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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
De aanleidingen voor de opmaak van dit RUP zijn tweeledig.
Enerzijds zijn op verschillende plaatsen in het gewestplan en in goedgekeurde ruimtelijke
uitvoeringsplannen elementen aanwezig die kleinere en grotere projecten hypothekeren.
Anderzijds is de problematiek van de begraafplaatsen actueel geworden. Alhoewel er meer en
meer tot verbrandingen wordt overgegaan en de gemiddelde benodigde ruimte per overledene
daardoor daalt, raken meerdere begraafplaatsen stilaan volzet en is een uitbreiding er de
komende jaren noodzakelijk. Ook de wenselijke evolutie om begraafplaatsen een groener, meer
parkachtig karakter te geven en te laten evolueren naar begraafparken die een rol als rustige
ontmoetingsplek in het dorp / de wijk opnemen, vergt in een aantal gevallen bijkomende ruimte.
In totaal betreffen deze twee soorten situaties thans een tiental sites op het gemeentelijk
grondgebied.
Ondanks de verscheidenheid van deze thematieken kiest het stadsbestuur er voor deze in
eenzelfde ruimtelijk uitvoeringsplan te behandelen om het aantal procedures te beperken,
omdat het allemaal dringende punten zijn en omdat het stuk voor stuk kleine zaken zijn die niet
de moeite waard zijn om ze in aparte RUP’s te behandelen, maar waarvan het soms gevoeliger
karakter mogelijk door een bundeling ervan kan worden overstegen.

1.2. Opzet
Dit RUP heeft de vorm van een verzamel-RUP met een bundel grafische plannen op A4formaaat (zoals bij de RUP’s urgente zonevreemde bedrijven en recreatieve constructies) en
met waar nodig bijhorende bestemmings-, inrichtings- en beheersregels. Voor deze laatste
wordt zoveel als mogelijk gesteund op de inhoud en de werkwijzen van de RUP’s die reeds in
Sint-Truiden zijn opgemaakt. Waar mogelijk wordt alleen het grafisch plan gewijzigd. De nieuwe
bestemmingen in het buitengebied lopen vooruit op de op te maken gebiedsdekkende dorpsRUP’s waarin ze nadien zullen worden overgenomen.
De toelichtingsnota vormt een belangrijk onderdeel van dit RUP. Hierin worden de
uiteenlopende problematieken beschreven en geanalyseerd (waar nodig ook hun
vergunningstoestand) en de vooropgestelde oplossingen vanuit reeds ontwikkelde
beleidskaders gemotiveerd. Waar mogelijk wordt hierbij teruggegrepen naar eerdere studies.
Het opzet van dit RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ is voor de projecten en sites die daar thans
rijp voor zijn vanuit het aanwezige ruimtelijke kader op korte termijn een oplossing te bieden in
een in wezen tijdelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is de bedoeling van het stadsbestuur de
uitgewerkte regelingen en voorwaarden uit dit RUP in de toekomst telkens over te nemen in
gebiedsgerichte RUP’s waar en wanneer deze worden opgemaakt. In de loop van de komende
jaren, naarmate de gebiedsgerichte RUP’s voor de groepen van kerkdorpen het buitengebied
tot stand komen, en wanneer de actuele combinaties van verruimde B.P.A.’s en gedeeltelijke
herzienings-RUP’s in de stedelijke wijken zouden worden vervangen door nieuwe volledige
gebiedsdekkende RUP’s, zal de verordenende inhoud van dit RUP dus stelselmatig
verminderen (en in principe op een bepaald moment tot nul terugvallen).
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1.3. Inhoud en afbakening plangebied
kaart 1:

overzichtskaart sites

Het RUP actuele ruimtelijke knelpunten behandelt in zijn toelichtingsnota volgende
uiteenlopende inhouden/sites en vertaalt voor de meeste daarvan het ontwikkelingsperspectief
in het grafisch plan en de voorschriften :
 de begraafplaatsen met prioritair ruimtetekort en deze die zonevreemd zijn (zevenentwintig
sites in toelichtingsnota, vijf sites in RUP, alle vijf in buitengebied)
 sites waar de realiseerbaarheid van een bouwinitiatief wordt vergroot, op een na (Melveren)
alle in stedelijk gebied (zeven sites in toelichtingsnota, vijf sites in RUP).
De meest urgente recreatieve knelpunten (Bornedries, Stayenhof, Velm en Aalst) worden
opgenomen in het RUP urgente zonevreemde recreatieve constructies 2, en dus niet in dit
RUP.
De afbakening van het RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ focust op volgende sites :
 de begraafplaats aan Zwartweidestraat in Zepperen (plangebied met huidige begraafsite en
beperkte uitbreiding)
 de begraafplaats aan Sint-Martinusstraat in Velm (plangebied met pastorietuin, huidige
begraafsite en beperkte uitbreiding)
 de begraafplaats aan Kruiskapelstraat in Ordingen (plangebied met huidige begraafsite en
beperkte uitbreiding)
 de begraafplaats aan Galgestraat in Wilderen - Duras (plangebied met huidige begraafsite)
 de begraafplaats aan Truilingenstraat in Kerkom (plangebied met huidige begraafsite)
 een huiskavel van een landbouwbedrijf aan Melveren-centrum (plangebied met huidige
bedrijfssite)
 het merendeel van de voormalige militaire basis van Bevingen, tussen Montenakenweg en
de Cicindriavallei
 een deel van de ruimte en het bouwblok tussen Luikerstraat, Tongersesteenweg en
Kennedylaan in de kernstad (plangebied gelegen in het goedgekeurde RUP Brustempoort)
 een gedeelte van het bouwblok Stationsplein – Gazometerstraat in het stationskwartier
(plangebied gelegen in het goedgekeurde verruimd B.P.A. stationskwartier)
 een wegtracé in de westelijke zone voor lokale bedrijvigheid in het Domein van Brustem
(plangebied gelegen in het goedgekeurde RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem en in
het goedgekeurde herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem).
De totale oppervlakte van het plangebied van dit RUP bedraagt ca. 20,3 ha.

1.4. Aanpak
Gelet op de relatieve eenvoud van de problematiek en het dringende karakter van het
beschikken over een kader in functie van de vergunningsverlening, is voor dit RUP ineens naar
een voorontwerp toegewerkt; alleen voor het onderdeel van de begraafplaatsen is een korte
voorafgaande onderzoeks- en overlegronde noodzakelijk om de omvang van de problematiek
en de prioriteiten er in af te lijnen. Ontwerpen in functie van de landschappelijke integratie van
een aantal sites zijn ineens in het eerdere voorvoorontwerp meegenomen. Ultieme
aanpassingen volgen uit recente besprekingen in Gemeenteraadscommissie en College en uit
het goedkeuringsbesluit van de Gemeenteraad.
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Dit ontwerp van RUP is het resultaat van een kort planningsproces dat in najaar 2010 / voorjaar
2011 in flexibele overlegvormen met de stedelijke diensten en beleidsmensen is doorlopen, van
overleg met de hogere overheden in voorjaar 2011, van de opmerkingen en suggesties uit de
plan-MERscreeningsadviesronde, van de conclusies van de plenaire vergadering van oktober
2011 en van aanvullend overleg over de site Brustempoort eind 2011 / voorjaar 2012. Het is op
21 mei 2012 voorlopig aanvaard door de Gemeenteraad.
Het voorlopig aanvaarde ontwerp-RUP heeft van 25 juni tot 14 september een openbaar
onderzoek doorlopen. De GECORO heeft de ingediende bezwaren en adviezen verwerkt en
hierover op 23 oktober 2012 een advies uitgebracht. Dit is in voorliggend definitief ontwerp
verwerkt.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 7 december beslist een gedeelte van
deelplan 9, met name de bestemmingszones omheen de oostelijke groene schakel tussen
Casinostraat en de woonwerkprojectzone die het centrale parkeerplein omzoomt, uit het RUP
uit te sluiten. Ook dit is in voorliggend definitief ontwerp verwerkt.
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2. Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Sint-Truiden
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden werd bij ministerieel besluit goedgekeurd
op 25/10/2000 en bevat de krachtlijnen waarop het RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ steunt.

2.1. Band met de gewenste ruimtelijke structuur – concrete
aanwijzingen
kaart 2:

gewenste ruimtelijke structuur

Concrete aanwijzingen voor het beleid met betrekking tot de verschillende soorten plekken,
gebouwen en constructies die door dit RUP worden gevat in het ruimtelijk structuurplan van de
gemeente zijn beperkt, maar duidelijk.
Volgende elementen verwijzen (indirect) naar de ontwikkelingsperspectieven voor wonen,
handel en voorzieningen in het stedelijk gebied en naar de groene schakels :
 de ruimtelijke kernbeslissing 4: de oost-westgerichte handelsas in de kernstad versterken en
verder uitbouwen, meer in detail uitgewerkt in het richtinggevend deel in maatregel 1.4
 de ruimtelijke kernbeslissing 8: gefaseerd ontwikkelen van een aantal nieuwe woonlocaties
inde woonzones, met accent op de kernstad en haar directe rand, meer in detail uitgewerkt
in het richtinggevend deel in maatregelen 2.1 en 2.2
 de ruimtelijke kernbeslissing 22 - aanleg van vier groene schakels als aantrekkelijke fiets- en
wandelroutes
 in het richtinggevend deel geven de structuurschetsen voor de kernstad en het kleinstedelijk
gebied.
Volgende elementen verwijzen (indirect) naar de noodzaak voor het bieden van een
ontwikkelingsperspectief voor de begraafplaatsen in het buitengebied :
 hoofdstuk 4 van het richtinggevend deel dat een hiërarchische functionele structuur voor de
verschillende soorten voorzieningen vooropstelt en invult. Deze hiërarchische functionele
structuur deelt de woonkernen in het buitengebied op in gehuchten, kleine, middelgrote en
grote dorpen(gehelen). Begraafplaatsen zijn hierbij niet expliciet genoemd, maar in de
gehanteerde logica horen zij mee tot het basispakket dat in alle dorpen, niet in de
gehuchten, wordt nagestreefd.
In de structuurschetsen voor de grote dorpen Velm en Brustem (zie ook kaarten 7 en 16) in het
richtinggevend deel zijn de woonuitbreidingsgebieden Achter de Kerk respectievelijk Geelstraat
/ Tomstraat (deels) geselecteerd voor woonbebouwing; dus kunnen ook aan het wonen
aanverwante functies zoals een begraafplaats er een plaats vinden. Evenwel kan worden
aangegeven dat een begraafplaats geen strikte invulling van de woonfunctie is, hetgeen ook als
een lichte afwijking van het richtinggevend deel van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan
kan worden gelezen. In beide betreffende woonuitbreidingsgebieden zijn de
woonontwikkelingen echter door de Minister bij de goedkeuring van het structuurplan
uitgesloten en rest er daarenboven nog ruimte om naast de begraafplaats gewenste
woonprojecten te realiseren.
Dit RUP acute ruimtelijke knelpunten is dus in zijn geheel duidelijk een uitvoering van het
goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden is thans in herziening. Hierbij krijgt de
versterking van het stedelijk gebied, o.m. in de uitbouw van de randstadwijk Nieuw-Bevingen,
meer gewicht en wordt de functionele structuur scherper afgelijnd.

2.2. Richtinggevende beschrijving van de functionele structuur
Voor de leefbaarheid van elk dorp, ook het kleinste, is de aanwezigheid van een aantal
gemeenschapsvormende elementen van belang. In de functionele structuur is, voor wat betreft
de hiërarchie van de kerkdorpen, voorzien dat het minimumpakket van de gehuchten bestaat uit
één open zaal of lokaal. De kleine dorpen hebben een basispakket dat aanvullend bestaat uit
minimum een kleuterschool, een bibliotheekpost en een wijkagent. Het ruimtelijk structuurplan
bepaalt niet of een begraafplaats al dan niet als minimumvoorziening dan wel als
basisvoorziening bij een kern moet worden beschouwd.
Naar entiteiten en situering in de gewenste functionele structuur kunnen de bestaande
begraafplaatsen als volgt worden gegroepeerd. Hieruit blijkt dat elk dorp een eigen
begraafplaats heeft. Van de gehuchten heeft Duras geen eigen begraafplaats, maar het
gehucht behoort tot het middelgroot dorpengeheel Wilderen-Duras. Het gehucht Metseren, dat
tevens als dorpengeheel is gecategoriseerd, heeft evenmin een begraafplaats.
In onderstaande tabel is aanvullend ook de opbouw van het kleinstedelijk gebied opgenomen.
figuur 1:

hiërarchie van kernstad, kerkdorpen

type

voorzieningen

dorpen/wijken

dorpsgehelen

begraafplaatsen

kernstad en

stedelijk

(kernstad)

Kernstad +

Schurhoven

(grote buitenwijk)

Nieuw Sint-Truiden +

(middel.buitenwijk)

Melveren + Ter Biest

(kleine linten)

Schurhoven

Zepperen

Zepperen

buitenwijken

grote dorpen

goed pakket
(+ onafhankelijk)

Melveren

Sint-Genovaplein en
Zwartweidestraat

Brustem

Brustem

Burggracht

Velm

Velm

Sint-Martinusstraat - Langstraat

(zie onder)

Gelinden +

(zie onder)

Engelmanshoven +
Gelmen
middelgrote

goed pakket

dorpen

(+ onafhankelijk)

Wilderen

Wilderen + Duras

Galgestraat en
Wilderenlaan

Ordingen

Ordingen

Relindisstraat

Aalst

Aalst

Aalst-dorp

Kruiskapelstraat

Gelinden

(zie hoger)

Meester Robijnstraat

(zie onder)

Runkelen + Gorsem

(zie onder)

(zie onder)

Kortenbos +

(zie onder)

Senselberg
kleine dorpen

basispakket

Gelmen

(zie hoger)

Kloosterstraat

Kerkom

Kerkom

Kerkom-dorp en

Steendalstraat

Truilingenstraat
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Bevingen

Bevingen

Bevingen-centrum

Kortenbos

(zie hoger)

Kortenbos
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gehuchten

minimumpakket

Engelmanshoven

(zie hoger)

Luikersteenweg

Halmaal

Halmaal

Halmaal-dorp

Duras

(zie hoger)

-

Runkelen

(zie hoger)

Runkelen-dorp

Gorsem

(zie hoger)

Gorsem-dorp

Metseren

Metseren

-

2.3. Te onderscheiden deelruimten en hun ontwikkelingsperspectief
kaart 3

te onderscheiden deelruimten in Sint-Truiden

In het goedgekeurde ruimtelijk structuurplan wordt Sint-Truiden niet in deelruimten ingedeeld.
Toch kunnen op basis van de bestaande structuurbepalende elementen weergegeven in het
informatief deel en vooral op basis van de gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden
volgende deelruimten worden onderscheiden:
 het gemengd noordwestelijk geheel van Vochtig Haspengouw;
 het noordoostelijk landbouwgeheel van Vochtig Haspengouw;
 de valleien en plateaus van droog Haspengouw;
 de kernstad met de aansluitende buitenwijken en het systeem gekoppeld aan N3 en
oostelijke ring.
In de lopende herziening van het structuurplan wordt deze deelruimtebenadering in het
richtinggevend deel opgenomen.
Dit RUP richt zich op sites in de vier deelruimten.
Per deelruimte wordt hetzelfde ontwikkelingsperspectief als voor het RUP ‘Urgente
zonevreemde recreatieve constructies in de open ruimte’ geformuleerd. Dit ontwikkelingsperspectief wordt binnen één deelruimte gedifferentieerd aan de hand van structuurbepalende
elementen. Deze ontwikkelingsperspectieven worden op de desbetreffende zonevreemde en
andere problematische gebouwen en constructies toegepast.

2.3.1. Het gemengd noordwestelijk geheel van Vochtig Haspengouw
Landbouw, vooral fruitteelt en graslanden, gaat in het gebied samen met natuur in de
beekvalleien en in grote gehelen natuur (vnl. bossen) en met toenemende recreatieve
activiteiten. Het dorp Wilderen, een aantal kleine straatdorpen Duras, Gorsem, Runkelen,
Metseren, kleine wegen en een netwerk van kleine landschapselementen zijn onderdeel van
het systeem. Kasteelparken en de beken die deze verbinden (Molenbeek, Cicindria,
Melsterbeek) zijn structuurbepalend.
In het algemeen is het beleid gericht op het ontwikkelen en beheren van het gebied met
natuurverbindingscorridors tussen de te beschermen en te versterken grote gehelen natuur
aangewezen. Constructies bij verbouwing of nieuwbouw moeten qua uitzicht in het landschap
passen en rekening houden met de aanwezige waarden.
Een te ordenen noordelijke recreatieve as verbindt Veemarkt en Nieuwenhoven.
Volgende elementen worden onderscheiden:
 de te beschermen en te versterken grote gehelen natuur (Duras-Metseren, MetserenMelveren-Terkelen, Nieuwenhoven, Kluisbos);
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het op te waarderen gewoon concentrisch dorp Wilderen en de op te waarderen typerende
straatdorpen Duras, Runkelen, Gorsem en Kortenbos en het gehucht Metseren;
de beekvalleien buiten de dorpskernen, te ontwikkelen als natuurgebied of als natuurlijke
dragers met verweving van natuur en geïntegreerde fruitteelt met landschappelijke waarde,
in de dorpen alleen voorzien van passende randbebouwing;
de landbouwgronden met (te ontwikkelen) landschappelijk waarde;
de uit te bouwen en te ordenen noordelijke recreatieve as.

De begraafsite van Wilderen-Duras en het landbouwperceel aan Melveren-Centrum zijn
gelegen in deze deelruimte.

2.3.2. Het noordoostelijk landbouwgeheel van Vochtig Haspengouw
Landbouw en met name fruitteelt bepaalt het karakter van dit zandlemig gebied. De
concentrische kernen Ordingen en Zepperen en de lange woonlinten van Zepperen, kleine
wegen en kleine landschapselementen zijn onderdeel van het systeem. Melsterbeek en in
mindere mate haar zijbeken (Eigenbeek, Roosbeek/Bergbeek) zijn een ander onderdeel.
Het vrijwaren van het landbouwgebied voor grondgebonden landbouw en fruitteelt vormt de
belangrijkste doelstelling voor het gebied. Landbouw is er de hoofdfunctie.
Volgende elementen worden onderscheiden:
 het landbouwgebied, te vrijwaren voor grondgebonden landbouw;
 het qua voorzieningen en volkshuisvesting te versterken grote dorp Zepperen met zijn
concentrische kern en zijn hoofdlint en het op te waarderen gewone concentrische dorp
Ordingen;
 de beekvallei van de Melsterbeek, te ontwikkelen als natuurlijke drager.
De begraafsites van Ordingen en Zepperen zijn gelegen in deze deelruimte.

2.3.3. De valleien en plateaus van Droog Haspengouw
In deze zuidelijke deelruimte is de open ruimte structuurbepalend. Deze landschappelijk
waardevolle gebieden worden niet bebouwd. Landbouw is en blijft op deze plateaus ook naar
de toekomst de hoofdfunctie met vooral akkerbouw en aanvullende fruitteelt. Vier grote beken
bepalen de structuur van het gebied: Molenbeek, Cicindria, Melsterbeek en Herk/Fonteinbeek.
De dorpen zijn veelal in of aan de rand van de beekvalleien gelegen. De beekvalleien buiten de
dorpen worden vrijgehouden van bebouwing; ze worden binnen de dorpen enkel van passende
randbebouwing voorzien.
De twee bos- en natuurcomplexen Kerkom en Overbroek-Gelinden worden door sterkere
samenhang en natuurgericht beheer versterkt en uitgebreid. Aan de rand en rond deze
gebieden worden beperkte rand- en overgangszones ingevoerd, waar in de algemene trend
terzake aan de medegebruikers zekere beperkingen worden opgelegd, bijv. inzake bebouwing,
wijzigingen van reliëf en waterstand en het inbrengen van natuurvreemde producten.
Aan de rand van en in de nabijheid van de dorpen worden kleinschalige agrarische
activiteitenzones uitgebouwd waarin stallingen, koelloodsen en andere landbouwbedrijfsgebouwen een plaats vinden. De dorpen vormen thans, en ook in de toekomst, de locatie van
nagenoeg alle landbouwbedrijven.
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Het domein van Brustem, in de nabijheid van de kernstad, wordt uitgebouwd tot een dynamisch
en open activiteitenpark omheen de centrale open ruimte.
Volgende elementen worden onderscheiden:
 de te vrijwaren plateaus voor grondgebonden landbouw en fruitteelt;
 de te beschermen en te versterken grote gehelen natuur (Kerkom en Overbroek-Gelinden);
 de beekvalleien buiten de dorpskernen, te ontwikkelen als natuurgebied of als natuurlijke
dragers met verweving van natuur en geïntegreerde fruitteelt met landschappelijke waarde,
in de dorpen alleen te voorzien van passende randbebouwing;
 de te versterken grote dorpen (Brustem, Gelinden en Velm), de op te waarderen gewone
dorpen (Kerkom, Bevingen, Aalst en Groot-Gelmen) en de straatdorpen (Halmaal en
Engelmanshoven.
De begraafsites van Velm, Kerkom en Brustem zijn gelegen in deze deelruimte.

2.4. Ontwikkelingsperspectieven per deelruimte
2.4.1. Zonevreemde gemeenschapsvoorzieningen in het algemeen
Voortbouwend op de gewenste ontwikkelingsperspectieven per deelruimte wordt hierna per
deelruimte en per type locatie van sites met gemeenschapsvoorzieningen een
ontwikkelingsprofiel weergeven.

valleien
&
plateaus
Droog
Haspengouw

Zepperen
&
omgeving

noordwestelijk gebied

tabel 1 ontwikkelingsperspectief op hoofdlijn zonevreemde gemeenschapsvoorzieningen per
deelruimte
beperkte
tijdshorizont

herstructureren,
ev. lokaal
herlokaliseren

oplossing ter
plaatse, geen
uitbreiding

oplossing ter
plaatse, uitbreiding

---

in groot geheel
natuur of
beekvallei

geïsoleerd in
landbouwgebied

in landbouwgebied

---

---

in groot geheel
natuur of
beekvallei

in groot
natuur
beekvallei

aan rand van
gehucht of klein
dorp
---

aan rand van
(middel)groot dorp

in landbouwgebied
aan rand van
(middel)groot dorp

geheel geïsoleerd in
of landbouwgebied
aan rand van
gehucht of klein
dorp

in landbouwgebied
aan rand van
(middel)groot dorp
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3. Plannings- en beleidscontext
3.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse
regering op 23 september 1997. Op 17 december 2010 is de meest recente partiële herziening
definitief vastgesteld. De bindende bepalingen werden bekrachtigd bij decreet van 25 februari
2011.
Sint-Truiden is voor delen van het grondgebied geselecteerd als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. Delen van de gemeente kunnen tot het buitengebied behoren. De
provincie zal in nauw overleg met de gemeente en het Vlaams Gewest, het kleinstedelijk gebied
afbakenen 1.
Als doelstellingen voor het ruimtelijk beleid in het buitengebied gelden:
 vrijwaren van de essentiële functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bosbouw,
wonen en werken op niveau van het buitengebied)
 tegengaan van versnippering van de open ruimte
 groeien binnen de kernen
 versterking van de open ruimte door de functies landbouw, natuur en bos
 bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit
 gebiedsgerichte ruimtelijke ordening op basis van het fysisch systeem.
Haspengouw als geheel wordt als een van de gave landschappen in Vlaanderen geselecteerd,
waar het behoud en de versterking van de structurerende landschapselementen en componenten voorop staan.
In het buitengebied worden verschillende soorten nederzettingen onderscheiden: kernen
(hoofddorpen en woonkernen), linten, bebouwd perifeer landschap, verspreide bebouwing. De
bijkomende bebouwing wordt in de hoofddorpen en woonkernen geconcentreerd. De
leefbaarheid van nederzettingen wordt versterkt door er hun schaal de nodige voorzieningen uit
te bouwen. Bijkomende (lokale) bedrijventerreinen kunnen alleen aansluitend bij de
hoofddorpen worden ontwikkeld (tot 5 ha per hoofddorp als richtcijfer).
Het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied dient als woon- en werkgebied en als
voorzieningenpool voor de regio te worden versterkt.
In de provincie Limburg worden maximaal 43 % van de bijkomende woningen gerealiseerd in
het buitengebied en minimaal 57 % in de stedelijke gebieden. Het provinciaal ruimtelijk
structuurplan zal voor elk kleinstedelijk gebied en voor iedere gemeente in het buitengebied het
aantal benodigde bijkomende woningen aangeven. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal
de lokalisatie van gebieden voor nieuw te bouwen woningen met fasering en minimale en
maximale dichtheden aangeven.
Als na te streven woningdichtheid geeft het ruimtelijk structuurplan minimaal 25 woningen per
hectare aan in stedelijke gebieden en minimaal 15 woningen per ha in woonkernen van het
buitengebied (beide uitgedrukt op een ruimtelijk samenhangend geheel).

