het nu wél mogelijk is om bezwaar in te dienen. Wij
verzoeken u om dit bezwaar massaal kenbaar te maken aan de gemeente.
Een standaard voorbeeldbrief (één voor tegen de kapvergunning en één voor tegen de
bouwvergunning) is bijgevoegd. U kunt deze brieven – voorzien van naam, adres en
woonplaats alsmede handtekening – afgeven op Boslaan 20 of op Parklaan 7.
Het is wenselijk om zoveel mogelijk bezwaren bij de gemeente in te dienen. Daarom zal
de komende week huis-aan-huis nagevraagd worden of u een dergelijk bezwaar wilt
steunen.
Bezwaar en stap naar voorzieningenrechter
Maandagochtend dient de Stichting een bezwaar in tegen de bouwplannen én tegen de
afgegeven kapvergunning bij de gemeente Landgraaf. De projectontwikkelaar mag
volgens de bepalingen in de vergunning, morgen starten met de bomenkap. Dit willen
wij natuurlijk voorkomen.
De gemeente Landgraaf heeft bijna twee jaar de tijd genomen om te reageren op onze
zienswijze. In deze periode is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd door c.q. in
opdracht van de gemeente. Het bestuderen van deze onderzoeken vergt de nodige tijd.
De ruimtelijke onderbouwing is – sinds de zienswijze (november 2005) – fors
gewijzigd. Hierdoor kan gesteld worden dat de stukken – waarop wij onze zienswijze in
2005 hebben gebaseerd – ten minste onvolledig bestempeld kunnen worden.
Wij hebben op 20 augustus jl. alle gevraagde onderbouwingen van de gemeente
ontvangen en hebben aangegeven dat wij een termijn van drie maanden redelijk vinden
om ons bezwaar nader te onderbouwen.
Parallel aan het bezwaar dat is ingediend bij de gemeente, wordt een verzoek ingediend
bij de voorzieningenrechter (Rechtbank Maastricht). De voorzieningenrechter zal
onderzoeken of er zwaarwegende argumenten zijn om de bouw- en kapvergunning te
schorsen, totdat alle bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond. Dit zal de
voorzieningrechter alleen doen, indien er zwaarwegende argumenten zijn. Aangezien
een bomenkap onomkeerbaar is, zijn deze argumenten in voldoende mate aanwezig.
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Samen sterk
Enkele maanden geleden heeft in de krant gestaan dat er verschil van inzicht is tussen de
stichting en enkele bewoners van de Parklaan. Gezien de belangen die op het spel staan,
is afgesproken dat er een intensieve samenwerking plaatsvindt. Beide partijen hebben dit
uitgangspunt omarmt, zodat er nu sprake is van één vuist richting projectontwikkelaar
en gemeente.
Pers offensief
Contacten met het Limburgs Dagblad zijn inmiddels gelegd. In een aantal artikelen
vragen wij aandacht voor onze belangen. Het eerste artikel wordt vermoedelijk zaterdag
gepubliceerd. Met dit artikel hopen wij meer aandacht te krijgen van natuurbewegingen
om gezamenlijk bezwaar in te dienen tegen de bomenkap.
Website
Momenteel wordt volop gebouwd aan de website. Het internetadres www.boesberg.nl is
inmiddels toegekend en ruimte op een server is geclaimd. De verwachting is dat de site
aanstaande donderdag in de lucht gaat. In het begin zal de informatie nog niet 100%
volledig zijn, maar ook daar wordt hard aan gewerkt.
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