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Penn hekelt uitkleden rechtbankPenn hekelt uitkleden rechtbank
‘UITKLEDING’ Gemeenteraad van Maastricht neemt unaniem motie aan om rechtbankbesluit aan te vechten

door Stefan Gybels

MAASTRICHT – Burgemeester An-
nemarie Penn-te Strake heeft gis-
teravond keihard uitgehaald naar
de Raad voor de Rechtspraak en
de Rechtbank Limburg. Dit na
het voornemen de rechtbank in
Maastricht ‘uit te kleden’.

Penn-te Strake gaf aan nooit offici-
eel op de hoogte zijn gebracht van
het besluit en van het proces daar-
naartoe. „Rechtbankpresident Pul-

les meldde me 13 augustus aan het
eind van een bijpraatgesprek nog
even dat er drie businesscases wa-
ren voor de toekomst van de recht-
bank Limburg. Of Maastricht, of
Roermond, of een combinatie. Ik
had daar toen al een onrustig ge-
voel over.” Maastrichts burgemees-
ter zocht contact met onder ande-
ren gouverneur Theo Bovens en
haar netwerk in de rechtspraak. 31
augustus hoorde ze vervolgens van
het voorgenomen besluit de recht-
bank te centraliseren in Roermond.

„Toen waren er nog maar twee bu-
sinesscases, die wij nooit hebben
gezien.” Afgelopen maandag volgde
een afspraak met Pulles. „Hij had
een half uurtje tijd, en kwam een
kwartier te laat. Dat klinkt mis-
schien wat flauw, maar ik wil zorg-
vuldig schetsen hoe onzorgvuldig
dit gelopen is.” Penn-te Strake zegt
nog steeds ‘verpopzakt’ te zijn. „En
zeker toen ik vernam dat Roer-
mond eind 2014 al is bijgepraat. Op
mijn vraag ‘Waarom Maastricht
niet?’, kreeg ik te horen dat de bur-

gemeester toch zou vertrekken.”
Penn-te Strake benadrukte dat het
haar niet om Roermond gaat.
„Roermond kan hier niets aan
doen, het gaat mij om het proces.
Als je zo ingrijpt in een samenle-
ving, moet je op zijn minst het fat-
soen hebben de burgemeester te in-
formeren.” Ze gaf aan te zullen strij-
den tegen het besluit. Ook de ge-
meenteraad nam unaniem een mo-
tie aan om in actie te komen tegen
het voornemen. Penn-te Strake:
„We hebben ook inhoudelijke argu-

menten. Openbaar Ministerie en
politie zitten in Maastricht, dus je
doorbreekt de strafrechtketen. Daar-
bij zit hier de juridische faculteit én
we hebben het over de hoofdstad
van Limburg.” De burgemeester
stuurt vandaag een brandbrief aan
de Raad voor de Rechtspraak. Ze
riep de politiek op ‘alle ingangen te
benutten’ om tegen het uitkleden
van de Maastrichtse rechtbank te
ageren.
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