1

In het goedgekeurde afbakenings-RUP voor het kleinstedelijk gebied maakt het plangebied van voorliggend RUP
deel uit van zowel het buitengebied als het stedelijk gebied.
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De zes grote gehelen natuur, waarvan in deze toelichtingsnota (subhoofdstuk 2.2) sprake is,
vallen naar alle waarschijnlijkheid grotendeels samen met de GEN en GENO. De afbakening
ervan is een Vlaamse bevoegdheid.
Geconcludeerd kan worden dat de opties van dit RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ niet in
tegenstrijdig zijn met de bepalingen van het RSV (en met de recente herziening daarvan).

3.2. Provinciaal ruimtelijk structuurplan
Op 12 februari 2003 keurde de Vlaamse regering het ruimtelijk structuurplan van de provincie
Limburg goed. De herziening ervan in uitvoering van de recente herziening van het RSV is
lopende.
Sint-Truiden maakt deel uit van de hoofdruimte Haspengouw en Voeren. Deze hoofdruimte
heeft in het bijzonder een belangrijke open ruimte betekenis voor de provincie. Vooral
grondgebonden landbouw en fruitteelt in landschappelijk waardevolle gebieden zijn structurele
en te versterken dragers. Daarnaast zijn natuurwaarden en het watersysteem te ondersteunen
functies. Ter ondersteuning daarvan kan recreatief medegebruik op provinciaal niveau bijvoorbeeld plattelandstoerisme - worden gestimuleerd.
Onder meer Sint-Truiden functioneert als een sterk centrum voor heel de hoofdruimte en de
kleine kernen daarin. Dat vraagt om een breed kleinstedelijk voorzieningenaanbod zonder
specialisatie, een radiale bereikbaarheid vanuit het ommeland en een goede aantakking op het
hoofdwegennet.
Het netwerk van rivier- en beekvalleien is voor de hoofdruimte erg structuurbepalend. Het
netwerk van hoeven en kastelen wordt ingeschakeld in een laagdynamisch toeristisch-recreatief
netwerk.
Sint-Truiden is gelegen in de deelruimte Droog-Haspengouw die een te versterken open ruimte
rol heeft voor de provincie. Landbouw, landschap, natuur en laagdynamisch toerisme en
recreatie moeten worden ondersteund. De agrarische activiteit is de belangrijkste economische
drager en ook het meest bepalend voor het ruimtelijk beeld.
Voor het buitengebied staan onder meer volgende ontwikkelingsperspectieven voorop:
 integraal waterbeheer wordt nagestreefd
 de bosstructuur wordt versterkt door natuurverbindingen en gerichte bosuitbreiding
 de groei van het buitengebied wordt afgestemd op het ritme van de eigen woningbehoeften
 een aandeel van minimum 10 % van sociale woningen op de totale woningvoorraad wordt
nagestreefd, verspreid over de volledige provincie en verweven in het bestaand weefsel
 sterke grondgebonden landbouw met recreatief medegebruik wordt gestimuleerd in Droog
Haspengouw en fruitteelt en gemengde landbouw in Vochtig Haspengouw en delen van
Droog Haspengouw
 als toeristisch-recreatief knooppunt type I kunnen onder strikte voorwaarden toeristischrecreatieve voorzieningen van provinciaal niveau bijkomen
 een provinciaal functioneel fietsroutenetwerk wordt opgemaakt als een hiërarchisch
gebiedsdekkend netwerk.

Ontwikkelingsperspectieven voor de agrarische structuur
Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg selecteert het buitengebied in Sint-Truiden
grotendeels binnen een agrarisch gebied van provinciaal belang. In deze gebieden is
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grondgebonden landbouw structuurbepalend op bovenlokaal niveau. Zij worden beschouwd als
agrarische kernzones en beschermd tegen verdere versnippering. Het recreatief medegebruik
in deze gebied is beperkt. Bijzondere aandacht dient dan ook te gaan naar de geïsoleerd
gelegen zonevreemde recreatieve constructies.
De selectie van de agrarische gebieden van provinciaal belang is vooral als een suggestie naar
de Vlaamse overheid te beschouwen; deze is in het gewestelijk planningsproces voor de
agrarische en natuurlijke structuur verder onderzocht (zie punt 3.4).
Geconcludeerd kan worden dat van de elementen die mogelijk in dit RUP zouden kunnen
worden opgenomen, er weinig of geen overlappingen zijn met een provinciale bevoegdheid en
dat de inhoudelijke opties in belangrijke mate sporen met deze uit het provinciale structuurplan.

3.3. Gewestelijk planningsproces voor landbouw, natuur en bos in
de regio Haspengouw-Voeren
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse administratie een
ruimtelijke visie opgesteld voor de essentiële functies van het buitengebied in de regio
Haspengouw en Voeren. Hierin geeft zij aan hoe zij de open ruimte in deze regio de komende
jaren ruimtelijk wil zien ontwikkelen en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te
realiseren. Voor de regio, die de gehele zuidelijke helft van Limburg omvat, betekent de
doorvertaling van deze opties tussen 70.900 en 74.900 ha agrarisch gebied, tussen 7.400 en
11.400 ha grote eenheden natuur, 13.300 ha natuurverwevingsgebied en 976 ha bosuitbreiding.
In de verkennings- en planningsfase van dit proces (tot mei 2005) werd in overleg met
gemeenten, provincies en belangengroepen een geïntegreerde en gebiedsgerichte ruimtelijke
visie opgesteld die het kader vormt voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur. In de procesnota ter voorbereiding van de uitvoeringsfase van dit
afbakeningsproces wordt een operationalisering van het uitvoeringsprogramma weergegeven.
In de uitvoeringsfase zal verder gewerkt worden op het niveau van de individuele
uitvoeringsacties die gefaseerd opgestart worden en voorwerp zijn van verder overleg met de
betrokken besturen en belangengroepen.
Volgende zeven beleidsdoelstellingen en ontwikkelingsperspectieven voor de open ruimte in de
hele buitengebiedregio worden geformuleerd:
 vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw
 landschappelijke integratie van agrarische bebouwing
 behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging
 behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen
een netwerk
 behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur
 behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen
 erfgoedbakens als aanknopingspunt voor zachte recreatie en cultuurtoerisme.
Het plangebied van voorliggend RUP is bij de gewenste ruimtelijke structuur onderdeel van de
deelruimte Droog Haspengouw, meer bepaald het Plateau van Landen, Gingelom en SintTruiden en het Plateau van Heers en Vechmaal en de bovenlopen van Herk en Mombeek.
Deze beleidsdoelstellingen en hun beschrijving sluiten stuk voor stuk in zeer grote mate aan bij
de ontwikkelingsperspectieven die in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden (het
goedgekeurde en de lopende herziening ervan), in een reeks voorschriften van de
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goedgekeurde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en in de recente (voorontwerpen
van) gemeentelijke RUP’s in de open ruimte (valleien en natte natuurverbindingen, groene
waarden, dorpengeheel Groot-Gelmen, Engelsmanshoven en Gelinden) zijn geformuleerd. In
het bijzonder sporen volgende elementen optimaal:
 het vrijwaren van een goed gestructureerd agrarisch gebied voor grondgebonden
landbouwactiviteiten, met daarin differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden en
bouwvrije gebieden, aandacht voor hedendaagse recreatieve en verbrede functies in
vierkantshoeven en betere afstemming van het landbouwgebruik op de kenmerken van het
fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingprojecten, natuurlijke waterberging en behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren
(holle wegen, hoogstamboomgaarden, verspreide bossen, kasteelparken en -tuinen)
 het voorzien van ruimte in de grotere riviervalleien en in het sterk vertakt netwerk van
beekvalleien voor het behoud en herstel van het waterbergend vermogen, het vertragen van
waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen, waarbij het landbouwgebruik in
rivier- en beekvalleien de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem moet respecteren en
nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in van nature overstroombare gebieden en
risicogebieden worden geweerd
 de inschakeling van het netwerk van kastelen en parken, kloosters en abdijen, het
archeologisch erfgoed, het bouwkundig agrarisch erfgoed (vierkantshoeven) en de
cultuurhistorische routes, gekoppeld aan zacht recreatief medegebruik in het agrarisch
gebied, in laagdynamische maar zeer wenselijke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.
Naast de herbevestiging van delen van het agrarisch gebied uit het gewestplan (zie volgend
punt) bevat de regeringsbeslissing de goedkeuring van een operationeel uitvoeringsprogramma
waarin de opmaak van een beperkt aantal gewestelijke RUP’s is opgenomen. In de (ruime)
omgeving van de sites van voorliggend RUP betreft het RUP’s voor Cicindriavallei en de
bossen van Kerkom met uitloper richting Melsterbeek en voor het omzetten van (delen van)
woonuitbreidingsgebied in Zepperen naar agrarisch gebied. Gewestelijke RUP’s voor bouwvrije
agrarische gebieden worden voor heel de regio niet noodzakelijk geacht.

3.4. Herbevestigd agrarisch gebied
kaart 4:

afbakening herbevestigd agrarisch gebied

Op 2 december 2005 nam de Vlaamse regering de beslissing om voor 41.000 ha agrarische
gebieden in de regio Haspengouw - Voeren de bestaande gewestplannen beleidsmatig te
herbevestigen.
Voor deze landbouwgebieden neemt de Vlaamse Regering dan ook een beslissing waarmee de
afbakeningsdiscussie in deze gebieden afgerond wordt. Binnen die gebieden worden er in
principe geen gewestelijke initiatieven meer genomen voor het omzetten van de agrarische
bestemming naar natuur-, bos- of andere bestemmingen. Ook gemeentelijke en provinciale
planningsinitiatieven in deze gebieden moeten de agrarische bestemmingen maximaal
respecteren en zullen systematisch getoetst worden aan de agrarische structuur. Sinds de
omzendbrief van mei 2010 (RO 2010/1) dient ook bij gemeentelijke RUP’s compensatie aan
landbouwgebied voorzien wanneer delen van het herbevestigd agrarisch gebied worden
herbestemd.
Uit de kaarten met de precieze afbakening van de herbevestigde agrarische gebieden op het
gemeentelijk grondgebied kan worden afgeleid dat de begraafplaatsen van Ordingen, Zepperen
en Kerkom tot het herbevestigd agrarisch gebied behoren. Voor de andere sites in buitengebied
is dit niet het geval.
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Dit betekent dat de agrarische gewestplanbestemming in deze herbevestigde agrarische
gebieden bij voorkeur behouden moet blijven en dat eventuele herbestemmingen in een
gemeentelijk RUP (die toegelaten zijn) de agrarische macrostructuur niet mogen aantasten, dat
dergelijke herbestemmingen niet raken aan de huidige agrarische bedrijfsvoering en de
samenhang van het landbouwgebied en dat de herbestemmingen qua ruimtebeslag goed
worden afgewogen en tegen bestaande bebouwing aan worden gesitueerd. Bij voorkeur
worden de herbestemmingen in hetzelfde RUP gecompenseerd. Deze elementen worden voor
(de uitbreidingen van) de drie betreffende sites in hoofdstuk 6 verantwoord.
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4. Plannen en regelgeving met verordenend kader
4.1. Gewestplan
kaart 5:

gewestplan

Het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 4 april 1977 en gewijzigd bij MB in 1996 en 1997)
legt de bestemmingen op het gemeentelijk grondgebied vast, voor zover deze niet door latere
RUP’s zijn gewijzigd.
Het volledige plangebied dat in het buitengebied gelegen is en nog door het gewestplan is
gevat heeft een bestemming als ‘agrarisch gebied’, met uitzondering van de begraafplaats in
Velm die in ‘woonuitbreidingsgebied’ is gelegen.

4.2. Gemeentelijke RUP’s
De juridische context van dit RUP wordt in belangrijke mate bepaald door ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
Drie van de tien sites zijn immers reeds voorheen opgenomen in gemeentelijke RUP’s; een
vierde maakt onderdeel uit van een voorontwerp-RUP in opmaak. Een site paalt aan het
plangebied van het RUP groene waarden.

4.2.1. Verruimd B.P.A. en RUP stationskwartier
Deze bestemmingsplannen ordenen delen van de kernstad met kwaliteitsvolle
ontwikkelingsmogelijkheden voor in hoofdzaak gemengde woonprojecten. Het verruimd B.P.A.
stationskwartier is goedgekeurd door de Minister op 20 december 2001, een herzienings-RUP
ervan door de Deputatie op 16 december 2004.

4.2.2. RUP brustempoort
Dit RUP ordent een groot bouwblok in de oostelijke rand van de kernstad met kwaliteitsvolle
ontwikkelingsmogelijkheden voor in hoofdzaak gemengde woon- en woonwerkprojecten. Het
voorziet ook een ruimere langparkeermogelijkheid en een aantrekkelijke inkom / onthaalplek
voor stadsbezoekers en biedt de oostelijke groene schakel toegang tot de binnenstad. Het RUP
is goedgekeurd door de Deputatie in 2005.

4.2.3. RUP’s (lokaal) bedrijventerrein domein van brustem
Deze bestemmingsplannen ordenen het nieuwe bedrijventerrein in de noordrand van het
voormalig militair domein van brustem. Zij voorzien compacte ontwikkelingsmogelijkheden voor
bedrijven in een terrein met in principe goed afgewerkte randen en een sterke landschappelijke
groenstructuur. Het RUP is goedgekeurd door de Minister op 31 oktober 2002, het herzieningsRUP voor het lokale deel ervan door de Deputatie op 14 oktober 2010.
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4.2.4. RUP ‘groene waarden’
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘groene waarden’ is bedoeld om samen met het RUP ‘valleien en
natte natuurverbindingen’ ordening en bescherming te geven aan de natuurlijke structuur van
het buitengebied van Sint-Truiden.
Het RUP ‘groene waarden’ richt zich vanuit het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan op de natuurverbindingen in het noordwestelijke gebied, de twaalf prioritaire sites
voor hoogstamboomgaarden, de holle wegen en de beeldbepalende landschappen.
Een site in voorliggend RUP, met name deze van Nieuw-Bevingen, paalt aan het plangebied
van het goedgekeurde RUP groene waarden; het kasteelpark paalt er aan een zone voor holle
weg. Het RUP is goedgekeurd door de Deputatie op 14 september 2006.
De site in Melveren paalt weliswaar niet rechtstreeks aan het RUP groene waarden, maar het
volledige agrarische gebied omheen de reservatiestrook heeft in dit RUP een bestemming van
landschappelijk waardevol agrarisch gebied gekregen.

4.2.5. Voorontwerp-RUP Sint-Pieter | Nieuw-Bevingen
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak ordent de kernstadswijk Sint-Pieter met in hoofdzaak
licht gemengde woonbebouwing en de randstadswijk Nieuw-Bevingen. In deze laatste krijgen
uitgebreide stedelijke voorzieningen, een nieuwe woonbuurt, een herstelde beekvallei en een
geherstructureerd en licht uitgebreid bedrijventerrein een passende en onderling goed
afgewogen plaats. Gelet op de urgentie van verwerving van gronden voor delen van deze
ontwikkeling door de overheid, wordt een kleiner deel van het plangebied van dat voorontwerpRUP reeds in een voorlopige en tussentijdse versie in voorliggend RUP meegenomen.

4.3. Goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen
In het plangebied van het RUP zijn (wellicht) geen goedgekeurde en niet-vervallen
verkavelingen gesitueerd.

4.4. Bouwmisdrijven
Binnen het plangebied zijn er geen bouwmisdrijven geregistreerd.

4.5. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Op 09/01/2003 keurde de Bestendige Deputatie de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening goed. Deze verordening is gedeeltelijk herzien en goedgekeurd door BD
13/12/2007. De verordening omvat verordende regels in verband met stedenbouwkundige
voorschriften, bouwkundige voorschriften en voorschriften over milieuaspecten.

4.6. VEN-gebieden
Het Vlaams ecologisch netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel van
open ruimte gebieden, waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt gevoerd.
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Het bestaat uit 125.000 ha effectief te realiseren oppervlakte grote eenheden natuur (GEN) en
grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO), die door de Vlaamse regering binnen de vijf
jaar na de inwerkingtreding van het Natuurbehoudsdecreet 2 worden afgebakend. De eerste
fase van de afbakening van het VEN is achter de rug. Vooralsnog werden enkel gebieden die
reeds een groene bestemming hebben op het gewestplan, in de afbakening opgenomen. In het
kader van de ruimtelijke visie voor Haspengouw bereidt het gewest RUP’s met bijkomende
natuur en bosgebieden, die mogelijks ook onderdeel van VEN of VENO worden, voor. Het
meest gevorderde van dergelijke RUP’s betreft dit voor de omgeving van Melsterbeek; het is op
ruime afstand van de site Melveren-centrum gesitueerd.

4.7. Habitat- en vogelrichtlijngebieden
In uitvoering van de Europese richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 heeft Vlaanderen het
habitatrichtlijngebied ‘bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ aangeduid, waarvan
verspreide deelgebieden ook in Sint-Truiden, vooral in het noorden van de gemeente, zijn
gelegen. Geen enkele van de sites die in het RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ aan bod komen
liggen in of nabij dit habitatrichtlijngebied.

4.8. Vegetatiewijziging
Het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998, gewijzigd bij besluit van 19/7/2002,
bepaalt dat het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen hetzij verboden is, hetzij
onderworpen aan het verkrijgen van een natuurvergunning, hetzij onderworpen aan een
meldingsplicht.
Kleine landschapselementen worden gedefinieerd als lijn- of puntvormige elementen met
inbegrip van de bijbehorende vegetaties, waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan
niet het resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur. Voorbeelden
zijn bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen,
hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten
en waterlopen.
De verbodsbepalingen in het besluit hebben betrekking op het wijzigen van holle wegen,
graften, bronnen, bepaalde historisch permanente graslanden en poelen enz., ongeacht de
gewestplanbestemming waarin ze zijn gelegen.
De omzendbrief van 10 november 1998 geeft een overzicht van de normale onderhoudswerken
voor onder andere holle wegen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, bermvegetaties,
bomenrijen, hagen enz.
De wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen is, in de ‘groene’ bestemmingen, in
de agrarische gebieden met bijzondere waarde of met ecologisch belang en sinds 2002 ook in
de andere agrarische gebieden (gewone of met landschappelijke waarde) aan het bekomen van
een natuurvergunning onderworpen.

2

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10 januari 1998)
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4.9. Beschermd erfgoed
Op 16 april 1996 werd een landschapsdecreet van kracht waardoor het mogelijk is
landschappen
te
beschermen
omwille
van
hun
historische,
socio-culturele,
natuurwetenschappelijke of esthetische waarde.
In het plangebied van dit RUP bevinden zich geen beschermde landschappen.
Op 3 maart 1976 (en verdere wijzigingen) werd het decreet van kracht ter bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten.
In het plangebied van dit RUP bevinden zich geen beschermde stads- en dorpsgezichten, maar
wel enkele beschermde monumenten. De pastorijtuin naast de begraafplaats in Velm, gelegen
net buiten het plangebied van het RUP, maakt onderdeel uit van een beschermd monument.
Evenwel doet het beschermingsbesluit van de pastorij hierover weinig tot geen uitspraak.
Betreffende tuin is echter ook opgenomen in de Inventaris van de Historische Tuinen en
Parken. Daarin is aangegeven dat de waardevolle elementen (twee voor de streek typische
treuressen, een grote bontbladige buxus en een eeuwenoude gewone taxus) zich in de
noordoostelijke hoek van de tuin bevinden.
Waar beschermde landschappen, dorpsgezichten en monumenten binnen de
bestemmingszones van het RUP vallen, zijn bij eventuele tegenstellingen de voorschriften van
het RUP ondergeschikt aan de beschermingsbepalingen.
Volgens het decreet kan de Vlaamse regering een landschap, dat van algemeen belang is
omwille van zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele of
ruimtelijk-structurerende waarde, aanduiden als ankerplaats. Onder het begrip ankerplaats
wordt in het decreet verstaan: een gebied dat behoort tot de meest waardevolle
landschappelijke plaatsen, dat een complex van gevarieerde erfgoedelementen is die een
geheel of ensemble vormen, dat ideaal-typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of
representativiteit, of ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel
van de landschappelijke omgeving. Met andere woorden: de ankerplaatsen behoren tot de
meest waardevolle landschappen in Vlaanderen.
Het decreet bepaalt verder dat ankerplaatsen geheel of gedeeltelijk kunnen worden opgenomen
in ruimtelijke uitvoeringsplannen en daardoor beschermd worden als erfgoedlandschap.

4.10. Atlas van de buurtwegen
Een net van officieel erkende buurtwegen is aanwezig in de verschillende delen van de
gemeente. De officiële voet- en buurtwegen zijn aangeduid op het plan feitelijke en juridische
toestand. Niet al deze wegen zijn op heden in de praktijk nog publiek toegankelijk.
Het betreft volgende voet- en buurtwegen in en aan de sites in voorliggend RUP :
- in en rond de site begraafplaats Zwartweidestraat Zepperen: voetweg nr. 12 en buurtweg nr.
3 die beide de aanpalende landbouwwegen volgen
- in en rond de site begraafplaats Sint-Martinusstraat Velm: voetweg nr. 03 die rond kerk en
begraafplaats Sint-Martinusstraat verbindt met Langstaat en buurtweg nr. 11 die Langstaat
volgt
- in en rond de site begraafplaats Kruiskapelstraat Ordingen: buurtwegen nrs. 1 en X die
beide de aanpalende landbouwwegen volgen
- in en rond de site begraafplaats Galgestraat Wilderen-Duras: buurtwegen nrs. 7 en 9 die
beide de aanpalende (landbouw)wegen volgen
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-

-

-

in en rond de site begraafplaats Truilingenstraat Kerkom: buurtweg nr. 2 die de aanpalende
landbouwweg volgt
in en rond de site Melveren Centrum: buurtweg nr. 7 die de aanpalende weg volgt
in en rond de site Nieuw-Bevingen: buurtweg nr. 100 die Montenakenweg volgt, buurtweg
nr. 11 die in oost-westrichting door het kasteelpark gaat en op Kapelstraat aansluit en
buurtweg nr. 102 die in noord-zuidrichting doorheen het kasteelpark gaat en
Montenakenweg met de dorpskern van Bevingen verbindt
in en rond de site Brustempoort: buurtweg nr. 2 die Luikersteenweg volgt
in en rond de site Stationsplein - Gazometerstraat: buurtweg nr. 65 die Stationsplein volgt,
buurtweg nr. 65 die de site in oost-westrichting dwarst ter hoogte van Molenstraat en
voetweg nr. 165 die Gazometerstraat volgt
in en rond de site Fouga Magisterlaan: buurtwegen nrs. 9 en 62 die beide op e randen van
de lob lokale bedrijvigheid liggen.

