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Nieuwsbrief 19
Stichting stapt naar voorzieningenrechter
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, heeft de stichting een verzoek ingediend bij
de Rechtbank Maastricht, voor het treffen van een voorziening. Daarbij is verzocht om
een voorziening te treffen ten aanzien van zowel de verleende bouwvergunning als de
kapvergunning.
Het doel van een voorziening is het - via een rechterlijk besluit - blokkeren van
uitvoering van de plannen, totdat de juridische procedures zijn afgerond.
De zitting van de rechtbank heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2007.
Uitspraak voorzieningenrechter rechtbank
Mondeling is op 17 oktober van de griffie (Rechtbank Maastricht) vernomen dat de
rechtbank geen voorziening treft ten aanzien van de bouwvergunning. Wél heeft de
rechtbank een voorziening toegekend ten aanzien van de kapvergunning. Dit betekent
dat voorlopig niet gestart mag worden met de bomenkap.
De rechtbank heeft de gemeente Landgraaf veroordeeld tot het betalen van de
proceskosten /leges, die door de stichting zijn betaald (bijna € 600,-).
De rechtbank heeft aangegeven dat de voorziening geldt tot het moment van afwikkeling
van het bezwaar door de gemeente, dat door de stichting is ingediend. Binnen enkele
weken zal de stichting de uitspraak en onderbouwing van de rechtbank ontvangen.
Deze uitspraak betekent dat voorlopig niet gestart mag worden met het kappen van
bomen. Echter van een definitief afstel is helaas (nog) geen sprake.
De stichting zal de vervolgstappen in kaart brengen, met als doel het voorkomen van
genoemde massale bomenkap. Mogelijk dat opnieuw een voorziening wordt
aangevraagd, indien de gemeente de bezwaren tegen de kapvergunning alsnog naast zich
neerlegt. We houden u op de hoogte !!!
Website
Op onze site www.boesberg.nl is nadere informatie opgenomen, zo treft u daarop het
uitgebreide bezwaar van de stichting aan.

Secretariaat:
Marlou Savelkoul
Boslaan 20
6371 CP Landgraaf
e-mail: holdingbastiaans@planet.nl

Bankrekening: 109 70 72
Tnv Stichting Bousberg te Landgraaf

-1-

