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Nieuwsbrief 22
Stichting gaat in beroep
Begin maart 2008 had de gemeente Landgraaf nog steeds niet gereageerd op het
bezwaar van de stichting tegen de bouw- en kapplannen. Daarmee is de wettelijke
termijn van besluit op bezwaar met ruim drie (!!) maanden overschreden. De rechtbank
is hierover op 17 maart jl. schriftelijk geïnformeerd.
De dag nádat de stichting deze actie heeft ondernomen, is bericht ontvangen van de
gemeente Landgraaf. Hierin is opgenomen, zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, dat
de gemeente Landgraaf de bezwaren van de stichting naast zich neergelegd. De rechtbank heeft echter onlangs de brief van de stichting (van 17 maart jl.) aangemerkt als een
beroep tegen de verstrekte vergunningen door de gemeente.
Opnieuw voorziening aangevraagd
Om te voorkomen dat vóór behandeling van het beroep gestart wordt met de bomenkap,
midden in het broedseizoen, is op 23 april 2008 opnieuw een voorziening aangevraagd
bij de rechtbank. De vorige voorziening was namelijk slechts geldig tot 6 weken ná (het
inmiddels genomen) besluit op bezwaar door het college Landgraaf. Er zijn nu dus twee
zaken bij de rechtbank in behandeling: het verzoek om een voorziening en het beroep.
Illegale bomenkap
Ondanks het eerdere kapverbod van de rechtbank zijn op 8 april 2008 toch enkele
tientallen bomen geveld. Dankzij oplettende bewoners heeft de stichting onmiddellijk de
rechtbank, de projectontwikkelaar PRM en de gemeente Landgraaf hierover kunnen
informeren en is gesommeerd de kap onmiddellijk stil te leggen.
Aanvullend onderzoek
Aangezien een aantal onderzoeksresultaten wordt betwist, is verzocht om aanvullende
onderzoeken door deskundigen in het plangebied te mogen uitvoeren. Projectontwikkelaar (PRM) weigert echter om deze toestemming te verlenen. Dat hierdoor een goede
onderbouwing van de bezwaren door de stichting worden belemmerd, is duidelijk. De
stichting gaat er echter vanuit dat zij, ook zonder deze toegang, voldoende argumenten
heeft om te komen tot een succesvol beroep bij de rechtbank.
Steun de stichting !!
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat een bijdrage van u is gevraagd. In de nabije
toekomst komen diverse kosten op ons af. Daarom doen wij een vriendelijk doch
dringend beroep op u om ons financieel te steunen, door een bijdrage van € 25 (meer
mag ook) over te maken op: rekening 109 70 72 t.n.v. Stichting Bousberg te Landgraaf.
Namens de stichting alvast Bedankt !!
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