4.11. Milieueffectenrapportage op planniveau
De vigerende regelgeving (BVR 7/1/08) voorziet dat bij de opmaak van elk RUP wordt
gescreend of het plan mogelijk dermate betekenisvolle milieu-effecten zou kunnen hebben dat
de opmaak van een plan-MER waarin deze grondiger worden bestudeerd, geëvalueerd en waar
zo nodig milderende maatregelen kunnen worden voorgesteld, noodzakelijk wordt. Hierover
dient advies van een reeks overheidsinstanties gevraagd en levert de bevoegde Dienst
Milieueffectenrapportage van de Vlaamse overheid uiteindelijk een geïntegreerde beslissing die
aangeeft of een plan-MER al dan niet noodzakelijk is.
Elementen die bij de screening van het plangebied en de opties van dit RUP van belang zijn,
zijn de volgende:
 in de sites in het buitengebied bevat het plangebied alleen bestaande bebouwing (delen
landbouwbedrijf Melveren Centrum) en quasi onbebouwde ruimten (de begraafplaatsen). De
RUP-opties beschermen deze openheid in zeer grote mate (voor het landbouwbedrijf
worden enkel uitbreidingen nabij bestaande gebouwen toegelaten; in de begraafplaatsen
zijn alleen kleine dienstgebouwen toegelaten) en differentiëren verder alleen de aard van de
openruimtebestemmingen
 er worden geen nieuwe wegen of omvangrijke infrastructuren of reliëfwijzigingen in het
plangebied voorzien
 de vestiging van SEVESO-bedrijven in het plangebied wordt uitgesloten
 geen van de betreffende sites is in of in de omgeving van een VEN- of Natura 2000-gebied
gelegen
 op een deel van het kasteelpark in Bevingen na, is geen van de betreffende sites aan een
waterloop, een vallei of in een risicozone voor overstroming gelegen, dus de invloed op
ruimte voor water zal uiterst beperkt zijn
 zes van de tien sites zijn gelegen in de rand of de omgeving van een dorpskern en
ondersteunen de leefbaarheid daarvan op vlak van gemeenschapsvoorzieningen
(begraafplaatsen)
 vier van de tien sites zijn gelegen in het stedelijk gebied en ondersteunen de versterking
daarvan met kwaliteitsvolle projecten van middelgrote schaal met (gemengd) wonen, handel
en voorzieningen en door het functioneler en aantrekkelijker maken van een van de groene
schakels als conflictvrije hoofdfietstoegang tot de stad vanuit het oostelijk deel van de
gemeente
 het RUP heeft, samenvattend, vooral een bewarend en een licht corrigerend karakter ten
opzichte van de bestaande toestand.
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Er kan dan ook geconcludeerd worden dat ook het thans voorliggende ontwerp-RUP meer dan
waarschijnlijk geen (negatieve) betekenisvolle effecten op het milieu in de brede zin geeft. Uit
voorgaande paragraaf blijkt immers dat de doorgevoerde wijzigen alleen neutrale of positieve
effecten hebben voor het milieu. De opmaak van een plan-MER is, zoals ook door de bevoegde
administratie is bevestigd, niet noodzakelijk. Het verzoek tot raadpleging van de plan-MERscreening (en de beslissing van de Dienst MER) zijn in bijlage bij deze toelichtingsnota
gevoegd.

4.12. Ruimtelijke veiligheidsrapportage op planniveau
Het Besluit houdende regels inzake Ruimtelijke Veiligheidsrapportage (BVR 26/01/2007)
verplicht de afweging tot eventuele opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij de opmaak
van een RUP, en in voorkomend geval de opmaak daarvan zelf. Het besluit voorziet een set
van criteria en selectiecriteria ter beoordeling van deze rapportageplicht.
In het plangebied is thans geen SEVESO-inrichting aanwezig. Het RUP voorziet geen
bestemmingszones waarin Seveso-inrichtingen zouden kunnen voorkomen. In het RUP worden
meerdere aandachtsgebieden inzake veiligheid voorzien, met name woonprojectzones en de
zones voor gemeenschapsvoorzieningen aan Stationsplein, waarbij deze laatste (mogelijk
uitzonderlijk) pieken tot 1.000 bezoekers kan trekken, in hun normale functioneren blijven zij
echter (ver) beneden de 200 bezoekers gemiddeld per dag. Daarnaast is er de woonzone met
landelijk karakter aan Nieuw-Bevingen die gemiddeld meer dan 200 bezoekers / bewoners per
dag zal trekken. Nagenoeg al deze aandachtsgebieden zijn binnen een straal van 2 km rond
een van beide SEVESO-inrichtingen die Sint-Truiden telt gelegen. Evenwel is er voor elk van
deze aandachtsgebieden minstens een strook bestaande woningen in bestemd woongebied
tussen het aandachtsgebied en het SEVESO-bedrijf aanwezig; voor het aandachtsgebied dat
het dichtst bij een SEVESO-bedrijf is gelegen (Nieuw-Bevingen) betreft dit het gemengde
woonlint langs Naamsesteenweg. Deze situatie is dus reeds in rekening gebracht.
Gelet op deze score in de gestelde criteria kan geconcludeerd worden dat er voor dit RUP geen
ruimtelijke veiligheidsrapportage noodzakelijk is. Het advies van de Dienst Veiligheidsrapportering bevestigt dit en is in bijlage bij deze toelichtingsnota gevoegd.
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5. Andere relevante plannen en documenten
5.1. Landbouwtyperingskaart
kaart 6:

uittreksel landbouwtyperingskaart

In de landbouwtyperingskaart wordt voor alle gebieden met een agrarisch bodemgebruik (zowel
deze met een agrarische bestemming volgens het gewestplan als deze met een andere
bestemming zoals woonuitbreidingsgebied) de mate van geschiktheid voor de landbouw
getypeerd, gaande van zeer lage waardering tot zeer hoge waardering.
De waardebepaling werd berekend op basis van vier groepen van
bodemgeschiktheid, bemestingsnorm, perceelskenmerken en bedrijfskenmerken.

parameters:

Concreet komt het er voor de relevante sites (deze die thans een agrarische bestemming
hebben en vooral die ervan waar bijkomend grond aan landbouwgebruik onttrokken wordt) in
het plangebied van voorliggend RUP op neer:
 begraafplaatsen zonder uitbreiding: Wilderen-Duras en Kerkom: hoge waardering
 begraafplaatsen met uitbreiding: Ordingen en Zepperen: zeer hoge waardering.
De sites Ordingen en Zepperen zijn dus vanuit voornoemde parameters in hoge mate geschikt
voor professioneel agrarisch gebruik.

5.2. Landschapsatlas
De Landschapsatlas 3 geeft een overzicht van historisch waardevolle elementen in het
landschap. De atlas is waardevol als inventaris en bestaat uit een cartografisch gedeelte en een
beschrijving van de elementen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen puntrelicten,
lijnrelicten, ankerplaatsen en relictzones. De atlas bevat méér dan de wettelijk beschermde
monumenten, landschappen en dorpsgezichten, maar heeft geen juridische waarde.
In het plangebied komen geen punt- of lijnrelicten voor. Wel kan rekening gehouden worden
met het voorkomen van relictzones en ankerplaatsen.
Relictzones:
 R27008 Droog plateau van Gingelom in de begraafsites Velm en Kerkom
 R70067 Nieuwenhoven in de site Melveren Centrum
Ankerplaatsen:
 A27002 Kasteeldomein van Duras, vlak naast de begraafsite Wilderen-Duras
 A70058 Valleien van Cicindria en Melsterbeek tussen Sint-Truiden en Metsteren: vlak naast
site Melveren Centrum.

3

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen, 2001
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5.3. Biologische waarderingskaart
Op de biologische waarderingskaart zijn de
begraafplaatsen
aangeduid
als
minder
waardevol
met
waardevolle
elementen
(bomenrijen). Daarnaast (zie figuren) duidt de
BWK de westelijke uitbreiding van de
begraafplaats in Ordingen als waardevol aan
bomenrij) en het landbouwperceel in Melveren
als waardevol met zeer waardevolle elementen
(hoogstamboomgaard, soortenrijk permanent
grasland, houtkant van doornstruweel). Voor de
andere sites geeft de BWK niets aan. In
Zepperen
en
Ordingen
(oostelijke
uitbreidingszone)
komen
totaal
geen
natuurelementen voor en in Velm komen
houtkanten voor, maar buiten het plangebied
van het RUP.

5.4. Waardevolle bebouwing
Zoals eerder in deze toelichtingsnota vermeld, is er op een site (Sint-Martinusstraat Velm)
patrimonium in het plangebied dat juridische bescherming geniet. Daarnaast is volgend
bestaand patrimonium in het plangebied opgenomen in de Vlaamse Inventaris onroerend
erfgoed 4:
- Sint-Martinusstraat 8 en 12, Kapelanij en omgeving en Parochie classicistisch breedhuis,
beide aansluitend bij de site begraafplaats Velm
- Kruiskapelstraat z.n., Heilig Kruiskapel, barokkapel van de Duitse Orde in de site
begraafplaats Ordingen
- Melveren Centrum 148, kasteel en hoeve Menten de Horne nabij de site van het
landbouwbedrijf in Melveren
- Casinostraat 12, hoekhuis, nabij site Brustempoort
- Gazometerstraat 34-36, herenhuis in eclectische stijl anno 1899 aansluitend bij site
Stationsplein – Gazometerstraat.
De waardevolle panden die werden opgenomen in de ‘inventaris onroerend erfgoed’ genieten
een beperkte bescherming (adviesrecht Agentschap R&E, afbraakverbod) en ruime
functiemogelijkheden en vormen de basis voor verdere wettelijke beschermingen die
geografisch zullen gebeuren op het moment dat deze dorpengroep aan bod komt.

4

Vlaamse overheid, Inventaris van het onroerend erfgoed 2009, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend en Erfgoed, september 2009.
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5.5. Archeologisch erfgoed
De publiekskaarten van de Centrale Archeologische Inventaris voor Vlaanderen geven voor
geen enkele periode gekende archeologische sites in en op afstand rond het plangebied aan;
volgens de bevoegde dienst blijkt er in de regio echter nog heel wat ongekend archeologisch
erfgoed te zijn waar best rekening mee wordt gehouden.
Archeologisch vooronderzoek is dan ook bij elk van de vier uitbreidingen / nieuwe begraafplaats
zinvol.

5.6. Studie handelsapparaat
De studie ‘Ontwikkeling van Sint-Truiden tot aantrekkelijk handelscentrum van de toekomst’
(Nelson, 2010). Details en cijfergegevens staan geeft aan dat Sint-Truiden bij verdere
ontwikkeling tot een regionale handelsstad in 2030 een behoefte aan netto handels-oppervlakte
heeft gebaseerd op bevolkingsaangroei en verhoogde koopbinding (dit is zonder rekening te
houden met verhoogde koopattractie) zoals weergegeven in volgende tabel.

In totaal is er volgens deze studie een behoefte aan ong. 16.000 m² bijkomende
winkeloppervlakte, waarvan (‘speciality’) ongeveer de helft in het kernwinkelgebied in de
binnenstad.
In het in herziening zijnde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opteert het stadsbestuur er voor
deze versterking van het Truiense handelsapparaat te realiseren, met 6 à 7.000 m² bijkomende
handelsoppervlakte voor gespecialiseerde kleinwinkels en voor (grotere) trekkende
handelszaken (veelal van gerenommeerde ketens en met oppervlakten tot 6 à 700 m²) in het
kernwinkelgebied omheen Stapelstraat en Luikerstraat in de binnenstad. En om buiten het
kernwinkelgebied een uitbouw voor complementaire, veelal grotere oppervlakten te voorzien in
de overige delen van de oost-west-handelsas; naast de reeds voorziene bijkomende
mogelijkheden aan het westelijke einde van die as, betekent dit dat in het oostelijke einde ervan
aan Brustempoort 3 à 4.000 m² bijkomende handelsoppervlakte mogelijk / wenselijk is.
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6. Onderzoek begraafplaatsen
6.1. Situering
6.1.1. Situering van de problematiek
Een aantal begraafplaatsen blijkt op korte tot middellange termijn onvoldoende ruimte ter
beschikking te hebben om de behoefte aan begravingen op een kwaliteitsvolle en
menswaardige manier te ondervangen. Hoewel meer en meer tot verbrandingen wordt
overgegaan en de gemiddelde benodigde ruimte per overledene daardoor daalt, raken
meerdere begraafplaatsen stilaan volzet en is een uitbreiding er de komende jaren
noodzakelijk. Ook de wenselijke evolutie om begraafplaatsen een groener, meer parkachtig
karakter te geven en te laten evolueren naar begraafparken die een rol als rustige
ontmoetingsplek in het dorp / de wijk opnemen, vergt in een aantal gevallen bijkomende ruimte.
In functie van de herinrichting en heraanleg van de kerkhoven en mogelijke uitbreiding zijn
reeds een aantal beslissingen genomen. Er is beslist om de begraafplaatsen op te meten en
hiervoor een landmeter aan te stellen. Een reden hiervoor is dat er op dit ogenblik weinig zicht
is op de beschikbare ruimten per begraafplaats. Daarnaast is in 2010 het begraafplaatsreglement aangepast. Deze aanpassing behelst onder andere de duur van de concessies.
Voordien was de maximale duur van een concessie in volle grond 20 jaar, voor nissen en
kelders is dit 50 jaar. Thans is de duur van alle concessies tot maximaal 20 jaar teruggebracht.
De begraving in niet geconcedeerde grond is vastgesteld op 10 jaar
Principieel wenst de stad in elke kern een voldoende aanbod te creëren om aan de toekomstige
behoeften te voldoen. Een uitbreiding van bestaande begraafplaatsen is evenwel niet altijd
vanzelfsprekend. De inname van nieuwe ruimte voor begraafplaatsen evenmin. Zo zal op een
aantal locaties rekening gehouden moeten worden met de specifieke ruimtelijke context, de
fysische beperkingen van de omgeving, de landschappelijke en natuurlijke waarden van de
omgeving of de aanwezigheid van bebouwing.
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6.1.2. Situering van de huidige begraafplaatsen
De gemeente beschikt in totaal over 22 begraafplaatsen en kerkhoven gelegen te Aalst,
Bevingen, Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot-Gelmen, Halmaal, Kerkom,
Kortenbos, Melveren, Ordingen, Runkelen, Schurhoven, Velm, Wilderen - Duras en Zepperen.
De inventaris van het aantal begravingen in de gemeente verwijst naar 17 parochies. Bij de
vermelde 21 begraafplaatsen horen ook vijf kerkhoven waarvoor in de betreffende parochie een
bijkomende begraafplaats is ontwikkeld. Het betreft de begraafplaatsen te Groot-Gelmen,
Kerkom, Ordingen, Zepperen en Wilderen. Onderstaande figuur geeft een overzicht van dit
aanbod.

figuur 2:

spreiding van de begraafplaatsen in Sint-Truiden
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Op basis van een luchtfoto en de afbakening van de verschillende begraafplaatsen is een
raming opgesteld van de resterende ruimte op de verschillende locaties; de behoeften aan
bijkomende ruimte binnen een periode van 10 jaar en 20 jaar zijn op basis van de actuele trend
bepaald.

6.2. Plannen en regelgeving met een verordenend kader
6.2.1.

Gewestplan, plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onderstaande tabel vat de bestemmingen van de verschillende begraafplaatsen samen. Er kan
worden aangenomen dat de ligging in woongebied of woongebied met landelijk karakter geen
probleem van zonevreemdheid oplevert omdat de begraafplaatsen impliciet met de woonfunctie
zijn verbonden en als voorziening met deze functie verweefbaar zijn. De problematiek van
zonevreemdheid situeert zich vanuit die optiek in de eerste plaats in bestemmingen van de
open ruimte en met name op die begraafplaatsen die volledig in een dergelijke bestemming zijn
gelegen. In tweede orde kunnen potentiële problemen gesignaleerd worden voor
begraafplaatsen in woonuitbreidingsgebied of met randen in een open ruimte bestemming.
Na goedkeuring van het RUP voor het dorpengeheel groot-gelmen – engelmanshoven –
gelinden hebben vijf à zes begraafplaatsen nog een potentieel probleem van zonevreemdheid
in de open ruimte
 Melveren (parkgebied, maar een gemeenschapsvoorziening zoals een begraafplaats kan
onderdeel van een park zijn)
 Ordingen (Kruiskapelstraat) (agrarisch gebied)
 Wilderen-Duras (agrarisch gebied met landschappelijke waarde)
 Zepperen (Zwartweidestraat) (agrarisch gebied)
 Kerkom (Truilingenstraat) (agrarisch gebied).
 Gorsem (niet de actuele begraafplaats, maar de uitbreiding in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied die zinvol zou zijn om de behoefte uit Runkelen op te vangen).
Daarnaast zijn er nog een aantal begraafplaatsen die in de rand in een open ruimte
bestemming zijn gelegen. Het zijn Brustem, Halmaal, Kerkom (Kerkom-Dorp) en Runkelen. Het
betreft vaak een element van zogeheten zonevreemdheid dat gelieerd is aan de schaal waarop
het gewestplan is opgemaakt.
Te Kortenbos is de begraafplaats volledig in woonuitbreidingsgebied gelegen. Te Velm geldt dit
voor de uitbreiding van de begraafplaats.
tabel 2:

bestemming van de begraafplaatsen

begraafplaats

type

gewestplan

Aalst

K



woongebied landelijk karakter

Bevingen

K



woongebied landelijk karakter

Brustem

K



gebied voor gemeenschapsvoorzieningen



parkgebied (rand)



woongebied (rand)



woongebied landelijk karakter

RUP groot dorpengeheel:



agrarisch gebied (uitbreiding)



art. 8.33. woonzone met



art.

Engelmanshoven

K

BPA/RUP

landelijk karakter
8.13.

zone

gemeenschaps-
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voorzieningen (reserve)


art. 16. open zone voor
parkeren

Gelinden

B



agrarisch gebied

RUP groot dorpengeheel


art. 8.13. zone voor
gemeenschapsvoorzieningen



art. 8.30. agrarisch gebied
(reserve)

Gorsem

K



woongebied landelijk karakter



landschappelijk waardevol agrarisch gebied
(uitbreiding)

Groot-Gelmen (1)

K



woongebied landelijk karakter

RUP groot dorpengeheel


art. 8.55. dorpskern met
landelijk karakter

B



agrarisch gebied

RUP groot dorpengeheel


art. 8.13. zone voor
gemeenschapsvoorzieningen

Halmaal

K



woongebied landelijk karakter



agrarisch gebied (rand)



woongebied met landelijk karakter en cultureel,



parkgebied (rand)

B



agrarisch gebied



Kortenbos

B



woonuitbreidingsgebied



Melveren

K



parkgebied



Kerkom

K

historische en/of esthetische waarde

in

kleinstedelijk

gebied

(nihil)
Ordingen

K



woongebied

B



agrarisch gebied



Runkelen

K



woongebied landelijk karakter





landschappelijk waardevol agrarisch gebied (rand)

Schurhoven

B



gebied voor gemeenschapsvoorzieningen



in kleinstedelijk gebied



woongebied (rand)



BPA Veemarkt (deel)



woongebied





woonuitbreidingsgebied (uitbreiding)



woongebied landelijk karakter

Velm

K



Wilderen

K

Wilderen - Duras

B



landschappelijk waardevol agrarisch gebied



Zepperen

K



woongebied met landelijk karakter en cultureel,





woonuitbreidingsgebied



agrarisch gebied

historische en/of esthetische waarde
B



De begraafplaatsen van Kerkom, Wilderen en Zepperen zijn de enige die volledig als
zonevreemd kunnen worden beschouwd. Deze waren vermoedelijk midden de jaren ’70 reeds
in gebruik, dateren van voor het gewestplan en worden geacht vergund te zijn. Voor de
begraafplaatsen van Kerkom en Wilderen zijn in 2011 regularisatie-aanvragen ingediend, maar
de termijn van deze dossiers is verlopen; in Wilderen-Duras is in 1963 een
verkavelingsaanvraag ingediend en geweigerd.
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6.2.2.

Wettelijk beleidskader inzake begraafplaatsen

Op 16 januari 2004 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad 10 februari 2004). Het decreet vervangt voor het Vlaamse
gewest de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Het besluit van de
Vlaamse regering op 14 mei 2004 regelt de organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria.
Elke gemeente moet over ten minste één begraafplaats beschikken. De oprichting van een
gemeenschappelijke begraafplaats met andere gemeenten is mogelijk via een intergemeentelijk
samenwerkingsverband Wat betreft de situering, de inrichting en het beheer van de
begraafplaatsen zijn worden in deze regelgeving relevante uitspraken gedaan inzake
 de algemene inrichting en de inrichting naar de omgeving,
 het bodemmateriaal en waterhuishouding,
 het behoud van grafrust
 het behoud van erfgoedwaarden.
Wat betreft de algemene inrichting is decretaal vastgelegd dat iedere begraafplaats over een
urnenveld, een strooiweide en een columbarium moet beschikken. In het uitvoeringsbesluit
worden daarnaast ook elementen beschreven betreffende onder andere de gelijkvormigheid
van de graftekens, de plaatsaanduiding van begravingen, becolumbaium en mogelijkheden tot
uitstrooiing, de afstand tussen doodskisten (minstens 60 cm) en de ontluchting van grafkelders.
Het bodemmateriaal moet volgens het besluit van de Vlaamse regering een voldoende groot
luchthoudend poriënvolume bevatten om gasdiffusie in de bodem mogelijk te maken. Bij
voorkeur bestaat de bodem uit grof zand of zavel.
 De graven moeten op minstens 30 cm boven de gemiddeld hoogste waterstand kunnen
begraven worden. Zo nodig moet, bij uitbreiding of herschikking na ruiming, de
begraafplaats in zijn geheel opgehoogd worden dat dit mogelijk is.
 Boven de bovenste lijkkist of lijkwade in volle grond moet een laag grond worden
aangebracht van minstens 65 centimeter.
 Er mogen maximaal drie lijken boven elkaar worden geplaatst mits tussen de doodskisten of
lijkwaden minstens een lijkwade een laag van ten minste 30 centimeter wordt aangebracht.
De strooiweide bestaat uit een droge bovenlaag. De belasting van de bodem moet in evenwicht
zijn met de aanwezige begroeiing.
Wat betreft het beheer is decretaal vastgelegd dat de gemeenteraad of het bevoegde orgaan
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband de datum moet bepalen waarop niet meer
begraven wordt op oude begraafplaatsen als een nieuwe begraafplaats is aangelegd. De oude
begraafplaatsen worden in de staat gelaten waarin ze zich bevinden en gedurende minstens 10
jaar mag er geen gebruik van gemaakt worden. Pas na deze periode of na 10 jaar na de laatste
begraving kan worden beslist om een andere bestemming te geven aan de oude begraafplaats.
Het besluit legt vast dat, als na sluiting van de begraafplaats een andere bestemming dan
parkgebied aan het terrein wordt gegeven, moet het terrein worden uitgebeend.
Wat betreft het erfgoed is volgende regeling ingeschreven. Wanneer aan een grafconcessie
een einde wordt gemaakt of er geen aanvraag is tot overbrenging naar aanleiding van het
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herbestemmen van een oude begraafplaats, worden de niet weggenomen graftekens en de
eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken eigendom van de gemeente of het
intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het college regelt wat met het materiaal moet
gebeuren en maakt hierbij een lijst op van graven van lokaal historisch belang die als kleine
onroerende erfgoedelementen kunnen worden beschouwd. De graven op deze lijst moeten
minstens 50 jaar bewaard en onderhouden worden door de gemeente overheid. De lijsten
bevatten de graven met een historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde die
niet beschermd zijn als dorpsgezicht.

6.2.3.

Handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige
vergunning nodig is

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 bepaalt in artikel 3 18e h dat een
stedenbouwkundige vergunning niet nodig is voor de inrichting en herinrichting van bestaande
openbare begraafplaatsen, zonder terreinuitbreiding.
Zoals andere werkzaamheden op openbaar domein of op terrein dat na de werkzaamheden tot
het openbaar domein zal behoren mogen de werken, handelingen en wijzigingen dan wel niet
strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen,
verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg,
verkavelingsvergunningen,
bouwvergunningen
of
stedenbouwkundige
vergunningen,
onverminderd de bepalingen van andere van toepassing zijnde regelgeving.

6.3. Aanbod versus behoeften
6.3.1. Aanbod
Het aanbod kan vanuit twee benaderingen in beeld worden gebracht. Een eerste benadering
geeft de mogelijkheden bij een traditionele invulling. Dit wil zeggen dat de ruimte, in navolging
van de huidige typologie, zo rationeel mogelijk wordt ingevuld vanuit de behoefte aan ruimte
voor begravingen. Bijkomend wordt enkel ruimte voorzien voor technische infrastructuren en
toegangen tot de begraafplaats. Een tweede benadering voegt hier een ratio aan toe: de wens
om de begraafplaats ook als rustige, gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in te richten met
een hoge groene belevingswaarde. Merk op dat in de raming van het aanbod de uitbreiding van
begraafplaatsen naar aanleiding van het RUP ‘dorpengeheel groot-gelmen – engelmanshoven
– gelinden en omgeving’ reeds is meegenomen.

