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Onderwerp:          Datum: 

Voorlopige voorziening omgevingsvergunning sloop                              14 februari 2013    

rijksmonument St. Ludwig, Station 24 te Vlodrop,                  (verzonden per fax) 

gemeente Roerdalen 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het besturen van Stichting Cuypersgenootschap en Stichting Burgercomité Sankt Ludwig, respectievelijk statutair 

gevestigd in Linne en Vlodrop doen  bij uw voorzieningenrechter het verzoek om een voorlopige voorziening waarbij 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen, d.d. 15 januari 

2013, verzonden 15 januari 2013, kenmerk 20120029 wordt geschorst. In dat besluit heeft het college op grond van 

artikel 2,1, eerste lid, sub f Wabo, een omgevingsvergunning activiteit monument verleend voor het slopen van het 

rijksmonument St. Ludwig, Station 24 te Vlodrop, gemeente Roerdalen.   

 

Heden, 14 februari 2013 heeft het Cuypersgenootschap bij uw rechtbank, sector bestuursrecht, beroep aangetekend 

tegen bovengenoemd besluit van de gemeente Roerdalen. Het beroepsschrift is heden om 11.30 uur per fax verzonden 

op faxnummer: 0475-352365. Voor de inhoud van het beroepsschrift en een afschrift van het besluit van de gemeente 

Roerdalen, verwijzen wij u naar genoemde fax. De Stichting Burgercomité Sankt Ludwig zal ook heden beroep tegen 

het besluit van de gemeente Roerdalen aantekenen. 

 

Na 26 februari 2013 treedt bovengenoemde vergunning in werking. Het indienen van beroep bij uw rechtbank, schorst 

niet automatisch de werking van de vergunning zodat de vergunninghouder op eigen risico toch uitvoering kan geven 

aan de vergunning. 

 

Gezien eerdere ervaringen met vergunninghouder achten wij de kans dat vergunninghouder op 27 februari a.s. een 

aanvang zal nemen met sloop zeer waarschijnlijk. 

 

Wij verzoeken dan ook om op korte termijn uitspraak te doen waarbij bovengenoemde vergunning wordt geschorst  

gedurende de bodemprocedure van het beroep zodat onherroepelijk vaststaat dat de vergunning wordt vernietigd of in 

stand blijft.  

 

Statuten en een machtiging van het Cuypersgenootschap aan ondergetekende sluiten wij in. Statuten en machtiging 

van het Burgercomité aan ondergetekende worden op korte termijn aan uw rechtbank afgegeven. 

 

Hoogachtend, 

de besturen van Stichting Cuypersgenootschap en Stichting Burgercomité Sankt Ludwig, 

namens deze,    

 

 

L.W. Dubbelaar, gemachtigde en secretaris van het Cuypersgenootschap  


