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STICHTING BEWONERSBELANGEN BUNGALOWPARK DE BOUSBERG

E-mail: bastiaansml@kpnplanet.nl

Faxbericht / spoed
Aan:

Gemeente Landgraaf

Fax:

Van:

Stichting Bewonersbelangen
Bungalowpark De Bousberg

Datum: 8-4-2008

Betreft: Handelen in strijd met
uitspraak rechtbank
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Rechtbank Maastricht /
Projectontwikkelaar PRM

Urgent  Ter kennisgeving

 Graag een
reactie

 Graag een
antwoord

 Circulaire

Opmerkingen:
Hierbij verzoeken wij u dringend om onmiddellijk handhavend op te
treden tegen de illegale bomenkap op het voormalig campingterrein
“De Bousberg”.
Wij verwijzen daarbij tevens naar de bijlage.
Hoogachtend,

M.L. Bastiaans
Wnd. voorzitter
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STICHTING BEWONERSBELANGEN BUNGALOWPARK DE BOUSBERG
Secretariaat: Boslaan 20 6371 CP Landgraaf E-mail: bastiaansml@kpnplanet.nl

Landgraaf, 8 april 2008
Het college van B&W
Gemeente Landgraaf
Postbus 31000
6370 AA LANDGRAAF
Betreft:
Ons kenmerk:

Handhavend optreden
MJ/28007

Geachte College,
Op 17 oktober 2007 heeft de rechtbank een voorlopige voorziening toegekend. (Zie: LJN:
BB6592,Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht , AWB 07/1331, AWB 07/1332,
AWB 07/1403 t/m AWB 07/1407en AWB 07/1412 t/m AWB 07/1416).
Kort samengevat heeft de rechtbank bepaald dat het verboden is te starten met de
kapwerkzaamheden op het voormalige campingterrein “De Bousberg”, binnen zes weken
ná na de bekendmaking van de beslissing(en) op bezwaar.
De beslissing op bezwaar is door uw college kenbaar gemaakt op 17 maart 2008, hetgeen
impliceert dat het niet vóór 28 april 2008 toegestaan is om met de bomenkap te starten.
Ondanks dit verbod is vandaag gestart met de kap van enkele bomen. Deze kap is illegaal
en wij gaan er vanuit dat u onmiddellijk actie neemt om verdere bomenkap te voorkomen.
Gezien het spoedeisende karakter van deze fax, gaan wij er vanuit dat u onmiddellijk
handhavend optreedt. Daarnaast gaan wij er vanuit dat u een boete oplegt alsmede een
dwangsom aan de projectontwikkelaar.
De politie is hierover geïnformeerd en een afschrift van deze fax is verstuurd naar de
projectontwikkelaar en de rechtbank Maastricht. Wij verwachten woensdagochtend van u
een reactie op deze spoedeisende fax.
Hoogachtend,

M.L. Bastiaans
Wnd. voorzitter