Types van begraafplaatsen
Algemeen kunnen twee types van begraafplaatsen worden onderscheiden. Er zijn de
‘kerkhoven’ de strikte zin (K). Deze begraafplaatsen zijn oorspronkelijk ingericht als een ‘hof’
rond een kerkgebouw en kenden in een aantal gevallen een lokale uitbreiding, een ‘nieuw deel’.
Daarnaast zijn er de alleenstaande begraafplaatsen of de begraafplaatsen die aan de rand van
de kern zijn gelegen (B). Dit zijn vaak begraafplaatsen van een meer recente datum. Ook hier
zijn latere uitbreidingen herkenbaar met latere wegenisaanleg. Daarnaast zijn er ook ‘reserves’,
waar nog geen wegenis is voorzien.
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Interne mogelijkheden bij een traditionele invulling
Inzake bijkomende mogelijkheden om binnen de huidige typologie ruimte te voorzien voor
bijkomende graven wordt in de tabel een onderscheid worden gemaakt tussen
 verdichtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door reorganisatie van de begraafplaats
 inbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door binnen het bestaande patroon nieuwe velden
aan te snijden
 reserves, delen van het perceel die binnen de contouren van de begraafplaats zijn gelegen
maar die nog niet zijn aangesneden.
De oppervlakte van deze mogelijkheden is geraamd op basis van de luchtfoto van de
verschillende begraafplaatsen. Bij verdichting (bijvoorbeeld in Gelinden) komt het er vaak op
aan de (nieuwe) graven een meer rationele schikking te geven. Bij inbreiding is de
basisinfrastructuur vaak reeds aanwezig en zal bijkomend bij de graven de bruto-oppervlakte
vaak bestaan uit de wegenaanleg.

Ruimte voor groenaanleg en ontmoeting
Als de stad ervoor kiest om een steviger groenaanleg te voorzien zal de oppervlakte voor
graven zelf worden ingeperkt. Een dergelijke aanleg is niet overal even gewenst. Reden kunnen
zijn de cultuur-historische context rond de kerk of de ligging in een open landschap dat door
landbouw wordt gedomineerd maar ook de beperkte mogelijkheden om op de betreffende
locatie een uitbreiding van de begraafplaats te realiseren, de wenselijkheid om graven hiervoor
te verplaatsen of inpassing binnen de specifieke onderhoudsdoelstellingen.
Om een algemeen beeld te krijgen is in onderstaande tabel de bijkomende groenbehoefte in
kaart gebracht op basis van een korte evaluatie van het zinvol karakter.
Bij de evaluatie van de wenselijkheid van parkaanleg zijn volgende scenario’s weerhouden:
 geen vergroening tenzij herlocatie van de graven mogelijk is (of in plaats van verdichting)
(veelal op de oorspronkelijke locatie rond de kerken, waarbij rekening moet worden
gehouden met de cultuurlandschappelijke waarde van het kerkhof en de maatschappelijke
wenselijkheid om de graven naar een andere locatie te verhuizen)
 vergroening in delen die behoren tot een latere uitbreiding
(de oppervlakte van de uitbreiding wordt weergegeven en hiervan wordt 20% als groene
ruimte ingeschat)
 geen vergroening tenzij behoud huidig groen en/of verdere inpassing in de open ruime
(de huidige groenoppervlakte is reeds buiten beschouwing gelaten bij de raming van de
bijkomende mogelijkheden)
(ook voor de inpassing in de open ruimte is geen bijkomende oppervlakte voorzien)
 vergroening afstemmen met behoefte bijkomende graven
(de nodige oppervlakte wordt geraamd op 20% van de totale oppervlakte van de huidige
begraafplaats, deze oppervlakte kan worden aangepast aan de eventuele behoefte als blijkt
dat de behoefte van een uitbreiding hierdoor wordt vermeden.
Uit een eerste vergelijking blijkt Velm hier prioritair onder de aandacht te komen.
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tabel 3:

aanbod en typering van de bestaande begraafplaatsen

begraafplaats

straat

opp. (ha)

typering
type
latere
kerkhof uitbreiding

bijkomende mogelijkheden - traditioneel
type
geraamde
oppervlakte
(ha)

bijkomende mogelijkheden bij parkaanleg
wenselijkheid

oppervlakte
behoefte
voor groen
(ha)

resterende
oppervlakte
bijkomende
mogelijkheden

Aalst

Aalst-Dorp

0,350

K

ja

inbreiding

0,08

enkel in latere uitbreiding (0,10 ha)

0,02

0,06

Bevingen

Bevingen-centrum

0,330

K

ja

inbreiding

0,05

enkel in latere uitbreiding (0,17 ha)

0,03

0,02

Brustem

Burggracht

0,598

K

ja

verdichting

0,01

niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is

0

0,01

Engelmanshoven

Luikersteenweg

0,726

K

ja

inbreiding + reserve (RUP)

0,35

afstemmen met behoefte bijkomende graven

0,15

0,20

Gelinden

Meester Robijnstraat

0,403

B

heeft reserve

verdichting + reserve (RUP)

0,13

afstemmen met behoefte bijkomende graven

0,08

0,05

Gorsem

Gorsem-Dorp

0,264

K

ja

inbreiding

0,08

enkel in latere uitbreiding (0,11 ha)

0,02

0,06

Groot-Gelmen

Kloosterstraat

0,215

K

nee

(intern)

0

niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is

0

0,00

Steendalstraat

0,336

B

ja

verdichting + reserve (RUP)

0,09

afstemmen met behoefte bijkomende graven

0,07

0,02

Halmaal

Halmaal-Dorp

0,192

K

ja

inbreiding

0,04

enkel in latere uitbreiding (0,09 ha)

0,02

0,02

Kerkom

Kerkom-Dorp

0,101

K

nee

(intern)

0

niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is

0

0,00

Truilingenstraat

0,229

B

nee

inbreiding

0,06

niet, tenzij inpassing in open ruimte

0

0,06

Kortenbos

Nachtegaalstraat

0,309

B

nee

inbreiding

0,08

afstemmen met behoefte bijkomende graven

0,06

0,02

Melveren

Sint-Godfriedstraat

1,001

K

ja

inbreiding

0,4

0,10

0,30

Ordingen

Relindisstraat

0,166

K

nee

verdichting

0,02

0,02

0,00

Kruiskapelstraat

0,166

B

nee

inbreiding

0,01

enkel in latere uitbreiding (0,5 ha)
niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is
of in plaats van verdichting
niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is

0

0,01

Runkelen

Runkelen-dorp

0,158

K

nee

(intern)

0,00

niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is

0

0,00

Schurhoven

Schurhoven

5,910

B

nee

inbreiding

0,82

0

0,82

Velm

Sint-Martinusstraat - Langstraat

0,635

K

ja

inbreiding

0,05

0,08

-0,03

Wilderen

Wilderenlaan

0,218

K

nee

(intern)

0,00

niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is
enkel in latere uitbreiding (0,39 ha),
eventueel ook bij herlocatie graven
niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is

0

0,00

Wilderen - Duras

Galgestraat

0,397

B

heeft reserve

inbreiding + reserve

0,19

niet, tenzij inpassing in open ruimte

0

0,19

Zepperen

Sint-Genovaplein

0,330

K

nee

(intern)

0

0

0,00

Zwartweidestraat

0,881

B

nee

inbreiding

niet, tenzij herlocatie graven mogelijk is
niet, tenzij behoud huidig groen en inpassing
in de open ruimte

0

0,07

totaal

0,07
2,47

2,01
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6.3.2. Behoeften
Het exact bepalen van de toekomstige behoefte aan ruimte voor begravingen is niet mogelijk.
Van het aantal graven per begraafplaats bestaat op dit ogenblik geen accuraat beeld. Er
bestaat enkel een overzicht van het aantal begravingen en de aard van die begravingen. Of
voor deze begraving ook een bijkomend graf moest worden gecreëerd is niet duidelijk.
Bovendien wordt de ruimtebehoefte in belangrijke mate bepaald door het type van begravingen.
Niet alleen het toekomstig aantal begravingen maar ook de aard van begraving zal beïnvloed
worden door de samenstelling van de bevolking.
In wat volgt zal eerst, op basis van het aantal begravingen en het type van begravingen in het
verleden, trendmatig een kwantitatieve behoefte voor de volgende jaren worden vastgesteld.
Om met het type begravingen rekening te houden, zullen vereenvoudigend een aantal
standaardoppervlakten worden afgeleid van de bestaande verordeningen.
Vervolgens zal ook de ouderdomsstructuur van de bevolking in de verschillende kernen kort in
beeld worden gebracht. De ramingen van de behoeften worden op basis hiervan kwalitatief
besproken.

Berekening van de benodigde oppervlakte
Onderstaande tabel 4 geeft het aantal begravingen weer per type van begraving. Er wordt geen
onderscheid gemaakt naargelang het ja dan neen een concessie betreft. Om de behoeften in
kaart te brengen is slechts een deel van het gemiddeld aantal begravingen per jaar als
uitgangspunt genomen. Het betreft het aantal begravingen in een graf, het aantal begravingen
in een kelder en het aantal begravingen in een urne, telkens al dan niet in concessie.
Begravingen via asweide, columbarium en meegenomen urnes worden niet in rekening
gebracht. Hetzelfde geldt voor het ereperk dat te Schurhoven is gesitueerd.
Een maatgevend criterium voor de verschillende types van begravingen kan niet eenvoudig
worden afgeleid en gekoppeld aan deze begravingen. Volgens de politieverordening bedraagt
de netto-oppervlakte van een gewoon graf op de begraafplaatsen en crematoria 2 x 1 = 2 m².
Bijkomend moet tussen de grafkuilen een afstand gehouden worden van 0,5 m aan hoofd en
voeteinde en van 0,2 m aan de zijkanten. Dit betekent bijvoorbeeld dat een gewoon graf zo’n 3
m² ruimte nodig heeft.
De oppervlakte van grafkelders varieert van 2,5 m² (2 en 3 personen) tot 6 m² (4 en 6
personen). De opening van een kelder bepaalt evenwel mee de oppervlakte noodzakelijk per
begraving. Als de kelder opent aan de voorzijde is een bijkomende oppervlakte van 1,8 m²
noodzakelijk om de lijkkist in de kelder te kunnen plaatsen. Een deel van deze bijkomende
oppervlakte wordt opgevangen door het gangpad dat aan de voorzijde van het graf loopt.
Vereenvoudigend wordt daarom ook voor begravingen in een grafkelder een oppervlakte van 3
m² genomen, analoog aan de begravingen in gewone graven.
Een urnebegraving heeft een oppervlakte van 0,5 m² nodig voor twee urnen. De urnenkelders
zijn slechts 0,25 m². In een graf in volle grond kunnen 4 urnen worden bijgezet, in een
grafkelder zijn dit 6 urnen per vak. Vereenvoudigend wordt 0,5 m² per begraving in een urne
genomen. De oppervlakte wordt naar boven afgerond.
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Voor de raming van de nodige oppervlakte van de geraamde begravingen is met andere
woorden volgende maatvoering verondersteld:
 3 m² per begraving in een kelder of in een graf
 0,5 m² per begraving in een urne.
Door vermenigvuldiging van deze standaardoppervlakten met het aantal begravingen in de
periode 2002 - 2008 kan een totale netto-oppervlakte voor deze zevenjarige periode worden
afgeleid. Het gemiddelde per jaar geeft dan een inschatting van de benodigde netto-oppervlakte
voor de volgende jaren per jaar per parochie of kern. De resulterende netto-oppervlakten
worden in tabel 5 weergegeven.
Daarnaast moet voor deze graven ook wegenis en technische ruimte worden voorzien. In de
onderstelling dat bij inbreiding de bestaande technische ruimten volstaan of slechts zeer
beperkt moeten worden uitgebreid, is voor de berekening van de bruto-behoefte een
verhouding van 50% voor een graf en 50% voor wegenis. De netto-behoefte wordt met andere
woorden verdubbeld om de bruto-behoefte te bekomen. In tabel 5 is een raming opgenomen
van de resulterende bruto-behoefte per jaar, per 10 jaar en per 20 jaar.
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tabel 4:

36

aantal en aard van de begravingen in 2002 - 2008
kelder

urnebegraving

graf (volle grond)

columbarium

meegave urne

asverstrooiïng

ereperk

totaal

totaal per jaar

Aalst

7

4

30

10

0

6

0

57

8

Bevingen

10

0

15

4

0

4

0

33

5

Brustem

26

4

40

20

1

15

0

106

15

Engelmanshoven

19

0

18

11

1

4

0

53

8

Gelinden

34

5

30

8

0

12

0

89

13

Gorsem

12

0

5

8

1

2

0

28

4

Groot-Gelmen

18

4

22

3

0

3

0

50

7

Halmaal

7

1

12

9

1

2

0

32

5

Kerkom

12

4

16

1

0

5

0

38

6

Kortenbos

8

1

20

12

0

4

0

45

6

Melveren

39

5

78

23

0

7

0

152

20

Ordingen

20

1

26

8

0

6

0

61

10

Runkelen

7

2

9

8

0

1

0

27

4

Schurhoven

368

103

402

302

29

208

37

1.449

206

Velm

38

14

36

20

1

8

0

117

17

Wilderen

37

1

31

11

0

4

0

84

11

Zepperen

67

23

89

27

1

10

0

217

32

totaal

729

172

879

485

35

301

37

2.638

376

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

tabel 5:

raming van de nodige oppervlakte van de begravingen in de periode 2002 - 2008
netto-oppervlakte (m²)
opp. kelder

bruto-oppervlakte (m²)

opp. urne

opp. graf

totale opp.

netto-opp.
per jaar

bruto-oppervlakte
per jaar bij inbreiding

bruto-behoefte
per 10 jaar

bruto-behoefte per 20
jaar

Aalst

21

2

90

113

16

32

323

646

Bevingen

30

0

45

75

11

21

214

429

Brustem

78

2

120

200

29

57

571

1.143

Engelmanshoven

57

0

54

111

16

32

317

634

Gelinden

102

3

90

195

28

56

556

1.111

Gorsem

36

0

15

51

7

15

146

291

Groot-Gelmen

54

2

66

122

17

35

349

697

Halmaal

21

1

36

58

8

16

164

329

Kerkom

36

2

48

86

12

25

246

491

Kortenbos

24

1

60

85

12

24

241

483

Melveren

117

3

234

354

51

101

1.010

2.020

Ordingen

60

1

78

139

20

40

396

791

Runkelen

21

1

27

49

7

14

140

280

Schurhoven

1.104

52

1.206

2.362

337

675

6.747

13.494

Velm

114

7

108

229

33

65

654

1.309

Wilderen

111

1

93

205

29

58

584

1.169

Zepperen

201

12

267

480

69

137

1.370

2.740

totaal

2.187

86

2.637

4.910

701

1.403

14.029

28.057
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Ouderdomsstructuur van de bevolking
De ouderdomsstructuur van de bevolking geeft niet alleen een indicatie van de sterftekansen in
een kern. Ook voor de binding met de betreffende kern en de mate waarin een bepaalde
voorkeur voor bepaalde traditionele rituelen aanwezig zijn kan dit een indicatie zijn.
Algemeen kan worden aangenomen dat, waar tekorten worden genoteerd, deze dwingender
om een oplossing zullen vragen in de kernen waar een oudere bevolking aanwezig is. Hiervoor
kunnen volgende redenen naar voor worden geschoven:
 Er kan worden aangenomen dat er een grotere dorpsbinding binnen de oudere bevolking
aanwezig is. Deze dorpsbinding zorgt ervoor dat het minder evident is om een centralisering
door te voeren.
 De begrafenispraktijken zijn onderhevig aan verandering. Crematie is een praktijk die onze
medeburgers meer en meer aanspreekt en die een merkbare culturele verandering inzake
rituelen kenmerkt. Er kan worden aangenomen dat de trend vooral ingang kent bij een
jongere bevolking en dat de oudere bevolking vaker vasthoudt aan de meer traditionele
begrafenispraktijk. Deze traditionele praktijk vertaalt zich in een grotere oppervlaktebehoefte.
Daarnaast speelt evenwel ook de totale bevolking in de verschillende kernen een belangrijke
rol. Kernen met een kleine bevolking hebben ook een lagere behoefte aan oppervlakte voor
begravingen. Vanuit die optiek geeft een oudere bevolking een indicatie van de sterftekansen
van de totale bevolking. Naarmate deze totale bevolking groter is, zal ook de behoefte
toenemen en dwingender om een oplossing vragen.
Onderstaande figuur geeft een beeld van zowel de spreiding van de bevolking als de leeftijd
van de bevolking in de verschillende onderscheiden kernen en groepen van kernen.
Het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden (met de begraafplaatsen Schurhoven en in de rand ook
Melveren) heeft de grootste bevolking. Daarna volgen de grote dorpen en dorpengehelen
Zepperen, Brustem, Gelinden - Engelmanshoven - Groot-Gelmen en Velm. Middelgrote dorpen
en dorpengehelen zijn Ordingen, Wilderen - Duras, Kortenbos - Senselberg en Aalst.
Het aandeel van de bevolking ouder dan 65 jaar is het grootst in het kleinstedelijk gebied SintTruiden, Runkelen - Gorsem en Halmaal. Ook in Velm, Ordingen en Brustem is het aandeel van
de 65+ers groter dan gemiddeld. Metseren, Wilderen-Duras, Bevingen en Kerkom hebben een
jonger bevolking dan gemiddeld.
Indien zowel de grootte van de bevolking als de ouderdom van de bevolking worden
beschouwd, springen behalve het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden vooral de kernen Velm en
Brustem in het oog. Ordingen is een middelgroot dorp met een iets oudere bevolking dan elders
in Sint-Truiden. Halmaal en Runkelen - Gorsem hebben weliswaar een relatief oude bevolking,
maar in absolute aantallen blijft de omvang beperkt. In het groot dorp Zepperen en het groot
dorpengeheel Groot-Gelmen - Engelmanshoven - Gelinden is de bevolking relatief jong, maar is
de omvang groter.
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figuur 3:

ouderdom van de bevolking in 2007, per kern

6.3.3. Vergelijking aanbod en behoeften
Volgende tabel vat de voorgaande elementen samen een geeft de mogelijke tekorten voor de
toekomst weer.
Algemeen blijkt dat de behoefte aan bijkomende ruimte voor begravingen steeds een zeer
beperkte oppervlakte betreft, van minder dan 1.000 m² per 10 jaar. De grootste ruimtebehoefte
wordt geraamd te Schurhoven (6.700 m² /10 jaar), gevolgd door Zepperen (1.400 m²/10 jaar) en
Melveren (1.000 m²/10 jaar). De invloed van verstedelijking is hier een duidelijk gegeven.
Omdat de raming van de ruimtebehoefte uitgaat van een voorbije vraag, is de invloed van de
zorgsite te Velm op de behoeften niet in beeld gebracht. Net zoals in Gelinden, Brustem en
Wilderen-Duras is de behoefte er iets hoger dan elders.
Zonder gewenste parkachtige aanleg van de begraafplaatsen blijkt dat er op korte termijn
vooral tekorten ontstaan te Zepperen (Zwartweidestraat) en Brustem (Burggracht) maar ook in
Ordingen (Kruiskapelstraat), Runkelen en Velm een tekort zal optreden. Schurhoven heeft nog
een aanzienlijke oppervlakte, maar bij het huidige tempo, zal over een iets langere termijn
beschouwd, vooral hier een belangrijk tekort optreden. Elders is nog voldoende ruimte
aanwezig. Vooral te Engelmanshoven (na de in het RUP voorziene uitbreiding) en Melveren is
er een overschot.
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De gewenste parkaanleg scherpt de tekorten aan. Op een aantal plaatsen blijkt dat er
weliswaar ruimte is om de behoefte aan ruimte voor begravingen op te vangen, maar dat de
overweging moet worden gemaakt in welke mate de parkaanleg aanleiding kan geven tot een
verdere uitbreiding. Dit is onder andere het geval in Gelinden en Groot-Gelmen (Steendalstraat)
waar de begraafplaatsen verder van de kern zijn gelegen. In Kortenbos kan uitbreiding leiden
tot een verdere invulling van een gefragmenteerd binnengebied in de kern. In Velm is de
uitbreidingsbehoefte structureel van aard en wordt zij niet enkel door deze behoefte aan park
bepaald. In Bevingen en Halmaal is de behoefte aan ruimte voor parkaanleg laag ingeschat (ca.
200 m²). Dat hier een tekort ontstaat maakt duidelijk dat kleinere aanpassingen mogelijk
gewenst kunnen zijn in het kader van een verdere opwaardering van de kernen en dat moet
worden onderzocht of omliggende ruimten vrijgehouden moeten worden voor de langere
termijn. Te Aalst, Gorsem, Engelmanshoven (cfr. RUP) en Melveren blijkt voldoende ruimte te
zijn voor verdere vergroening.
Bij een prioritering inzake de uitbreidingsbehoefte buiten de huidige begraafplaatsen kan
met andere woorden volgende volgorde naar voor worden geschoven:
 Zepperen en Brustem (telkens met relatief belangrijke behoeften op kortere termijn)
 Velm (een kleinere behoefte naar uitbreiding op kortere termijn, mogelijk aangescherpt door
een toenemende vraag naar begraafplaatsen en groene invullingen)
 Runkelen, Ordingen (Kruiskapelstraat) (kleinere behoeften, niet verder aangescherpt door
groenbehoeften)
 Schurhoven (een zeer belangrijke behoefte binnen het kleinstedelijk gebied op iets langere
termijn)
 Bevingen en Halmaal (behoeften ontstaan bij vraag naar bijkomende groenaanleg).
Anderzijds blijkt voldoende ruimte aanwezig te zijn te Aalst, Gorsem, Engelmanshoven en
Melveren, al kan op de laatste locatie een bijkomende druk optreden bij een toenemend tekort
te Schurhoven. Ook te Groot-Gelmen en Gelinden kan worden verwacht dat er voldoende
ruimte is indien de bestaande ruimte voldoende efficiënt wordt ingevuld.
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tabel 6:

vergelijking aanbod en behoeften

begraafplaats

straat

Aalst

Aalst-Dorp

opp. (ha)
0,350

bijkomende mogelijkheden
geraamde
geraamde
oppervlakte incl.
oppervlakte excl.
groenaanleg
groenaanleg
(ha)
(ha)
0,08
0,06
0,02

bruto-oppervlakte

overschot zonder parkaanleg

overschot met parkaanleg
overschot
binnen 20 jaar
(ha)

overschot
binnen 20 jaar
(ha)
0,02

overschot
binnen 10 jaar
(ha)

0,03

overschot
binnen 10 jaar
(ha)
0,05

0,03

0,00

0,02

0,03

0,01

0,00

-0,02
-0,10

per 10 jaar (ha)

Bevingen

Bevingen-centrum

0,330

Brustem

Burggracht

0,598

0,01

0,01

0,06

-0,05

-0,10

-0,05

Luikersteenweg

0,726

0,35

0,20

0,03

0,32

0,29

0,17

0,14

Gelinden

Meester Robijnstraat

0,403

0,13

0,05

0,06

0,07

0,02

-0,01

-0,06

Gorsem

Gorsem-Dorp

0,264

0,08

0,06

0,01

0,07

0,05

0,05

0,03

Engelmanshoven

0,05

nodige

Kloosterstraat

0,215

0

0,00

Steendalstraat

0,336

0,09

0,02

0,03

0,06

0,03

-0,01

-0,04

Halmaal

Halmaal-Dorp

0,192

0,04

0,02

0,02

0,02

0,01

0,00

-0,01

Kerkom

Kerkom-Dorp

0,101

0

0,00

Truilingenstraat

0,229

0,06

0,06

0,02

0,04

0,01

0,04

0,01

Kortenbos

Nachtegaalstraat

0,309

0,06

0,02

0,02

0,04

0,01

0,00

-0,03

Melveren

Sint-Godfriedstraat

1,001

0,40

0,30

0,10

0,30

0,20

0,20

0,10

Relindisstraat

0,166

0,02

0,00

Kruiskapelstraat

0,166

0,01

0,01

0,04

-0,03

-0,07

-0,03

-0,07

Runkelen

Runkelen-dorp

0,158

0

0,00

0,01

-0,01

-0,03

-0,01

-0,03

Schurhoven

Schurhoven

5,910

0,82

0,82

0,67

0,15

-0,53

0,15

-0,53

Velm

Sint-Martinusstraat - Langstraat

0,635

0,05

-0,03

0,07

-0,02

-0,08

-0,05

-0,10

Wilderen

Wilderenlaan

0,218

0

0,00

Wilderen - Duras

Galgestraat

0,397

0,19

0,19

0,06

0,13

0,07

0,13

0,07

Zepperen

Sint-Genovaplein

0,330

0

0,00

Zwartweidestraat

0,881

0,07

0,07

0,14

-0,07

-0,20

-0,07

-0,20

2,47

2,01

1,40

1,07

-0,33

0,61

-0,79

Groot-Gelmen

Ordingen

totaal
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6.4. Selectie van de op te nemen begraafplaatsen
6.4.1. Situering van de sites met een uitbreidingsbehoefte
Op basis van de ruimtebehoefte wordt in wat volgt kort onderzocht waar bijkomende
mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de begraafplaatsen. Volgende begraafplaatsen zijn
onderzocht:
 Zepperen (Zwartweidestraat),
 Brustem (Burggracht)
 Velm (Sint-Martinusstraat)
 Ordingen (Kruiskapelstraat)
 Runkelen (Runkelen-dorp).
Voor Schurhoven dient een uitbreiding / nieuwe locatie gezocht te worden op middellange
termijn.
Voor het klein dorp Bevingen (Bevingen-centrum) en het gehucht Halmaal (Halmaal-dorp) kan
de kwalitatieve opwaardering van de kerkomgeving tot centrale groene ruimte het onderwerp
zijn van een gebiedsgericht dorps-RUP Velm – Aalst voor o.m. de opwaardering van die kern.

