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Nieuwsbrief 24
Massaal bomen gekapt
Op 16 juli 2008 is gestart met de bomenkap op het voormalig camping terrein “De
Bousberg” in onze gemeente Landgraaf. Een zwarte dag voor de natuur en de vele
bewoners die zich hiertegen verzet hebben.
Door enkele bewoners is de gang gemaakt richting rechtbank, maar helaas heeft dit – net
als de eerdere stappen van de stichting richting voorzieningenrechtbank – niet het
gewenste resultaat opgeleverd.
De stichting heeft op de bewuste 16 juli nog contact opgenomen met het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Dienst Landelijk Gebied, de
Algemene Inspectiedienst en de politie om de bomenkap een halt toe te roepen. Geen
van de genoemde instanties heeft echter ingegrepen.
Hoe nu verder….
Het Ministerie van LNV heeft eerder aangegeven, dat een vrijstelling noodzakelijk is
van de flora- en faunawet om te kunnen kappen. Een vrijstelling die niet is aangevraagd
noch verleend.
De stichting heeft inmiddels schriftelijk vragen gesteld aan het Ministerie ten aanzien
van de acties die zij gaat ondernemen en de sancties die zij gaat opleggen. Helaas
krijgen we hiermee de bomen echter niet mee terug. Wij hopen echter dat de acties van
het Ministerie ons sterken in de beroepsprocedure die nog loopt.
De gemeente Landgraaf heeft onlangs een brief gestuurd aan de rechtbank, waarin zij
aan de rechter verzoekt om ons beroep als niet ontvankelijk te verklaren. Blijkbaar heeft
men wat te verbergen en vertrouwt de gemeente niet op een goede afloop.
Nu de kap heeft plaatsgevonden overweegt de stichting om een voorziening aan te
vragen om bebouwing op het terrein niet toe te staan. We houden u op de hoogte.
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