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De plannen om op de voormalige camping “De Bousberg” te bouwen zijn in juni 2005
bekend gemaakt. Sinds genoemde datum heeft onze stichting procedures gevoerd tegen
deze plannen.
In de afgelopen vijf jaar zijn diverse gerechtelijke procedures gevoerd, zoals het
aanvragen van een voorlopige voorziening (2x), het indienen van beroep bij de
rechtbank te Maastricht (1x) en uiteindelijk – op 15 maart 2010 – het hoger beroep bij
de Raad van State in Den Haag.
Helaas heeft de Raad van State beslist dat de bouwplannen door mogen gaan. Dit
betekent helaas dat er geen juridische mogelijkheden meer zijn om de plannen tegen te
houden. Dit betekent helaas dat gestart kan worden met de bouw.
Gelukkig is de woningmarkt op slot; door de malaise in de woningmarkt, verloopt de
verkoop zeer moeizaam. Ook het overschot aan woningen in Parkstad draagt hier sterk
aan bij. Tot nu toe is daarom slechts één woning en één kavel verkocht (bron: site
makelaar).
Financieel overzicht
Sinds de oprichting van de stichting is tot en met heden:
Ontvangen inkomsten (giften en vergoeding griffierechten)
Totale uitgaven
Saldo kas per 1-7-2010

€ 3.356,80
€ 3.268,61
€
88,19

De uitgaven - afgerond op hele bedragen - hebben bestaan uit:
Akte oprichting (€ 298), kosten advocatenkantoor (€ 454), griffierechten rechtbank/
Raad v. State (€ 1.881), Kamer van Koophandel (€ 152), kosten website
www.boesberg.nl (€ 174), Repro kosten/postzegels (€ 96), Trein naar Raad van State
(€ 147), bloemetje (€ 17) en bankkosten (€ 49).
Hoe nu verder met de stichting
De bouwwerkzaamheden dienen nog te starten en ook andere ontwikkelingen staan niet
stil. Daarom lijkt het ons wenselijk om de stichting nog in stand te houden. Natuurlijk
blijven wij u op de hoogte houden.
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