Zepperen, Zwartweidestraat
figuur 4:

Zepperen, Zwartweidestraat
De begraafplaats van het groot dorp Zepperen
te Zwartweidestraat ligt in agrarisch gebied
tussen de plantages. De uitbreidingsbehoefte
wordt, zonder parkachtige invulling, geraamd op
0,2 ha binnen de 20 jaar (een parkachtige invulling
is op deze locatie minder gewenst).
Een noordwestelijke uitbreiding aansluitend bij de
huidige toegang naar de begraafplaats en Zwartweidestraat kan hier worden overwogen. Het
zuidelijk perceel ervan, aansluitend bij de parking,
is 0,08 ha groot, het perceel ten noorden ervan
0,13 ha.

De percelen liggen in herbevestigd agrarisch gebied, wat betekent dat voldoende argumenten
aangebracht moeten worden om deze herbestemming mogelijk te maken en dat, ondanks de
beperkte oppervlakte, een compensatie nodig zal zijn. De drie percelen ten noordwesten van de
begraafplaats (samen 0,44 ha) komen (alhoewel ze thans geen landbouwgebruik kennen)
omwille van de rationele landbouwkundige waarde niet in aanmerking voor ontwikkeling en
zullen verder niet verder worden onderzocht.
Het gaat om alluviale en colluviale bodems zonder profiel en een minder gunstige drainage. Op
basis van de bodemkaart wordt de hoogste grondwaterstand wordt verwacht op 50 tot 80 cm
diepte. Grondwaterpeilputten in de ruimere omgeving (DOV) geven evenwel een stijghoogte tot
4 meter onder het maaiveld aan voor de grondwatertafel. Op basis van boringen (bron:
databank ondergrond Vlaanderen, DOV) is opgemerkt dat te Zwartweidestraat op 40 tot 80
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centimeter een B-textuur aanwezig is, het betreft een door aangespoelde gronden bedolven
bodem. Mogelijk zorgt deze bedolven bodem voor het hoger vochtigheidsgehalte in de
omgeving. Voor de huidige begraafplaats wordt overigens eenzelfde drainageklasse afgeleid
van de bodemkaart. Vanuit het oogpunt drainage worden geen problemen verwacht voor de
uitbreiding, al zijn bijkomende boringen vooraf aangewezen.

Burggracht, Brustem
figuur 5:

Brustem, Burggracht
De begraafplaats van het groot dorp Brustem
ligt in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, woongebied en parkgebied. De
uitbreidingsbehoefte
zonder
parkachtige
invulling wordt geraamd op 0,1 ha. Als
sommige graven kunnen worden geherlokaliseerd, kan een meer parkachtige
invulling rond de kerk overwogen worden.
Een uitbreiding in westelijke richting is
overwogen. De percelen die hiervoor in
aanmerking komen liggen in parkgebied. Het
noordelijk perceel heeft een oppervlakte van
0,24 ha, het zuidelijk 0,19 ha; slechts een
klein deel van deze percelen zal moeten
worden ingeschakeld.

Deze uitbreiding sluit aan bij het beschermd
dorpsgezicht rond de oude slottoren. Het
noordelijk perceel van de voorgestelde uitbreiding ligt gedeeltelijk binnen de contouren van
deze bescherming. Het zuidelijk perceel niet. De archeologische potenties van de site zijn hoog.
De westelijke delen zijn zeer grondwaterstromingsgevoelig, hetgeen een probleem kan zijn. Op
basis van de bodemkaart en extrapolatie vanuit de omgeving wordt de gemiddeld hoogste
waterstand wordt op maximaal 60 cm diepte verwacht ten opzichte van het oorspronkelijk
maaiveld. De nabijheid van Melsterbeek is een verklarende factor.
Zowel omwille van de drainage als omwille van de cultuurhistorische waarde komen de
aangeduide percelen niet in aanmerking voor uitbreiding. Als men de geconstateerde
uitbreidingsbehoefte wil opvangen, moet er elders een alternatief worden gezocht.
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Velm, Sint-Martinusstraat - Langstraat
figuur 6:

Velm, Sint-Martinusstraat - Langstraat
De begraafplaats van het groot dorp Velm ligt in
woongebied
met
landelijk
karakter
en
woonuitbreidingsgebied. De uitbreidingsbehoefte
zonder parkachtige invulling bedraagt 0,08 ha,
inclusief parkachtige invulling is dit minstens 0,1
ha.
Een
oostelijke
uitbreiding
kan
worden
overwogen. Het perceel dat hiervoor in
aanmerking komt ligt in beide genoemde
bestemmingen. Het totale perceel heeft een
oppervlakte van 0,48 ha en hoeft dus slechts in
beperkte mate te worden aangesneden.

Een westelijke uitbreiding impliceert dat het perceel van de kapelanij en omgeving (0,12 ha)
wordt aangesneden. Op het perceel staat een woning. Een zuidelijke uitbreiding snijdt het
perceel van de pastorij. Kerk, kapelanij en pastorij zijn samen met hun directe omgeving
beschermd. De pastorijtuin is in het verleden reeds voorgesteld als mogelijke ontwikkeling.
Op basis van de bodemkaart wordt de gemiddelde hoogste watertafel dieper dan een meter
verwacht. Het betreft een lemige bodem. Net zoals elders in Sint-Truiden is voor een adequate
bodemverluchting waarschijnlijk bijmenging met zand gewenst.

Ordingen, Kruiskapelstraat
figuur 7:

Ordingen, Kruiskapelstraat
De begraafplaats van het middelgroot dorp
Ordingen te Kruiskapelstraat ligt in agrarisch
gebied tussen plantages en boomgaarden.
De uitbreidingsbehoefte zonder parkachtige
invulling bedraagt 700 m². De begraafplaats
ligt buiten het centrum. Een parkachtige
invulling is niet noodzakelijk, inpassing in de
omgeving heeft een hogere prioriteit.
Een westelijke uitbreiding is mogelijk. De
percelen die hiervoor in aanmerking komen
liggen in agrarisch gebied, zijn bebost en
sluiten aan bij het woongebied. Ongeveer de
helft ervan zou moeten worden ingeschakeld.
Op het zuidelijk uitbreidingsperceel ligt een
barokkapel van de Duitse orde (bouwkundig
erfgoed).

Ook een oostelijke uitbreiding, op het perceeldeel met de korte laagstamrijen, die
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landbouwkundig een kleine waarde hebben, is mogelijk.
De integratie tot één geheel is wenselijk. De uitbreiding ligt in herbevestigd agrarisch gebied en
moet dus goed worden beargumenteerd. Op basis van de bodemkaart wordt de gemiddelde
hoogste watertafel dieper dan een meter verwacht. Het betreft een lemige bodem. Net zoals
elders in Sint-Truiden is voor een adequate bodemverluchting waarschijnlijk bijmenging met
zand gewenst.

Runkelen, Runkelen-dorp
figuur 8:

Runkelen, Runkelen-dorp
De begraafplaats te Runkelen ligt in het centrum van het
dorp in woongebied met een noordelijke rand in
agrarisch gebied. De begraafplaats wordt omringd door
bebouwing en tuinen. De uitbreidingsbehoefte zonder
parkachtige invulling bedraagt 300 m².

Hoewel de uitbreidingsbehoefte veel kleiner is dan op de
hoger beschreven begraafplaatsen, is een uitbreiding
minder vanzelfsprekend. De noordelijke uitbreidingen
betekenen dat delen van een tuin moeten worden
aangesneden. De kleinere zoekzones aansluitend bij de
begraafplaats hebben in het westen een oppervlakte van
ca. 100 m², in het oosten ca. 300 m². Bijkomend kan ook
een uitbreiding in de pastorijtuin worden overwogen. De tuin heeft een totale oppervlakte van
850 m² en hangt minder samen met het kerkhof dan de voorgestelde oostelijke uitbreiding. De
verschillende delen liggen vooral in woongebied, kleinere randen in het noorden hebben een
agrarische bestemming.
De gemiddeld hoogste waterstand op elk van deze voorstellen tot uitbreiding wordt evenwel op
50 cm diepte verwacht ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveld. Er is een ondiep kleizandsubstraat aanwezig dat er vermoedelijk voor zorgt dat, in de nabijheid van de monding van
Melsterbeek in Molenbeek, de grondwatertafel ondiep is ten opzichte van de grondwatertafel.
De omgeving is dus niet geschikt voor een begraafplaats.
figuur 9:

Gorsem, Gorsem-dorp
Een alternatief kan zijn de begraafplaats te Gorsem
mee te gebruiken voor de latere begravingen uit
Runkelen. De begraafplaats behoort tot hetzelfde
middelgroot dorpengeheel en er is een overschot van
300 m². Dit zuidelijk deel ligt wel in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied langs Molenbeek.
De situatie in het oorspronkelijk deel van de
begraafplaats is optimaal. Het uiterst zuidelijk deel (ter
hoogte van de perceelsrand ligt in het valleigebied van
de Molenbeek. De gemiddeld hoogste waterstand zal
zich op zo’n 30 cm bevinden.
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In het centrale deel (waarvan slechts een deel in gebruik is) wordt op basis van de bodemkaart
de gemiddeld hoogste waterstand wordt op 90 cm diepte verwacht ten opzichte van het
oorspronkelijk maaiveld. Er zal dus iets moeten opgehoogd worden voor de realisatie van de
uitbreiding. Een landschappelijke inpassing in de richting van de vallei blijft evenwel gewenst.

6.4.2. Selectie van de begraafplaatsen met prioriteit voor uitbreiding
Niet op te nemen alternatieve uitbreidingsmogelijkheden
Voor het kerkhof te Runkelen wordt een andere oplossing voorgesteld. Om de behoeften te op
te vangen wordt voorgesteld Gorsem of de kleinstedelijke ruimte mee in te schakelen. De
beschikbaarheid en ontwikkeling van ruimte te Runkelen is minder vanzelfsprekend omdat dan
een van de tuinen moeten worden aangesneden en omwille van de drainageproblematiek van
de bodem. Gorsem behoort tot hetzelfde dorpengeheel.
Te Gorsem is geen uitbreiding van het terrein noodzakelijk om de behoeften te Runkelen op te
vangen. Net zoals de andere begraafplaatsen met een problematiek van louter zonevreemdheid
wordt de opname op korte termijn van deze begraafplaats in een ruimtelijk uitvoeringsplan dan
ook niet noodzakelijk geacht.

Op te nemen alternatieven
Voor het kerkhof te Brustem (Burggracht) wordt een alternatieve locatie voorgesteld, zowel
omwille van de waterhuishouding als omwille van de landschappelijk en archeologisch
cultuurhistorische waarde van de omgeving van de huidige site. Deze alternatieve locatie wordt
bij voorkeur in een ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd om de ontwikkeling ervan mogelijk te
maken.
Omwille van de sterke verweving met de woonfunctie en omwille van de afwezigheid van een
aantoonbare behoefte om nieuwe, laat staan alle beschikbare binnengebieden en
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden voor woningbouw, zijn de verschillende beschikbare
locaties onderzocht.
Er is verder aangenomen dat best een volledig nieuwe begraafplaats wordt ontwikkeld. Voor de
bestaande begraafplaats is, rekening houdend met de regelgeving en de kwaliteit van de
omgeving een nabestemming als parkgebied gewenst.
Bij de voorlopige aanvaarding van het ontwerp-RUP heeft de Gemeenteraad de site van een
nieuwe begraafplaats in Brustem uit het plan geschrapt. De gevoerde onderzoeksaspecten
i.v.m. deze site zijn ter informatie nog wel in dit onderzoekend hoofdstuk van de toelichtingsnota
opgenomen, maar niet meer in de vertaling naar het RUP (hoofdstuk 9, grafisch plan,
stedenbouwkundige voorschriften, onteigeningsplan).

Op te nemen lokale uitbreidingsmogelijkheden
Voorgesteld wordt om ook de oplossingen voor de begraafplaatsen Velm, Ordingen,
Zepperen in het RUP actuele ruimtelijke knelpunten op te nemen. Zij hebben prioritair nood aan
uitbreiding daar ze de komende tien jaar reeds plaatsgebrek zullen kennen en geen alternatief
beschikbaar is. Voor deze uitbreiding zullen bijkomend percelen moeten worden aangesneden.

46

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

De eerste drie begraafplaatsen kunnen lokaal worden uitgebreid bij de bestaande site.
Bijmenging van zand bij het bodemmateriaal zullen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de
wettelijk bepaalde bodemkundige voorwaarden. Wat betreft de drainage is dit waarschijnlijk
vooral het geval voor Zwartweidestraat te Zepperen. Planologisch vormt de belangrijkste
belemmering voor de begraafplaatsen Zepperen (Zwartweidestraat) en Ordingen
(Kruiskapelstraat) dat zij in herbevestigd agrarisch gebied liggen. Hierboven is een duidelijke
behoefte aangetoond. Zij volgt uit het huidige gebruik, de kwantitatieve behoefte en de beperkte
oppervlakte die wordt aangesneden als uitbreiding. In Velm (Sint-Martinusstraat - Langstraat)
zal ruimte moeten worden opgeofferd die theoretisch voor woonuitbreiding in aanmerking komt.
De behoefte van deze woonuitbreiding is lager.

Voorstel tot oplossing op middellange termijn: Schurhoven
Op iets langere termijn zal ruimte moeten gezocht worden om de ruimtebehoefte aan
begraafplaatsen voor het kleinstedelijk gebied op te vangen. Te Schurhoven is tegen de
huidige tendens nog voldoende ruimte voor de volgende tien jaar. Het stedelijk gebied beleid
betekent evenwel dat ook op dit vlak de nodige maatregelen moeten genomen worden om de
aangroei van de bevolking op te vangen. Binnen twintig jaar wordt, als de huidige wijze van
begraving stand houdt, een tekort verwacht van ongeveer 0,5 ha. Dit is een grotere oppervlakte
dan de meeste huidige begraafplaatsen elders in Sint-Truiden innemen. De mogelijkheden te
Melveren (gelegen in parkgebied) zijn onvoldoende om hier een antwoord op te bieden.
Voor deze uitbreiding komt eventueel de ruimte ten zuiden in het vizier. Zij zou dan van verdere
bebouwing moeten worden gevrijwaard. Binnen het stedelijk weefsel functioneert deze ruimte
evenwel als belangrijke groene ruimte voor jongeren en kinderen: het betreft een speelplaats
voor de ruimere omgeving. Ook de inplanting van de nieuwe noordoostelijke groene schakel
deint hier te gebeuren. En een woningbouwproject, gekoppeld aan een openbare ondergrondse
parking langsheen de parkeerroute / stadsboulevard wordt hier eveneens overwogen. Een
verdere afweging waarbij de globale stedelijke ontwikkeling in rekening wordt genomen en
vertaling in een masterplan is hier dan ook aangewezen.

6.4.3. Andere behoeften op begraafplaatsen die niet worden opgenomen
Behoefte aan ruimte voor groen
Bij een parkachtige aanleg van de kerkhoven te Halmaal en Bevingen zal ook een behoefte
ontstaan om deze uit te breiden. Dit gebeurt bij voorkeur in een context waar de volledige kern
wordt beschouwd. In Halmaal kan binnen die context ook het zonevreemd karakter van de
randen worden aangepakt.

Behoefte aan herbestemmingen van zonevreemde begraafplaatsen
Herbestemming van een aantal beperkt zonevreemde begraafplaatsen kan gebiedsgericht
gebeuren en heeft een lagere prioriteit. Begraafplaatsen zonder uitbreidingsbehoefte waar dit
gegeven op korte termijn een rol speelt vermits ze volledig zonevreemd zijn in open
landbouwgebied zijn Wilderen-Duras en Kerkom.
Voorgesteld wordt deze twee mee te herbestemmen zonder uitbreiding in dit RUP en de
overige herbestemmingen van beperkt zonevreemde begraafplaatsen in de respectievelijke
dorps-RUP’s op te nemen.
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6.5. Bestaande toestand
Wat volgt is een beschrijving van de referentietoestand per locatie. Eerst worden de locaties
besproken waar een lokale uitbreiding mogelijk is. Het betreft de locaties Velm, Ordingen en
Zepperen. Vervolgens worden informatief de onderzochte alternatieven voor Brustem
besproken en vergeleken.

6.5.1. Locaties met een lokale uitbreiding
Situering binnen de gewenste ruimtelijke structuur
kaart 7:

gewenste ruimtelijke structuur Zepperen, Velm en Ordingen (cfr. GRS)

De begraafplaats te Zepperen (Zwartweidestraat) ligt buiten de kern, maar in de nabijheid van
het dorpsplein en de zaal. De ligging is typerend voor de uiteenlegging van Zepperen in
verschillende onderdelen. De voorgestelde uitbreiding sluit aan bij de bestaande begraafplaats.
Het kerkhof te Velm (Sint-Martinusstraat) ligt in de woonkern, achter de kerk en de pastorij en
wordt ontsloten via een te versterken laan of holle weg. De voorgestelde uitbreiding sluit hierbij
aan. Aansluitend bij de site voorziet het ruimtelijk structuurplan in de ontwikkeling van een
woonproject voor volkshuisvesting.
De begraafplaats te Ordingen (Kruiskapelstraat) ligt aan één van de af te werken randen van de
kern. De voorgestelde uitbreiding sluit hierbij aan.
De uitbreidingen zijn dusdanig beperkt in schaal dat zij geen of nauwelijks effect hebben op de
ontwikkelingsperspectieven van de omgeving.

Bestaande en juridische toestand
kaart 8:
kaart 9:
kaart 10:

bestaande en juridische toestand begraafplaats Zepperen, Zwartweidestraat
bestaande en juridische toestand kerkhof Velm, Sint-Martinusstraat
bestaande en juridische toestand begraafplaats Ordingen, Kruiskapelstraat

Vorm, oppervlakte, perceelstructuur, ruimtegebruik en ontsluiting
De voorgestelde uitbreidingen zijn dusdanig beperkt van aard dat zij weinig of geen weerslag
hebben op de omgeving.
Voor Zepperen is een uitbreiding gewenst van 0,2 hectare. Er wordt voorgesteld deze
uitbreiding te realiseren op de percelen ten noorden van de huidige begraafplaats. OP dit
ogenblik zijn zij in gebruik als plantage. De huidige ontsluiting via Zwartweidestraat wordt
behouden. De uitbreiding van de begraafplaats zal geen bijkomend verkeer genereren.
Voor Velm is een uitbreiding gewenst van 0,1 hectare. Er wordt voorgesteld op de nodige
ruimte te voorzien ten oosten (een deel van een akker). De opname van een deel van de tuin
van de pastorij in dit geheel kan worden overwogen. De huidige ontsluiting via Langstraat wordt
behouden. De uitbreiding va het kerkhof zal geen bijkomend verkeer genereren.
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Voor Ordingen is een uitbreiding gewenst van 0,1 hectare. Er wordt voorgesteld te voorzien in
een westelijke uitbreiding en de aanpalende percelen in te nemen zodat zij mee door de stad
kunnen worden beheerd. Zij hebben de vooropgestelde oppervlakte en zijn bebost. Ingebed in
het bos, zullen er minder graven kunnen worden ingepast. Daarom wordt ook een beperkte
oostelijke uitbreiding van de driehoekige spie van de naastgelegen plantage mee opgenomen.
De huidige ontsluiting via Kruiskapelstraat wordt behouden. De uitbreiding van de begraafplaats
zal geen bijkomend verkeer genereren.

Huidige bestemming
Te Zepperen ligt de huidige begraafplaats in agrarisch gebied. Dit geldt ook voor de
voorgestelde uitbreiding. De bestemming van agrarisch gebied is beleidsmatig herbevestigd.
De huidige begraafplaats in Zepperen is sinds eind de jaren ’60 in gebruik; in het kerkhof aan
de kerk van Zepperen zijn de begravingen op 1/1/1970 gestopt. Voor de huidige begraafplaats
zijn geen stedenbouwkundige vergunningen terug te vinden. De aanleg en ingebruikname
ervan dateren van voor de inwerkintreding van het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren,
waardoor een vermoeden van vergunning aanwezig is.
Te Velm ligt de voorgestelde uitbreiding in woonuitbreidingsgebied en woongebied met landelijk
karakter.
Te Ordingen ligt de huidige begraafplaats in agrarisch gebied. Dit geldt ook voor de
voorgestelde uitbreidingen. De bestemming van agrarisch gebied is beleidsmatig herbevestigd.

Fysisch systeem
kaart 11:
kaart 12:

bodem begraafplaatsen Zepperen, Velm en Ordingen
overstromingsgevoeligheid begraafplaatsen Zepperen, Velm en Ordingen

Bodemkundige kenmerken
Te Zepperen zijn de bodems colluviaal zonder profiel. Op basis van boringen (bron: DOV) is
opgemerkt dat te Zwartweidestraat op 40 tot 80 centimeter een B-textuur aanwezig is, het
betreft een door aangespoelde (of colluviale) gronden bedolven bodem.
In het zuidelijk deel van Sint-Truiden zijn alle bodems lemig van aard. Dit geldt zowel voor het
kerkhof te Velm en de begraafplaats te Ordingen als voor de begraafplaats te Zepperen. Voor
een adequate bodemverluchting zal waarschijnlijk bijmenging met zand gewenst zijn.
Te Ordingen geeft de bodemkaart aan dat er een droge leembodem aanwezig is. De
aanwezigheid van bebossing kan een lichte afwijking geven van de omgeving die vooral voor
fruitteelt en akkerbouw wordt benut. Te Velm wordt de bodem als bebouwd beschreven. Op
basis van extrapolatie naar de omgeving kunnen echter gelijkaardige bodemkenmerken
verwacht worden als te Ordingen.
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Waterhuishouding
Het net van meetpunten voor de grondwaterstand heeft een lage dichtheid. In het zuidelijk deel
van Sint-Truiden, droog Haspengouw wordt door de grondwaterpeilputten (cfr. Databank
Ondergrond Vlaanderen) de hoogste stijghoogte van het grondwater pas op 4 meter diepte en
meer genoteerd. Dit betekent dat de bodem vaak voldoende droog zal zijn om in meerdere
lagen te begraven.
De bodemkaart, de aanwezigheid van waterlopen en het reliëf zijn bijkomende elementen om
de drainage in te schatten. Op basis van de bodemkaart kan de drainagetoestand van de
bodem worden ingeschat en de aanwezigheid van gleyverschijnselen die wijzen op een
fluctuatie van de grondwatertafel.
Te Zepperen hebben de bodems een minder gunstige drainage. Op basis van de bodemkaart
worden gleyverschijnselen en dus ook de hoogste grondwaterstand verwacht op 50 tot 80 cm
diepte. De minder gunstige drainage kan een gevolg zijn van de lagere doordringbaarheid van
de bedolven bodem die zich op een gelijkaardige diepte bevindt. In de nabijheid is geen bek
aanwezig.
Te Velm en Ordingen wordt op basis van de bodemkaart de gemiddelde hoogste watertafel
dieper dan een meter verwacht. De bodemkaart geeft een b in leembodems aan.
Gleyverschijnselen worden pas vanaf zo’n 90 cm of meer verwacht.
De geactualiseerde watertoetskaarten (2011) duiden aan dat nagenoeg de volledige
begraafplaats in Zepperen (bestaand deel en uitbreiding) niet effectief overstromingsgevoelig is
maar wel mogelijk overstromingsgevoelig. Voor de beide andere begraafplaatsen is dit niet het
geval. In de bestaande begraafplaats van Zepperen zijn sinds de ingebruikname ervan geen
overstromingen of problemen met het grondwater vastgesteld. De begraafplaatsen liggen niet in
een gebied liggen dat gevoelig is voor effecten die met infiltratie van het water te maken
hebben. Evenmin zijn de begraafplaatsen gelegen in gebieden die matig gevoelig zijn voor
wijzigingen in de grondwaterstroming (M/m).

Natuurontwikkeling
kaart 13:

biologische waardering begraafplaatsen Zepperen, Velm en Ordingen

Volgens de biologische waarderingskaart zijn de geplande uitbreidingen in Velm in een
biologisch minder waardevol gebied gelegen. De tuin van de pastorij bevat potentieel weliswaar
een aantal waardevolle elementen, maar deze zijn niet in kaart gebracht.
De begraafplaats en haar toegang te Zepperen bevat als park volgens de biologische
waarderingskaart waardevolle elementen in een omgeving (waartoe ook de voorgestelde
uitbreiding behoort) die overwegend biologisch minder waardevol is. Er wordt hierbij verwezen
naar de aanwezige bomenrijen.
De begraafplaats te Ordingen is als dusdanig minder waardevol. De percelen waar de
westelijke uitbreiding wordt voorgesteld zijn wel biologisch waardevol. Waardebepalend zijn de
bomen op het perceel. Ten oosten van Kruiskapelstraat en ook ten zuiden is zijn zowel het
soortenrijk grasland als de bomen biologisch waardevol. Ten zuiden van Kruiskapelstraat is een
hoogstamboomgaard aanwezig die als zeer waardevol wordt gekarteerd.
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Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
kaart 14:

landschapsatlas, beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen en
bouwkundig erfgoed - begraafplaatsen Zepperen, Velm en Ordingen

Nabij de begraafplaats van Zepperen zijn geen erfgoedwaarden aanwezig.
Velm behoort tot de relictzone van het droogplateau van Gingelom met kenmerkend het
grootschalig open karakter van de omgeving van de kern. De parochiekerk Sint-Martinus
(1783), een zaalkerk is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De inplanting
samen met de begraafplaats op een heuvelrug wordt expliciet beschreven. Zowel kerk als het
oorspronkelijke kerkhof de toegangstrap en het muur- en hekwerk (percelen 602a, 602D en
E
602 ) zijn als monument beschermd op 12 juli 2005 (dossiernummer DL002445).
De pastorie naast de kerk is eveneens in de inventaris van het bouwkundig erfgoed
opgenomen. De woning behoort tot dezelfde periode, eind achttiende eeuw. Het betreft een
alleenstaand breedhuis in classicistische bouwstijl. De pastorij, oprit en achtertuin zijn samen
met de kerk beschermd als monument op 12 juli 2005 (dossiernummer DL002445).
De kapelanij ten westen van de begraafplaats is ook in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed opgenomen. Dit sober dubbelhuis is opgetrokken omstreeks 1857. De kapelanij behield
een tuinperceel (voor- en achtertuin), dat wordt afgeboord door de kerkhofmuren. Aan de
andere zijden grenst het aan boomgaarden. De tuin heeft geen noemenswaardige aanleg meer.
Nochtans is het samen met haar tuin beschermd op het zelfde moment als de kerk en de
pastorij, op 12 juli 2005 (dossiernummer DL002445).
figuur 10:

Velm: Sint-Martinuskerk, pastorij en kapelanij

pastorij

kapelanij

Sint-Martinuskerk
bron: Foto: Herbots Femke, 27-10-2009, Vlaamse gemeenschap; http://inventaris.vioe.be (28/10/2010)

De begraafplaats te Ordingen behoort niet tot een ankerplaats of relictzone volgens de atlas
van de traditionele landschappen. Naast de begraafplaats ligt, in de zone die voor uitbreiding
wordt beschouwd, de Heilig-Kruis kapel. Dit is een Barokkapel van de Duitse Orde. De kapel is
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De kapel is gebouwd in 1625 - 1640
en wordt geflankeerd door een oude eik.

6.5.2. Alternatieven te Brustem
Zoals reeds aangegeven in punt 6.4.2 wordt het onderzoek in dit sub-hoofdstuk louter ten
informatieve titel weergegeven: het voorlopig goedgekeurde RUP bevat geen beleidsopties
i.v.m. een begraafplaats in Brustem.
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kaart 15:

situering mogelijke alternatieven te Brustem op een stratenatlas

De huidige site ligt bij de kerk van Brustem, te Burchtdam. Lokale uitbreiding is niet wenselijk.
Bij de zoektocht naar een geschikte locatie is gezocht naar mogelijkheden binnen en
aansluitend bij de kern van Brustem die door bebouwing zijn omringd. Het woonuitbreidingsgebied ten noorden van de kern van Brustem is niet beschouwd om zo de open
ruimte tussen Ordingen en Brustem maximaal te vrijwaren.
Daarom zijn volgende sites zijn geselecteerd als zoekzone:
1.
het binnengebied tussen Vliegveldlaan, Tomstraat, Pipelstraat en Geelstraat
2.
het binnengebied tussen Pipelstraat, Mussenstraat, Lenaertstraat, Herderstraat
3.
het binnengebied tussen Lenaertstraat, Geelstraat, Hameistraat (en doorsneden door
Mussenstraat)
4.
het binnengebied tussen Lenaertstraat, Tomstraat, Hamelstraat en Geelstraat
5.
het binnengebied tussen Brandhoutstraat, Geelstraat en Vliegveldlaan (en doorsneden
door Beekkantstraat).

Situering in de gewenste ruimtelijke structuur volgens het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan
kaart 16:

gewenste ruimtelijke structuur Brustem

Situering ten opzichte van de woonkern Brustem
Net zoals het huidige kerkhof te Burggracht zijn ook de sites 1 tot en met 4 gelegen in de
woonkern van Brustem ten zuiden van Vliegveldlaan. Zoekzone 5 sluit aan bij dit kerngebied,
maar ligt ten noorden van Vliegveldlaan. De zoekzone 5 is niet in de woonkern gesitueerd
volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente. Alle sites liggen binnen een
straal van 750 meter van het huidig kerkhof. Zoekzone 2 kan (bij inpassing van het gebied
tussen Herderstraat en Brustemdorp) worden ontsloten naar Brustemdorp
De ligging in de woonkern Brustem wordt als positief geëvalueerd.
tabel 7:

vergelijking situering
huidig kerkhof

situering

in woonkern te
Brustemdorp
(++)

zoekzone 1
in woonkern
(+)

zoekzone 2
in woonkern (bij
Brustemdorp)
+(+)

zoekzone 3

zoekzone 4

in woonkern

in woonkern

(+)

(+)

zoekzone 5
buiten
woonkern
-

Ontwikkelingsperspectief voor de zoekzone
Op het huidige kerkhof zijn zowel het behoud van de huidige functie als begraafplaats als de
realisatie van een nabestemming (vb. als park) mogelijke invullingen die kunnen leiden tot het
behoud van beeldbepalend karakter.
De zoekzones 1 tot en met 4 zijn in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geselecteerd als te
ontwikkelen gebied voor volkshuisvesting binnen de woonkern van Brustem. Uit de analyse van
het ruimtegebruik blijkt dat zoekzones 1, 3 en 4 haalbaar in aanmerking kunnen komen voor de
bouw van bijkomende woningen. Rekening houdend met de vorm en de oppervlakte van het
perceel is dit veel minder of zelfs niet het geval voor alternatief 2.
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Zoekzone 5 is richtinggevend als een in reserve te houden binnengebied geselecteerd. Het
sterker beschermen van de beekvallei vormt één van de krachtlijnen in het ruimtelijk
structuurplan. De inplanting van een begraafplaats is op deze plek niet. De bodemprocessen bij
deze begraafplaats zijn bedreigend voor het natuurlijk functioneren van de beek. De realisatie
van een begraafplaats vanuit de insteek van beekversterking houdt in dat voldoende afstand
moet worden gehouden van de beek en dat enkel in de marges van het binnengebied kan
worden begraven.
tabel 8:

het ontwikkelingsperspectief in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor de
zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te Brustem
huidig kerkhof

ontwikkelingsperspectief
GRS

zoekzone 1

zoekzone 2

zoekzone 3

zoekzone 4

zoekzone 5
in reserve te

haalbaar

haalbaar

moeilijk

haalbaar

haalbaar

beeldbepalend

woonproject

haalbaar

woonproject

woonproject

element
(0)

woonproject
(-)

(0)

houden,
beekversterking

(-)

(-)

(--)

Bestaande en juridische toestand
Huidige vorm, oppervlakte en perceelstructuur
Het huidige kerkhof heeft een oppervlakte van 0,6 hectare. De kerk is hierin niet inbegrepen. De
parkeerinfrastructuur evenmin. Voor de volgende 20 jaar wordt een bijkomende behoefte van
0,1 hectare verwacht. Een verdere intensivering van het ruimtegebruik is nagenoeg onmogelijk.
Zoekzone 1 heeft een oppervlakte van 1,6 hectare en is bijna volledig ingesloten door
bebouwing. De volledige ontwikkeling van het gebied kan resulteren in een rationele vorm en
percelering van het bouwblok. Bij deze ontwikkeling zijn 8 percelen betrokken. De ontwikkeling
impliceert de gedeeltelijke onteigening van drie tuinen achter een woning. Alle percelen langs
Pipelstraat krijgen een gelijke diepte. Daarnaast zijn drie volledige percelen in de ontwikkeling
van het gebied betrokken die samen goed zijn voor zowat de helft van de oppervlakte. Wat
betreft de overige percelen wordt de gedeeltelijke ontwikkeling van een akker langs Geelstraat
en het verwijderen van een aantal loodsen op een perceel langs Vliegveldlaan verondersteld.
Zoekzone 2 heeft een oppervlakte van 0,6 ha en is volledig ingesloten door bebouwing. De
perceelstructuur is complex. Tot de zone behoort ook een smal perceel (ca. 0,06 ha, breedte
minimaal 9 meter) dat toegang verleent tot dit binnengebied. Bij de keuze voor dit alternatief is
de volledige ontwikkeling van het gebied noodzakelijk en moet het huidige kerkhof in gebruik
blijven. Bovendien zal de gedeeltelijke onteigening van 7 tuinen noodzakelijk zijn. Vooral voor
de woningen (in aanbouw) langs Pipelstraat betekent dit een substantiële inperking van de
buitenoppervlakte. Het gebied bevat slechts drie volledig onbebouwde percelen met een totale
oppervlakte van amper 0,2 ha.
Zoekzone 3 heeft een oppervlakte van 3,2 ha en hoeft dus niet volledig te worden ontwikkeld.
Het binnengebied bestaat enkel uit volledig onbebouwde percelen, op twee kleinere
bijgebouwen na. Langs Lenaertstraat is het gebied, op twee onbebouwde bouwpercelen na met
telkens een breedte van ca. 19 meter, volledig door woningen afgescheiden. Langs Geelstraat
is er een onbebouwde strook van 60 meter bestaande uit 3 bouwpercelen en is er een
vrijliggend bouwperceel van 19 meter breed. De 6 bovengenoemde bouwpercelen sluiten aan
bij de typologie van woonpercelen in de omgeving en hebben telkens een oppervlakte van ca.
900 m². Samen zijn ze goed voor 0,54 ha. Langs Hameistraat is er een onbebouwde strook van
80 meter bestaande uit 2 grotere percelen van telkens ca. 1.800 m². Het gebied heeft een sterk
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gerationaliseerde perceelstructuur. Ten noorden van Mussenstraat, een niet uitgeruste weg
doorheen het gebied, wijst deze perceelstructuur op aanwezige intenties voor woningbouw.
Deze percelen langs Mussenstraat hebben samen een oppervlakte van 0,63 ha. In het zuidelijk
deel zijn de percelen groter van oppervlakte en is dit niet het geval. Dit deel ten zuiden van
Mussenstraat heeft een oppervlakte van 2 ha.
Zoekzone 4 heeft een totale oppervlakte van 3,61 ha en hoeft evenmin volledig te worden
ontwikkeld. Het binnengebied bestaat enkel uit volledig onbebouwde percelen, op twee kleinere
bijgebouwen na. Een voormalige loods in het noorden (nog beschreven op het groot
referentiebestand met een oppervlakte van 2.000 m²) is intussen verwijderd. Bebouwing door
hoofdzakelijk woningen zorgt voor een afscheiding van Lenaertstraat en Geelstraat.
Uitzondering hierop vormen twee onbebouwde bouwpercelen langs Lenaertstraat met telkens
een breedte van 19 meter en een gezamenlijke oppervlakte van 0,18 ha. Langs Geelstraat is
nog een belangrijk deel onbebouwd. Wat betreft de perceelstructuur kan een onderscheid
worden gemaakt tussen een noordelijk deel en een zuidelijk deel.
Het noordelijk deel bestaat uit vier grotere percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 2,2
ha en de bovengenoemde bouwpercelen langs Lenaertstraat. Twee van de percelen zijn over
een lengte van ca. 65 meter begrensd door Geelstraat. De twee andere percelen (waaronder de
voormalige loods) zijn ontsloten door een wegje (ca. 2,5 meter) tussen twee woningen.
Het zuidelijk deel dat bestaat uit 11 kleinere percelen (samen 0,8 ha) rond een landbouwbedrijf
langs Tomstraat en twee grotere percelen (samen 0,4 ha) die als het ware een groene gordel
vormen rondom woningen en bedrijven in de hoek Geelstraat - Hameistraat. Het meest
noordelijke van deze percelen sluit aan bij Geelstraat en heeft een minimale breedte van ca. 7
meter, het meest zuidelijke perceel geeft toegang vanuit Hameistraat en heeft en breedte van
minimaal 8 meter.
Zoekzone 5 heeft een totale oppervlakte van 3,8 hectare en moet dus niet volledig worden
aangesneden. Het gebied wordt nagenoeg volledig omgeven door de bebouwing langs
Vliegveldlaan, Brandhoutstraat en Geelstraat. Het gebied wordt doorsneden door de
Melsterbeek die in het midden van het gebied van zuid naar noord loopt. Het westelijk deel (ca.
1,7 ha) bestaat uit 12 volledige percelen (samen 1,1 ha) en 8 delen van percelen. Een perceel
is ook onbebouwd tot Brandhoutstraat en heeft een breedte van minimaal 9 meter. Het oostelijk
deel bestaat uit zes volledige percelen waarvan één perceel van ca. 1,2 ha. Daarnaast zijn er in
dit deel twee aanpalende bouwpercelen die langs Geelstraat liggen met telkens een breedte
van 19 meter en een gezamenlijke oppervlakte van 0,3 ha.
tabel 9:

de ontwikkelingsmogelijkheden in de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats
te Brustem
huidig kerkhof

zoekzone 1

zoekzone 2

onvoldoende

voldoende

mits behoud

(--)

(+)

huidig kerkhof

oppervlakte
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zoekzone 4

zoekzone 5

ruim

meer dan

ruim

voldoende

voldoende

voldoende

(++)

(++)

(++)

voldoende

(-/0)
complexiteit

zoekzone 3

zeer complex

complex

zeer complex

neutraal

neutraal

neutraal

(--)

(-)

(--)

(0)

(0)

(0)
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Ruimtegebruik
kaart 17:

orthofoto in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te
Brustem

Het huidige kerkhof is volledig als dusdanig in gebruik.
Het ruimtegebruik in zoekzone 1 is versnipperd. De drie tuinen hebben samen een oppervlakte
van ca. 0,3 ha. Het vrijliggend perceel langs Geelstraat is in gebruik als akker (ca. 0,4 ha) .
Centraal in het gebied zijn er een aantal kleinere loodsen (ca. 330 m²) aanwezig. Het noordelijk
deel van het gebied bestaat uit een braakliggend terrein waar tot voor kort hoogstam aanwezig
was (0,3 ha) en twee kleinere percelen (samen 0,4 ha) die nog in gebruik zijn voor fruitteelt.
Zoekzone 2 wordt overwegend gebruikt als tuin. Dit geldt ook voor de vrijliggende percelen.
Zoekzone 3 is vooral in landbouwgebruik en omvat plantages, hoogstam en een akker. De niet
uitgeruste weg Mussenstraat loopt doorheen het gebied en zorgt voor een opdeling tussen een
noordelijk deel van ca. 1 ha, en een zuidelijk deel van ca. 1,8 ha. De aard van het bodemgebruik wijst op een mogelijke samenhang met landbouw en fruitteeltbedrijven rondom het
gebied. Zowel langs Lenaertstraat als langs Hameistraat zijn fruit en akkerbouwbedrijven
gevestigd.
Zoekzone 4 is overwegend in landbouwgebruik. Het noordelijk deel wordt in belangrijke mate
ingenomen door hoogstam en weiland. Er zijn fragmenten plantage aanwezig alsook een
braakliggend deel waar de voordien een loods aanwezig was. Het zuidelijk deel rondom het
bedrijf langs Tomstraat is in gebruik als plantage. Het bedrijf dat dusdanig wordt omringd is een
landbouwbedrijf. Het zuidelijk deel rondom de woningen en bedrijven langs Hameistraat en
Geelstraat is in gebruik als tuin.
Zoekzone 5 is vooral in gebruik als tuin of voor recreatieve landbouwdoeleinden. In het westen
omvat de zoekzone een groter perceel dat in gebruik is als weiland voor hobbylandbouw en een
tennisveld. In het oosten sluiten de weilanden veelal aan bij een tuin van een woning langs
Brandhoutstraat. Geïsoleerd komt een akker voor.
tabel 10:

het ruimtegebruik in de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te Brustem
huidig kerkhof

zoekzone 1

zoekzone 2

zoekzone 3

zoekzone 4

geen effect

tuinen en

ingesloten en

geen tuinen

geen tuinen

(0)

landbouw (-)

tuinen (--)

(0)

(0)

wonen

zoekzone 5
tuinen,
hobbylandbouw (-)

landbouw
geen effect

geen effect

geen effect

(0)

(0)

(0)

intensief
gebruik
(--)

braak en
weiland (N)/

weiland

plantages (Z)

(-)

(-/--)

Ontsluiting
Het huidige kerkhof wordt, net als de kerk, ontsloten via Burggracht.
Doorheen zoekzone 1 loopt een verbinding voor langzaam verkeer. Een bijkomende uitbreiding
op een akker ter hoogte van Geelstraat in functie van bijvoorbeeld de ontwikkeling van
parkeergelegenheden is mogelijk. Een breedte van zo’n 50 meter is er onbebouwd.
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Zoekzone 2 is vanaf Herderstraat toegankelijk via een smal perceel met twee bijgebouwen en
een minimale breedte van 9 meter. Aan de overzijde van de toegang is een woning gesitueerd,
aan beide zijden van dit woonperceel is een onbebouwd perceel aanwezig. Zij kunnen
bijvoorbeeld zorgen voor een verbinding tussen het huidige kerkhof en het nieuwe kerkhof.
Dwars doorheen zoekzone 3 verbindt de niet uitgeruste weg Mussenstraat Lenaertstraat met
Hameistraat. De weg heeft een breedte van ca. 4,5 meter. Ter hoogte van het fruitbedrijf
Schoofs langs Lenaertstraat in het westen is dit iets minder. Ter hoogte van de aansluiting met
Hameistraat kan de weg verbreedt worden als ook de aanpalende akker wordt ingenomen. In
het zuidelijk deel van het binnengebied is ook een andere trage weg aanwezig van ca. 2 meter
breed. Zij geeft ontsluiting voor een aantal plantages en verbindt eveneens Lenaertstraat met
Hameistraat. Het gebied kan bijkomend ontsloten worden via een aantal onbebouwde percelen
langs zowel Geelstraat, Hameistraat als Lenaertstraat.
Zoekzone 4 wordt niet door een bestaande weg doorsneden. Wel zijn er langs de verschillende
zijden percelen aanwezig die tot de weg reiken. Langs Geelstraat zijn dit naar vorm bouwrijp
zijn. Geelstraat en Hameistraat betreft het telkens een smalle doorgang. Langs Tomstraat is het
gebied over een grotere breedte toegankelijk.
Zoekzone 5 wordt doorsneden door de niet uitgeruste weg Beekkantstraat. De straat verbindt
Vliegtuinlaan met Geelstraat. In het zuiden van het binnengebied is er een trage verbinding van
Beekstraat tot Brandhoutstraat. Langs Geelstraat zijn twee onbebouwde percelen aanwezig,
langs Brandhoutstraat is een smal perceel aanwezig.
tabel 11:

de mogelijkheden tot ontsluiting van de zoekzones voor een nieuwe
begraafplaats te Brustem

ontsluiting

huidig kerkhof

zoekzone 1

zoekzone 2

zoekzone 3

zoekzone 4

zoekzone 5

zeer goed

goed

matig

zeer goed

zeer goed

goed

(++)

(+)

(0)

(++)

(++)

(+)

Huidige bestemming
kaart 18:

gewestplan in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te
Brustem

De huidige begraafplaats is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Zoekzones 1 tot en met 3 liggen in woongebied met landelijk karakter. Het noordelijk deel van
zoekzone 4 ligt in woonuitbreidingsgebied, het zuidelijk deel in woongebied met landelijk
karakter. Zoekzone 5 ligt overwegend in woonuitbreidingsgebied. De omliggende wegen en hun
aanpalende bebouwing liggen in woongebied.
De huidige bestemming vormt geen onderscheidend element bij het uitspreken van een
voorkeur voor de alternatieven.
tabel 12:

bestemming van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te Brustem
huidig kerkhof

bestemming

gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar
nut
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zoekzone 1

zoekzone 2

zoekzone 3

woongebied

woongebied

woongebied

landelijk

landelijk

landelijk

karakter

karakter

karakter

zoekzone 4

zoekzone 5

woonuitbreid-

woonuitbreid-

ingsgebied

ingsgebied

+ woongebied

+

landel.kar.

woongebied
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Fysisch systeem
Bodemkundige kenmerken
kaart 19:

bodem in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te
Brustem

Zoekzones 2, 3 en 5 zijn volgens de bodemkaart gelegen op bodems die antropogeen zijn
beïnvloed. Volgens de bodemkaart is de bodem in zoekzone 5 vergraven. In zoekzone 4 is een
belangrijk deel beïnvloed door de schuur die intussen is verdwenen.
Via extrapolatie kan worden verwacht dat de oorspronkelijke bodemtextuur van alle gronden
leem is. Voor geen van de gronden is een bodemonderzoek uitgevoerd.
Met uitzondering van zoekzone 5 kan worden aangenomen dat het droge uitgeloogde
leembodems betreft (gronden met een textuur B horizont). In zoekzone 5 worden, voor zover
het terrein niet vergraven is, behalve droge uitgeloogde en bruine leembodems ook natte of
zelfs vochtige leembodems verwacht in de omgeving van de Melsterenbeek, vooral ten oosten
van Beekkantstraat. Het betreft telkens een vaak voorkomend bodemtype (type luvisol). De
bodemkundige waarde is als dusdanig niet significant.
Om te functioneren als begraafplaats zal voor elk van de alternatieven een bijmenging
noodzakelijk zijn.
De bodem en bodemtextuur vormt als dusdanig geen onderscheidend element tussen de
beschreven alternatieven.
tabel 13:

bodemkundige kenmerken van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te
Brustem
huidig kerkhof

zoekzone 1

zoekzone 2

antropogeen

antropogeen,

bebouwd

bebouwd

droge leem

droge leem

zoekzone 3

zoekzone 4

zoekzone 5

bodemkundige kenmerken
bodemtype
antropogeen

ingrepen

vernieuwing

(vm. schuur)
droge leem

droge leem

antropogeen,
vergraven
vochtige leem

waarschijnlijk bijmenging wenselijk in functie van poriënvolume

Waterhuishouding
kaart 20:

overstromingsgevoeligheid in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe
begraafplaats te Brustem

Op basis van de bodemkaart kan worden afgeleid dat de hoogste grondwaterstand op de
huidige site en binnen de zoekzones 1 tot en met 4 suboptimaal is voor de ontwikkeling van een
begraafplaats in de streek. Op basis van de hoogtelijnen op de topografische kaart kan worden
afgeleid dat het noordelijk deel van zoekzones 2 en 3 een iets betere verwachting hebben
inzake drainage dan zoekzones 1 en 4. Deze eerste vier zoekzones liggen niet langs een beek.
Geen van deze zoekzones 1, 2 of 3 is overstromingsgevoelig of recent overstroomd. De
geactualiseerde watertoetskaarten (2011) duiden voor zoekzone aan dat de zuidelijke helft
ervan niet effectief overstromingsgevoelig is maar wel mogelijk overstromingsgevoelig; voor de
noordelijke helft is er geen gevoeligheid.

57

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

De drainage van zoekzone 5 wordt als minder goed verwacht door de aanwezige beek. Ook de
bodemkaart geeft hiervoor een aantal aanwijzingen. Nagenoeg het volledige gebied is
overstromingsgevoelig. Het noordelijk deel van het gebied is ook effectief overstromingsgevoelig en zelfs recent overstroomd.
Het huidige kerkhof ligt aan de rand van de Melsterbeek. De problematiek van de
oorspronkelijke drainage is opgelost door ophoging. Er kan worden verwacht dat ook hier in
oorsprong een slechte drainage aanwezig was.
Geen enkele van de alternatieven ligt in een beschermingszone inzake water of in een
infiltratiegevoelig gebied. Het zuidelijk deel van zoekzone 3 en nagenoeg het volledige
zoekzone 5 wordt als zeer gevoelig voor grondwaterstroming bestempeld. De andere
zoekzones liggen in een gebied dat matig gevoelig is voor grondwaterstroming.
tabel 14:

drainage en grondwater voor de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te
Brustem
huidig kerkhof

drainage

oorspronkelijk

zoekzone 1

zoekzone 2

zoekzone 3

zoekzone 4

zoekzone 5

goed

(zeer) goed

(zeer) goed

goed

slecht

gedraineerd

gedraineerd

gedraineerd

gedraineerd

gedraineerd

(+)

(++)

(++)

(+)

(--)

matig

matig

matig

(zeer)

matig

gevoelig

gevoelig

gevoelig

gevoelig

gevoelig

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

slecht
gedraineerd
(--)
grondwater

zeer gevoelig
(--)

Natuurontwikkeling
kaart 21:

biologische waardering in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe
begraafplaats te Brustem

Binnen de grenzen van het bestaande kerkhof zijn geen biologisch waardevolle elementen
gekarteerd. Ten westen zijn biologisch waardevolle elementen aanwezig en ten zuiden is het
gebied reeds ontwikkeld tot een biologisch waardevol complex met zeer waardevolle
elementen.
In zoekzones 2 en 3 zijn geen biologisch waardevolle elementen gekarteerd. Dit is evenmin het
geval voor zoekzone 5 waar, langs de beek, nochtans een aantal potenties aanwezig zijn. Rond
Melsterbeek in alternatief 5 wordt de ecotoop echter als kwetsbaar beschouwd alsook het
oostelijk deel van dit alternatief. Het westelijk deel wordt als weinig kwetsbaar beschouwd.
In zoekzone 1 zijn biologisch waardevolle elementen gekarteerd op een voormalige
hoogstamboomgaard. In het noordelijk deel van zoekzone 4 betreft het percelen met een aantal
hoogstammen. Deze hoogstamboomgaarden zijn als kwetsbare ecotopen behandeld op de
kwetsbaarheidskaarten inzake ecotoopverlies.
De ontwikkeling van een begraafplaats op deze locaties met hoogstam hoeft niet
vanzelfsprekend een bedreiging te vormen. Behoud van haar karakter (naar groenaanplant) kan
een bijkomend bescherming inhouden. Vanuit het standpunt van onderhoud zijn aan een
dergelijke piste wel mogelijk een aantal nadelen verbonden (bladval en fruitval).
Geen enkele van de zoekzones is gelegen in VEN, habitatrichtlijngebied of vogelrichtlijngebied.
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tabel 15:

biologische
waarde

natuur in voor de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te Brustem
huidig kerkhof

zoekzone 1

geen

perceel met

geen

biologische

biologisch

biologische

waarde

waardevolle

zoekzone 2

zoekzone 3
geen
biologische

waarde

waarde

hoogstam
kwetsbaarheid
voor
ecotoopverlies

niet

kwetsbaar

kwetsbaar

zoekzone 4

zoekzone 5

perceel met

geen

biologisch
waardevolle

biologische
waarde

hoogstam
niet

niet

kwetsbaar

kwetsbaar

(matig)

kwetsbaar

kwetsbaar

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
kaart 22:

landschapsatlas, beschermde dorpsgezichten en landschappen en bouwkundig
erfgoed in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te
Brustem

De huidige begraafplaats heeft een hoge cultuurhistorische erfgoedwaarde. De ligging rond de
parochiekerk Sint-Laurentius, in de nabijheid van de motte en in het centrum van Brustem zijn
hierin bepalend. Elementen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn hier
de kerk, de torenburcht en de pastorij. De oude slottoren en omgeving is als landschap
beschermd op 28 maart 1956 (dossier DL000118). De oude slottoren is op het zelfde moment
en binnen hetzelfde dossier ook als monument beschermd. De begraafplaats is als dusdanig
niet beschermd. Ook vanuit archeologisch standpunt wordt aan de site een hoge waarde
toegekend. In het verleden zijn op de site verschillende vondsten gedaan. Binnen de andere
sites zijn deze erfgoedwaarden afwezig. Zij behoren niet tot een relictenlandschap noch tot een
ankerplaats en er zijn geen elementen die in de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn
opgenomen.
tabel 16:

cultuurhistorische erfgoedwaarde
begraafplaats te Brustem
alternatief 0

erfgoedwaarde

sterk

alternatief 1
afwezig

voor

alternatief 2
afwezig

de

zoekzones

alternatief 3
afwezig

voor

alternatief 4
afwezig

een

nieuwe

alternatief 5
afwezig

aanwezig

Conclusie
Zoekzone 4 en met name het noordelijk deel van deze zoekzone krijgt in dit informatieve
onderzoek de voorkeur voor een ontwikkeling als begraafplaats. Noch inzake drainage en
bodem, noch inzake huidige ruimtegebruik zijn sterke tegenargumenten gevonden om het
gebied te ontwikkelen. De zoekzone is binnen de kern van Brustem gelegen en het gaat om
een aantal grotere en minder intensief gebruikte percelen. Voor wonen is een ontwikkeling van
deze site minder evident, onder andere door de sterke insluiting door bebouwing langs
Lenaertstraat en Geelstraat. De onbebouwde percelen langs Lenaertstraat zijn verkaveld op
maat van de omliggende bebouwing en het gebruik van één van deze percelen voor de
realisatie van een ontsluitende weg ligt niet voor de hand. De ontwikkeling van de begraafplaats
daarentegen kan een hefboom zijn om een aantal trage verbindingen doorheen het gebied te
realiseren en bijvoorbeeld de huidige hoogstammen te behouden. Op langere termijn zijn er nog
een beperkt aantal uitbreidingsmogelijkheden naar het zuiden, daar waar nu onder andere
plantages aanwezig zijn.
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Zoekzone 1 biedt weliswaar mogelijkheden voor een rationele ontwikkeling, maar vraagt de
onteigening van een aantal delen van percelen die nu in gebruik zijn als tuin of voor kleinere
loodsen. Ook voor wonen is hier een zeer rationele ontwikkeling mogelijk via een kleinschalig
en sterk voor de hand liggend woonproject. Het terrein biedt een beperkte bijkomende ruimte
voor latere uitbreiding en is, van de geformuleerde alternatieven het meest naar Ordingen
gericht. Via Herderstraat is er een eenvoudige relatie naar de kern. Latere uitbreidingen zijn niet
mogelijk.
Zoekzone 2 krijgt vanuit het kerngerichte karakter de voorkeur. De ruimte is evenwel te beperkt
en noodzaakt het behoud van de huidige begraafplaats. Vanuit het beheersoogpunt is dit niet
wenselijk omwille van de bijkomende last voor het beheer van de begraafplaats. Bovendien zijn
uitbreidingen op langere termijn uitgesloten.
In zoekzone 3 biedt Mussenstraat een aantal duidelijke perspectieven voor een gefaseerde
ontwikkeling voor wonen. Het zuidelijk deel is minder geschikt voor ontwikkeling op korte termijn
omwille van de landbouwkundige gebruikswaarde.
Alternatief 5 is uitgesloten omwille van de problematiek van drainering en de toekomstige rol die
voor de beek is weggelegd.

6.6. Ontwikkelingsperspectieven
6.6.1. Zepperen, Zwartweidestraat
Zonder parkaanleg wordt de behoefte geraamd op zo’n 0,2 hectare. Er wordt voorgesteld om de
huidige begraafplaats en bijkomend de twee percelen ten noorden van de toegang te
herbestemmen van agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen met
parkachtig karakter. De huidige toegang en gebouwen kunnen op de zelfde plaats blijven.
Het betreft de volledige zone die als zoekzone is afgebakend. De totale oppervlakte bedraagt
iets minder dan 1,1 ha waarvan iets minder dan 0,9 ha nu reeds door de begraafplaats is
ingenomen.

6.6.2. Velm, Sint-Martinusstraat
Zonder parkachtige aanleg wordt de uitbreidingsbehoefte geraamd op zo’n 800 m² of 0,08 ha.
In het centrum van Velm en nabij de kerk kan bijkomende ruimte voor een kwalitatieve
parkachtige aanleg ook ten goede komen van de algemene ruimtelijke kwaliteit van de kern. Er
wordt voorgesteld om de huidige begraafplaats en de kerk te herbestemmen van woongebied
met landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen met parkachtig karakter. De bouwkundige erfgoedwaarden kunnen in deze
bestemming tot hun recht komen. De huidige parkeerplaatsen en toegang via Langstraat
kunnen behouden blijven.
Om de samenhang te verzekeren wordt voorgesteld om het perceel rationeel af te bakenen op
basis van de bestaande perceelstructuren. Daarom worden bestaande hoekpunten van
percelen als uitgangspunt genomen. Het gebied krijgt zo een totale oppervlakte van zo’n 0,95
hectare. Hiervan is zo’n 0,75 ha reeds in gebruik als begraafplaats of kerk. Er komt met andere
woorden 0,2 hectare bij.
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6.6.3. Ordingen, Kruiskapelstraat
Zonder parkaanleg is er een behoefte van 700 m² of 0,07 ha. Er wordt voorgesteld om de
huidige begraafplaats alsook de kapel en het westelijk gelegen perceel van te herbestemmen
van agrarisch naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen met parkachtig karakter. De
bouwkundige erfgoedwaarden kunnen in deze bestemming tot hun recht komen. De huidige
parkeerplaatsen langs Kruiskapelstraat kunnen behouden blijven, maar moet beter in dit
parkachtig geheel geïntegreerd worden.
Het betreft de volledige zone die als zoekzone is afgebakend. De totale oppervlakte bedraagt
0,27 ha. Hiervan is nu reeds 0,16 ha in gebruik als begraafplaats. Er komt zo’n 0,11 hectare bij,
waaronder ook de te behouden kapel.

6.6.4. Brustem, Lenaertstraat - Tomstraat
Bij herlocatie van de huidige begraafplaats en de creatie van een aanbod dat ook aan de
toekomstige ruimtebehoefte voldoet, wordt de nodige oppervlakte geraamd op minstens zo’n
0,7 ha zonder parkeerinfrastructuur, dienstgebouwen (voor onderhoud e.d.) en parkaanleg. De
keuze voor een parkachtige aanleg kan een meerwaarde voor de kern van Brustem vormen.
Een gedeelte van het noordelijk deel van de zoekzone 4 krijgt hier de voorkeur voor een
ontwikkeling als begraafplaats. De aanwezige plantage in het meest noordelijke deel wordt
(behoudens voor een beperkte toegang) niet in de ontwikkeling meegenomen. De ontwikkeling
van de begraafplaats kan een hefboom zijn om een aantal trage verbindingen doorheen het
gebied te realiseren en bijvoorbeeld de huidige hoogstammen te behouden. Zowel van op
Lenaertstraat als van op Tomstraat zijn bijkomende verbindingen mogelijk. De bestaande
hoogstamboomgaard aan Lenaertstraat wordt mee in de ontwikkeling betrokken, beperkt als
groene parking en vooral als beeldbepalende hoofdingang voor de bezoekers die te voet vanuit
het dorp naar de begraafplaats gaan. Het perceel zou een huiskavel zijn, maar is geen
eigendom van een van de rechtstreeks aanpalende (hoeve)percelen.
Er wordt voorgesteld om dit noordelijk gebied te herbestemmen van woonuitbreidingsgebied en
woongebied met landelijk karakter naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen met
parkachtig karakter. De totale oppervlakte van dit gebied bedraagt zo’n 2,2 ha. Zodoende
kunnen de hoogstammen in het gebied tot hun recht komen. De parkeergelegenheden en
dienstgebouwen kunnen langs Tomstraat worden voorzien. Aanvullend moet worden overwogen om in overdruk bijkomende verbindingen voor traag verkeer naar de begraafplaats aan
te duiden.
Zoals eerder aangegeven, is deze zoekzone 4 niet in het voorlopig aanvaarde ontwerp-RUP
opgenomen; de verdere aanpak van de problematiek van de begraafplaats van Brustem zal
voorwerp zijn van verder overleg en onderzoek.

6.6.5. Herbestemmingen van zonevreemde begraafplaatsen
De twee volledig zonevreemde begraafplaatsen die geen uitbreiding behoeven of krijgen
(Wilderen-Duras en Kerkom) zijn beide gelegen in agrarisch gebied, maar blijven, gelet op hun
beperkte omvang (samen minder dan 0,6 ha) op hun huidige plek behouden, ook al om de
langdurige procedures en werkzaamheden voor een eventuele herlokalisatie te vermijden.
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Voorgesteld wordt deze twee mee in dit RUP te herbestemmen zonder uitbreiding van
agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen met parkachtig karakter. De
totale oppervlakte van dit gebied bedraagt zo’n 0,55 ha. De kleine parkeergelegenheden aan de
toegangen worden behouden en in een open zone voor parkeren gelegd.
De huidige begraafplaatsen in Kerkom en Wilderen-Duras zijn sinds het begin van de jaren ’70
in gebruik; in het kerkhof aan de kerk van Wilderen zijn de begravingen op 1/1/1975 gestopt en
in dat aan de kerk van Kerkom op 1/11977. Voor deze huidige begraafplaatsen zijn geen
stedenbouwkundige vergunningen terug te vinden. De aanleg en ingebruikname ervan dateren
van voor de inwerkintreding van het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren, waardoor een
vermoeden van vergunning aanwezig is.

6.6.6. Afweging van de gemeenschapsvoorzieningen van de begraafplaatsen
ten opzichte van het herbevestigd agrarisch gebied
De begraafsite van Zepperen is opgenomen in herbevestigd agrarisch gebied. De betreffende
percelen van de uitbreiding van de gemeenschapsvoorziening (ca. 0,21 ha) zijn in tegenstelling
tot de luchtfoto allebei niet meer in gebruik voor professionele landbouw (als akkers of
plantage), maar voor het kleinvee van een zonevreemd tijdelijk buitenverblijf op het
naastgelegen perceel. Ze betreffen dus zeker geen huiskavels van landbouwers. De inname
tast dus de leefbaarheid van geen enkel landbouwbedrijf aan. Door de keuze van deze
uitbreiding blijven er ook geen restsnippers en –percelen over. Door de uitbreiding sluit de
begraafplaats aan bij de laatste woning van de historische kern van Zepperen; ze ligt dus op de
rand van het agrarisch gebied en niet geïsoleerd midden er in.
De structuurschets voor Zepperen in het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
voorziet het niet bebouwen van meerdere delen van woonuitbreidingsgebieden rond het dorp
en het omzetten ervan naar openruimtebestemmingen, waaronder landbouw. Het dorps-RUP
Brustem – Zepperen dat het stadsbestuur nog deze legislatuur wenst op te starten en dat
hieraan uitvoering geeft zal dus meer compensaties voor landbouw (kunnen) voorzien dan de
1,1 ha die hier in totaal uit het herbevestigd agrarisch gebied wordt herbestemd. Vanuit deze
verschillende argumenten heeft het dus weinig zin om nu voor deze kleine oppervlakte een
compensatie aan bestemd agrarisch gebied te voorzien.
De begraafsite van Ordingen is opgenomen in herbevestigd agrarisch gebied. Van de
betreffende percelen van de uitbreiding van de gemeenschapsvoorziening (ca. 0,15 ha in totaal)
zijn de westelijke niet meer in gebruik voor professionele landbouw (als akkers of plantage),
maar zijn ze al jaren een bos en privaat parkje met private begraafplaats horend bij de Heilig
Kruiskapel van de Duitse Orde. De westelijke uitbreiding betreft dus zeker geen huiskavels van
landbouwers of tast op generlei wijze de leefbaarheid van een landbouwbedrijf aan. De
oostelijke uitbreiding (ca. 0,06 ha) is wel in gebruik door een professioneel landbouwbedrijf dat
het ruimere perceel voor een laagstamfruitplantage benut, maar het betreffende deel bevat
alleen korte bomenrijen die minder efficiënt te bewerken zijn. Het perceel is geen huiskavel.
Door de keuze van deze uitbreiding blijven er ook geen restsnippers en –percelen over. Door
de uitbreiding sluit de begraafplaats aan bij de laatste woning van de kern van Ordingen; ze ligt
dus op de rand van het agrarisch gebied en niet geïsoleerd midden er in.
De structuurschets voor Ordingen in het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
voorziet niet in het niet bebouwen van (delen van) woonuitbreidingsgebieden rond het dorp en
het omzetten ervan naar openruimtebestemmingen, waaronder landbouw. Maar in de twee
aanleunende dorpen is dit wel het geval. Het dorps-RUP Brustem – Zepperen, waarin Ordingen
zal worden opgenomen, dat het stadsbestuur nog deze legislatuur wenst op te starten en dat
hieraan uitvoering geeft zal dus meer compensaties voor landbouw (kunnen) voorzien dan de
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0,3 ha die hier in totaal uit het herbevestigd agrarisch gebied wordt herbestemd. Vanuit deze
verschillende argumenten heeft het dus weinig zin om nu voor deze kleine oppervlakte een
compensatie aan bestemd agrarisch gebied te voorzien.
De begraafsite van Kerkom is opgenomen in herbevestigd agrarisch gebied. Het RUP voorziet
hier alleen een zone voor gemeenschapsvoorziening voor de bestaande site van de
begraafplaats (voor 0,23 ha) die al jaren niet meer in gebruik is voor professionele landbouw.
Het betreft dus zeker geen huiskavel van landbouwers of tast op generlei wijze de leefbaarheid
van een landbouwbedrijf aan. De site van de begraafplaats sluit relatief goed aan bij de laatste
woning van de kern van Kerkom (er ligt een vrij perceel tussen); ze ligt dus op de rand van het
agrarisch gebied en niet geïsoleerd midden er in.
De structuurschets voor Kerkom in het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
voorziet niet in het niet bebouwen van (delen van) woonuitbreidingsgebieden rond het dorp en
het omzetten ervan naar openruimtebestemmingen, waaronder landbouw. Maar in dorpen in de
omgeving, waaronder Velm, is dit wel het geval. Het dorps-RUP Velm – Aalst, waarin Kerkom
zal worden opgenomen, dat het stadsbestuur nog deze legislatuur wenst op te starten en dat
hieraan uitvoering geeft zal dus meer compensaties voor landbouw (kunnen) voorzien dan de
0,2 ha die hier in totaal uit het herbevestigd agrarisch gebied wordt herbestemd. Vanuit deze
verschillende argumenten heeft het dus weinig zin om nu voor deze kleine oppervlakte een
compensatie aan bestemd agrarisch gebied te voorzien.
De inname van voornoemde drie stukje herbevestigd agrarisch gebied is dus verantwoord. De
gevraagde compensaties ervoor zullen in twee gebiedsgerichte dorps-RUP’s worden
opgenomen, namelijk voor 1,4 ha in het dorps-RUP Brustem – Zepperen en voor 0,23 ha in het
dorps-RUP Velm – Aalst.
De drie sites voldoen dus aan de voorwaarden voor herbestemming van herbevestigd agrarisch
gebied met compensatie.

6.7. Mobiliteitstoets
Een bijzonder onderdeel van de milieueffecten van dit RUP zijn de effecten inzake mobiliteit.
Deze komen in de plan-MERscreening mee aan bod.
Ingevolge het Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 over de mobiliteitstoetsing bij
ruimtelijke uitvoeringsplannen, dient ook voor dit RUP een mobiliteitstoets aan de
toelichtingsnota toegevoegd. Het plandeel over de begraafplaatsen bevat immers de aanleg
van meerdere parkings die samen meer dan 50 (semi-openbare) plaatsen voorzien en valt
daardoor boven de ondergrens waarvoor een mobiliteitstoets wenselijk is; een
mobiliteitseffectenrapport (MOBER) moet voor dit RUP-deel niet worden opgemaakt. De
mobiliteitstoets spitst zich toe op de in het RUP nieuw voorziene grotere open zones voor
parkeren
(of
parkings
volgens
de
parkeernormen
van
de
zones
voor
gemeenschapsvoorzieningen); in concreto betreft dit voor de parkeerplaatsen alleen de nieuwe
begraafsite in Brustem. De parkeermogelijkheden bij zowel de begraafsites die uitbreiden in
Zepperen, Ordingen en Velm (respectievelijk met 40, 8 en 60 plaatsen) als bij de begraafsites
die niet uitbreiden in Wilderen-Duras en Kerkom (respectievelijk met 20 en 16 plaatsen) zijn
reeds aanwezig en waar de begraafplaats uitbreidt, zal dit ook nauwelijks leiden tot een grotere
parkeervraag. De toegelaten capaciteit (max. 60 plaatsen) van de bestemde parkings in deze
sites is niet van die aard dat er problemen op de omliggende wegen kunnen ontstaan.
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Qua capaciteit lijken de ontwikkelingen die het RUP voorziet dus geen problemen te geven. Het
opzet van het RUP voorziet in een zo kort, zo veilig en zo aantrekkelijk mogelijke
bereikbaarheid voor de voetgangers en fietsers vanuit de dorpskern (en de kerk) naar de
begraafsite. Daarnaast lijken er geen milderende maatregelen noodzakelijk.
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7. Onderzoek sites met realisatieproblemen
Het betreft vijf sites, de meeste in het stedelijk gebied, waar met beperkte en ruimtelijk weinig
ingrijpende aanpassingen aan gewestplan- of RUP-bestemmingen bouwinitiatieven die thans in
voorbereiding zijn vergemakkelijkt en bespoedigd kunnen worden.
De actuele toestand van deze verschillende sites wordt op de betreffende kaarten in het bundel
feitelijke en juridische toestand weergegeven.

7.1. Melveren-centrum
Een bouwinitiatief voor een nieuwe bedrijfswoning op het meest westelijke perceel met
bestaande bebouwing (een actief landbouwbedrijf) langs Melveren-centrum wordt geblokkeerd
omdat het merendeel van het perceel, inclusief een deel van de bestaande bebouwing, gelegen
is binnen de reservatiestrook uit het gewestplan voor de noordelijke sluiting van de
omleidingsweg rond Sint-Truiden.
Een dergelijke sluiting wordt nog steeds voorzien (opgenomen in de in herziening zijnde
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gemeentelijke mobiliteits- en structuurplannen) om het doorgaand verkeer door de binnenstad
en kernstad en door het centrum van Melveren zoveel mogelijk te verminderen. Evenwel
beschouwt de Vlaamse administratie AWV dit bijkomend wegdeel tussen Hasseltse- en
Diestersteenweg niet langer als van gewestelijk belang. De facto is dit project dus van
gemeentelijk belang en door de stad te realiseren. Het bij de opmaak van het structuurplan in
2000 uitgewerkte schetsontwerp voor deze verbinding en de aansluiting ervan op
Diestersteenweg (zie figuur) kan daarbij worden gevolgd. Dit tracé raakt het betreffende perceel
totaal niet. Eventuele alternatieven binnen de nog steeds op het gewestplan voorziene
reservatiestrook bevinden meer noordelijk en dus verder weg van het betreffende perceel.
Er is dus geen bezwaar om de reservatiestrook uit het gewestplan voor dit perceel op te heffen
en dit kan op gemeentelijk niveau gebeuren. Een meer omvangrijke aanpassing van het
volledige tracé van de westelijke doortrekking van N718 kan worden meegenomen in het
gebiedsgerichte dorps-RUP Wilderen-Kortenbos.
Voorgesteld wordt om de site in het RUP op te nemen (zie grafisch deelplan 7) en het gehele
perceel, net als het omringende gebied, een bestemming van landschappelijk waardevol
agrarisch gebied te geven (zonder overdruk voor een reservatiestrook).
Deze aanpassing geeft geen aanleiding tot een planbatenheffing.

7.2. Nieuw-Bevingen
De militaire overheid wenst op korte termijn het voormalige militaire domein van Bevingen te
verkopen. Het stadsbestuur en AGOST zijn sterk geïnteresseerd om dit te verwerven en het als
deel van een nieuwe randstadswijk te ontwikkelen. Een dergelijke nieuwe woonbuurt kan het
asielcentrum in een ruimere omgeving inbedden en kan dat centrum en ook de dorpskern van
Bevingen op een betere manier met het stadscentrum verbinden. Voor het kasteelpark met de
paviljoenachtige gebouwen kan een passende voorzieningenfunctie in het geheel worden
geïntegreerd. De volledige ordening van deze nieuwe randstadswijk, ook in relatie met het
aanleunende regionale bedrijventerrein Zuid, zal gebeuren in het gemeentelijk RUP Sint-Pieter |
Nieuw-Bevingen. De opmaak daarvan is bezig, maar deze procedure zal nog enige tijd in
beslag nemen. Om tot verwerving van de militaire gronden, ook in der minne, te kunnen
overgaan, moet het stadsbestuur als lagere overheid over een onteigeningsplan beschikken.
Om hierover zo spoedig mogelijk te kunnen beschikken, en de procedures van de militaire
overheid correct te kunnen toepassen, wordt (het te verwerven deel van) de site reeds in dit
RUP acute ruimtelijke knelpunten meegenomen (zie grafisch deelplan 8 en onteigeningsplan).
Vermits hier het onteigeningsplan het belangrijkste objectief is, worden gewoon de
bestemmingen van het gewestplan hernomen; dezelfde delen worden dus als woongebied met
landelijk karakter en als parkgebied herbestemd. In het RUP Sint-Pieter | Nieuw-Bevingen
zullen deze tussentijdse bestemmingen nadien, op basis van grondiger ruimtelijk onderzoek van
de site zelf en haar omgeving worden verfijnd en geoperationaliseerd in meerdere
bestemmingen die gebruikelijk in de Truiense RUP’s worden gehanteerd. Deze zullen dan de
tussentijdse bestemmingen uit dit RUP vervangen.
Deze aanpassing geeft geen aanleiding tot een planbatenheffing of tot mogelijke planschadeclaims.

7.3. Brustempoort
Meerdere initiatiefnemers zijn bezig met de voorbereiding van enerzijds een geheel van
bouwprojecten in meerdere projectzones binnen het bouwblok Brustempoort, namelijk in de
meeste woonprojectzones, woonwerkprojectzones en de (project)zone voor ambachtelijke
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bedrijvigheid aanleunend bij de centrale open parking en anderzijds voor de projectzones langs
Kennedylaan – oostelijke omleiding. Voorliggende projecten bieden qua organisatie en volumes
interessante perspectieven en realiseren in dit deel mee een stuk van de gewenste oostelijke
groene schakel.
Het begin 2011 voorliggende projectvoorstel voor het binnengebied beantwoordt ook in
belangrijke mate aan de bepalingen van het RUP wat betreft de verplichte en toegelaten
bebouwingsindex en vloerterreinindex, en de toegelaten functies. Evenwel zijn er op enkele
punten onduidelijkheden of knelpunten ten aanzien van het RUP en zijn voorschriften en zit een
deel van het project ook geblokkeerd omdat minstens een betrokken andere eigenaar er niet in
wenst te participeren. Thans is dit project minder acuut, maar het is wel zinvol de relevante
aangehaalde onduidelijkheden en knelpunten weg te werken.
Het thans voorliggende projectvoorstel voor de wand langs Kennedylaan – oostelijke omleiding
wijkt behoorlijk af van de opties uit het goedgekeurde RUP Brustempoort. Deze site wordt dan
ook met een nieuwe invulling in dit acute RUP opgenomen.

7.3.1. Brustempoort 1
In de cluster van de woonwerkprojectzones en zone voor ambachtelijke bedrijvigheid aan
Luikersteenweg is er ook in hoofde van de initiatiefnemer een zekere onduidelijkheid over de
oppervlakten en functies die toegelaten kunnen worden wanneer meerdere zones samen
worden ontwikkeld.
Het is daarom zinvol aan de voorschriften van de woonwerkprojectzones en zones voor
ambachtelijke bedrijvigheid een beschrijving toe te voegen over het symbool ‘onderdeel van
eenzelfde projectzone’ dat in sommige van deze zones op het grafisch plan voor komt, zodat
initiatiefnemers hierover een grotere duidelijkheid krijgen.
Een vraag van deze initiatiefnemer om ook de regeling voor het aandeel woningen dat aan de
normen van de sociale huisvesting moet beantwoorden aan te passen en deze op een andere
manier over meerdere projectzones te spreiden (ook deze die niet zijn aangeduid als ‘onderdeel
van eenzelfde projectzone’), heeft in de praktijk betrekking op één woning. Dit is makkelijk in het
projectontwerp aan te passen en behoeft geen wijziging van het RUP.
Een andere vraag om meer handelszaken als nevenbestemmingen tot te laten in plaats van
kantoren en ambacht, spoort wel met het basisidee van het RUP Brustempoort als begin /
eindpunt van de centrale handelsas, maar recent onderzoek naar het handelsgebeuren in SintTruiden (Nelson, 2010) wijst uit dat dit alleen voor grotere handelszaken die niet in de
binnenstad zelf passen een goede locatie is. Daartoe voorziet het actuele, in 2005
goedgekeurde RUP in het gehele gebied van Brustempoort al de nodige bijkomende
winkeloppervlakte (tot ca. 3.200 m² bijkomend). Optrekken van deze oppervlakte zou de
mogelijkheden / de marktvraag voor de noodzakelijk input aan handelszaken in de binnenstad
(Luikerstraat – Markt – Stapelstraat) ondergraven en is daarom niet gewenst.

7.3.2. Brustempoort 2
De meest noordelijke woonwerkprojectzone, waar de oostelijke groene schakel doorheen gaat
(in het RUP opgenomen als een openbare erfdienstbaarheid van doorgang voor langzaam
verkeer), beslaat ook delen van enkele (diepe) tuinen van panden in Tongersesteenweg.
Minstens een van deze eigenaars heeft te kennen gegeven dat hij niet aan de voorziene
ontwikkeling wenst mee te werken. Alhoewel dit ruimtelijk tot een minder goede oplossing leidt,
is het naar realiseerbaarheid interessanter deze projectzone (voor ongeveer even grote gronden vloeroppervlakten) een andere vorm te geven zodat ze ook zonder deze eigendom(men)
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ontwikkelbaar is. Zodat daar – weliswaar minder interessante maar toch haalbare –
bouwmogelijkheden aanwezig blijven en er bebouwing kan gerealiseerd worden die mee het
zicht op de banale achtergevels van appartementsgebouwen in Casinostraat filtert / afschermt.
Tegelijk is deze nieuwe bebouwing ook niet te hoog om he zicht op de binnenstadstorens van
op het centrale parkeerplein niet af te schermen.
Daarnaast voorziet het thans voorliggende projectvoorstel in diezelfde woonwerkprojectzone
een veel bredere doorgang voor die groene schakel, die daarenboven onder een luifel met
groen dak wordt gelegd. Daardoor wordt de groene schakel hier veel aantrekkelijker (droog
voor de passanten en met wegwerking van het zicht op de naastgelegen hoge muur, beter zicht
op het groen dak voor de bewoners van de nabijgelegen nieuwe woningen). Door deze ingreep
beantwoordt het projectvoorstel voor deze woonwerkprojectzone echter niet meer aan de
maximum toegelaten bebouwingsindex van 75 % (waar de voorziene gebouwen op zich wel
aan voldoen). Met de brede luifel erbij komt die index op 85 %.
Daarom wordt voorgesteld deze site in het RUP op te nemen met een aangepaste vorm en met
de strook omheen de oostelijke groene schakel in en onbebouwbare zone voor open ruimten en
tuinen, en in het bebouwingsvoorschrift van de woonwerkprojectzone voor deze zone de
uitzondering toe te voegen dat de voorziene onbebouwbare zone voor open ruimten en tuinen
ook kan gerealiseerd worden onder vorm van een (gedeeltelijke) overkapping van de oostelijke
groene schakel (met groen dak), in een hogere B/T (plus 10 %).
Voornoemde aanpassingen geven enerzijds aanleiding tot een planbatenheffing, anderzijds tot
een theoretisch mogelijke planschadeclaim.

7.3.3. Brustempoort 3 – Europaplein
In de aan gang zijnde concrete uitwerking van de ondergrondse parking van Europaplein blijkt
deze in meerdere richtingen best (iets) ruimer te worden genomen dan de projectzone die het
RUP voorziet. Vermits het toegelaten aantal parkeerplaatsen hetzelfde blijft en de wijziging zich
alleen ondergronds voordoet, is haar ruimtelijke impact nagenoeg onbestaande. Gelet op timing
van de bouw van deze ondergrondse parking en de bijhorende bovengrondse herschikkingen
van de hoofdbushalteplaats, is deze aanpassing zeer acuut. In het grafisch plan (deelplan 9)
wordt de ruimere begrenzing van de ondergrondse zonde voor collectief parkeren opgenomen.
Deze aanpassing geeft geen aanleiding tot een planbatenheffing.

7.3.4. Brustempoort 4
Aan de zuidoostzijde van het gebied Brustempoort, de wand aan Kennedylaan – oostelijke
omleiding, heeft een andere initiatiefnemer al meerdere pogingen ondernomen (tot en met een
open oproep bij de Vlaamse Bouwmeester toe) om te komen tot een kwaliteitsvol én
commercieel haalbaar project met een vrijstaand sterk baken langs N80 en met aan beide
zijden doorkijken naar de torens van de Truiense binnenstad. Het concept van een
monumentale architecturale sculptuur met ontmoetings- en onthaalfuncties blijkt daarbij het
moeilijkste, want zonder inbreng van overheden niet rendabel te maken, punt. Sinds de
goedkeuring van het RUP Brustempoort is het masterplan N80 uitgewerkt, dat heel deze
omgeving inbedt in een hoogstamboomgaardenlandschap en het doorgaande verkeer in een
hellingenlandschap omlaag brengt. Passanten zullen in de toekomst dus nauwelijks zicht
hebben op dat baken en op de binnenstadstorens helemaal niet; de binnenkomende
stadsbezoekers zullen beide wel aanvoelen en kunnen beleven. Echter kan de actuele
beleidslijn van grotere aandacht voor zachte verkeersvormen en fietsers ruimtelijk sterker
worden uitgedrukt door de oostelijke groene schakel hier meer ruimte te geven (met één,
bredere doorkijk in de as van deze fietsverbinding op de binnenstadstorens) en het baken op te
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schuiven en mee te integreren in het hoekgebouw met Tongersesteenweg (dat volgens de
recente ontwerpoefening van de initiatiefnemer met aantrekkelijke architectuur in zijn geheel als
een baken gaat functioneren). Een versmelting van de woonprojectzone met de zone voor
commerciële activiteiten in marktsfeer voor ongeveer eenzelfde vloeroppervlakte is hiervoor
aangewezen (zie grafisch deelplan 9). De centrale (laaggelegen) parking aan Brustempoort,
met zijn verschillende deelzones, wordt daarbij hetzij ondergronds met een groen plein er
bovenop, hetzij als groene parking ingericht. Dit gebeurt met afzonderlijke in- en uitgangen
zodat de doorgaande groene schakel nergens conflicteert met parkerende wagens. De
toegangen tot de verschillende parkings in dit gebied worden gebundeld en afgestemd op de
opties uit het in herziening zijnde gemeentelijk mobiliteitsplan (dat o.m. enkelrichting op
Tongersesteenweg stadinwaarts voorziet). De hoofdtoegang wordt voorzien in
Tongersesteenweg, de hoofduitgang op de parallelweg van Kennedylaan (‘voorbij’ de kruising
met de groene schakel. De kleinere parkeerzone direct aansluitend bij Luikersteenweg blijft
langs daar ontsloten. Dit spoort ook met het masterplan N80, maar vereist samenwerking
tussen de verschillende eigenaars / ontwikkelaars en de stad om dit te realiseren. Het RUP en
het bijhorend onteigeningsplan voorzien hiervoor de nodige modaliteiten.
Daarom wordt voorgesteld deze site in het RUP op te nemen met een verruimde
woonprojectzone, zonder de zone voor commerciële activiteiten in marktsfeer en met een
bredere (42 m) open doorgangsstrook voor de groene schakel (waarin ook de uitrit van de
(ondergrondse) parking en parkeerzones kan worden gelegd) en begeleid met meerdere
bomenrijen. De aangepaste voorschriften voor de woonprojectzone laten ongeveer 10 % meer
vloeroppervlakte toe (ten opzichte van het goedgekeurde RUP in 2005) om de meerkost van
een bijzondere architecturale uitwerking als baken mee te financieren en verplichten anderzijds
ook de realisatie van 5 % onthaalfuncties en gemeenschapsvoorzieningen in de omgeving van
de parking en de groene schakel.
Het hoekgebouw wordt mee op het centrale parkeerplein betrokken, o.m. door een verbindende
voetgangersdoorgang in de rand van dit parkeerplein tot aan Kennedylaan.
Voornoemde aanpassingen geven enerzijds aanleiding tot een planbatenheffing, anderzijds tot
een theoretisch mogelijke planschadeclaim.

7.3.5. Brustempoort 5 – oostelijke groene schakel
Tot slot is ook de realiseerbaarheid van het gedeelte van de oostelijke groene schakel richting
Europaplein en van de ondergrondse parking onder Europaplein problematisch. Het
goedgekeurde onteigeningsplan voorziet voor deze groene schakel alleen de verwerving van de
strook nodig voor deze zachte verbinding zelf (met herstel van de aanleunende wanden door de
Stad), maar voor de betrokken eigenaars is in dat geval een verwerving van ruimere
gebouwdelen in dit binnengebied logischer. En bovenal zou dit toelaten de belangrijke oostelijke
groene schakel hier breder en met meer aanleunende interessante (groene) plekken erlangs uit
te bouwen dan alleen als een doorgang van 4 m tussen muren. Het grafisch plan van het RUP
laat dit toe. Alleen wordt hiervoor best het onteigeningsplan aangepast en geactualiseerd tot
een ruimere te verwerven zone. Teegn deze optie uit het ontwerp-RUP zijn meerdere
bezwaarschriften ingestuurd.
De oostelijke groene schakel beoogt echter, zoals aangegeven in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan, een zo conflictvrij mogelijk fietspad te zijn, los van rijwegen. Dit is veel
aangenamer en veiliger en bevordert dus het fietsgebruik beter. Dit is een belangrijk onderdeel
van het duurzaam mobiliteitsbeleid dat de stad Sint-Truiden voert. De twee knooppunten van de
steenwegen met N80 zullen ook na de heraanleg van de N80-doortocht drukke punten blijven
en dus minder aantrekkelijk zijn voor fietsers. De voorziene derde overgang (deze van de
groene schakel) over de lagergelegen N80-sleuf met doorgaand verkeer zal veel rustiger en
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aantrekkelijker zijn, met veel sociale controle vanuit de omliggende gebouwen. Beide
steenwegen zullen buiten de Omleiding drukke straten blijven, met beperkte ruimte voor
fietsers.
Het deel van oostelijke groene schakel tussen het centrale parkeerplein in het bouwblok en
Europaplein zoals voorzien in het ontwerp-RUP is weliswaar het minst aantrekkelijke deel van
het hele tracé in de stad, maar het past in het concept van afwisseling van open en gesloten
ruimten dat bij alle groene schakels in Sint-Truiden voorop staat: Europaplein en het nieuwe
parkeerplein zijn hier de grote open ruimten, tussenliggend zijn er twee kleinere open ruimten
waarvan 1 groene, met boom en tussen die verschillende open ruimten in drie smallere delen
(van minstens 3 m breed) over een lengte van in totaal 40 m. Er zijn in dit stuk twee bochten,
maar altijd heeft met een doorkijk op een open ruimte, dus voldoende zicht en geen
beklemmend gevoel En bovendien werken de bochten afremmend naar de snelheid van de
fietsers. Het tracé van de groene schakel komt op een goede, centrale plaats op Europaplein
uit. De kwaliteit van de doorgang wordt vooral verlaagd door het troosteloze garage-erf en de
smallere onderdoorgang onder het appartementsgebouw die weinig aantrekkelijk zijn en waar
het tracé moet passeren. Maar vermits de oostelijke groene schakel toch maar op middellange
termijn (na de heraanleg van de N80-doortocht) zal kunnen gerealiseerd worden, dient hier op
middellange termijn gedacht: tegen dan is het huidige appartementsgebouw allicht aan
grondige renovatie toe en daarbij kan mogelijk een meer publieke functie op het gelijkvloers
worden ingebracht in combinatie met een aangepaste, bredere en veel meer zichtbare toegang
/ onderdoorgang vanaf Europaplein. Ook kan dan dat makkelijker gebeuren in combinatie met
een groene tuin / ruimte ter vervanging van het thans reeds verouderde garage-erf (met
compensatie van de parkeermogelijkheden in de nabijheid), waardoor zowel groene schakel als
de woonkwaliteit voor de omwonenden fel kan verhogen en waardoor ook de kleine vermenging
van het fietsverkeer met autoverkeer volledig kan wegvallen. Een dergelijke grondigere aanpak
kan niet meer in deze lopende RUP-procedure worden ingebracht omdat de wijzigingen ervan
te ingrijpend zijn. Maar het is een uiterst valabele optie naar de toekomst.
Gelet op de noodzaak dit gedeelte van de doorgang van de oostelijke groene schakel in functie
van realisatie op middellange termijn grondiger en ruimer te onderzoeken, heeft het College van
Burgemeester en Schepenen beslist deze omgeving uit het RUP te schrappen en in een
volgend RUP op te nemen. Het betreft het geheel vande bestemmingzones omheen de
oostelijke groene schakel tussen Casinostraat en de woonwerkprojectzone die het centrale
parkeerplein omzoomt. Voor deze omgeving blijven daardoor de bestemmingen en
voorschriften uit het RUP van 2005 van kracht.

7.4. Stationsplein – Gazometerstraat (Stationskwartier)
Het stadsbestuur en het stadsontwikkelingsbedrijf zijn bezig met het voorbereiden van een
project met onder meer een jongerencentrum in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en
de kantoorprojectzone tussen Gazometerstraat en Stationsplein, gelegen in het verruimd BPA
en gedeeltelijk herzienings-RUP Stationskwartier. Bij die voorbereidingen zijn onduidelijkheden
aan het licht gekomen in de weergave van de grenzen van het openbaar domein, de
zonegrenzen en de nieuwe en op te heffen rooilijnen ter hoogte van deze twee projectzones.
Ook ligt een bestemming van gemeenschapsvoorzieningen meer voor de hand voor een
dergelijke ontwikkeling dan die van een kantoorprojectzone. In de stationsomgeving zijn nog
meerdere kantoorprojectzones aanwezig die de A-locatie voor kantoren op schaal van in SintTruiden kunnen invullen.
Voorgesteld wordt daarom om de zonegrenzen en rooilijnen te corrigeren en op elkaar aan te
passen en de kantoorprojectzone op de hoek van Gazometerstraat om te zetten naar een zone
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voor gemeenschapsvoorzieningen met dezelfde bebouwingsmogelijkheden (zie grafisch
deelplan 11)
Deze aanpassing geeft geen aanleiding tot een planbatenheffing.

7.5. Fouga Magisterlaan (lokaal bedrijventerrein Domein van
Brustem)
De bestemming van de westelijke lob voor lokale bedrijvigheid en de aard van de er in
toegelaten bedrijven is sinds 2001 vastgelegd in het RUP Bedrijventerrein Domein van
Brustem. Nadien heeft de Gemeenteraad van Sint-Truiden binnen die lob het tracé van de
lokale straat Fouga Magisterlaan vastgelegd. Deze is evenwel nog niet over haar volledige
lengte aangelegd omdat het centrale deel ervan nog steeds in bezit is van een grondwerkbedrijf
dat hier activiteiten strijdig met de RUP-voorschriften wil realiseren. Het desbetreffende perceel
was dan ook in het recente herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein domein van brustem
opgenomen, met een onteigeningsplan er bij. Evenwel heeft de Deputatie dit onteigeningsplan
voor het gehele perceel niet mee goedgekeurd omdat de noodzaak tot onteigenen in ogen van
de Deputatie teniet wordt gedaan door de regeling die in dat RUP is voorzien waarbij de
eigenaar eerst nog twee jaar kreeg om zelf de nodige initiatieven te nemen. Deze aanpak was
echter gemotiveerd vanuit de herhaaldelijke vaststelling (uit bouwaanvragen en
bezwaarschriften) dat het betrokken bedrijf er weliswaar tot dan geen activiteiten volgens de
RUP-voorschriften wenste te organiseren, maar hiertoe in de toekomst (binnen de vastgelegde
tijdslimiet) mogelijk wel toe bereid zou zijn. Daarbij speelde de kans die een ruimere
overheidsaanpak zou bieden om zowat een hectare aan perceelsnippers omheen het
betreffende perceel mee in de ontwikkeling op te nemen (die bij een aanpak door het bedrijf
meer dan waarschijnlijk niet ontwikkeld zullen raken) evident ook een rol.
Om deze geblokkeerde situatie alvast gedeeltelijk te kunnen oplossen, dient minimaal Fouga
Magisterlaan over haar volledige lengte te worden aangelegd zodat de kwaliteit en het
functioneren van deze westelijke lob voor de reeds gevestigde bedrijven verhoogt. En mogelijk
lokt dit een andere houding en aanpak van het betreffende bedrijf uit.
Voorgesteld wordt daarom de site mee in dit RUP op te nemen, de lokale ontsluitingstraat als
openbaar domein te bestemmen en hier een onteigeningsplan voor het gedeelte van het
betreffende perceel dat binnen het tracé van de lokale straat valt met onteigening bij
hoogdringendheid aan te koppelen (zie grafisch deelplan 12 en onteigeningsplan).
Deze aanpassing geeft geen aanleiding tot een planbatenheffing of een planschadebasis.

7.6. Mobiliteitstoets
Een bijzonder onderdeel van de milieueffecten van dit RUP zijn de effecten inzake mobiliteit.
Deze komen in de plan-MERscreening mee aan bod.
Ingevolge het Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 over de mobiliteitstoetsing bij
ruimtelijke uitvoeringsplannen, dient ook voor dit RUP-deel een mobiliteitstoets aan de
toelichtingsnota toegevoegd. Het plan bevat immers de aanleg van meerdere parkings van
meer dan 50 (semi-openbare) plaatsen (in de sites Brustempoort, Stationsplein –
Gazometerstraat) en een site (Nieuw-Bevingen) waar meer dan 100 woningen worden voorzien
en valt daardoor boven de ondergrens waarvoor een mobiliteitstoets wenselijk is; een
mobiliteitseffectenrapport (MOBER) moet voor dit RUP(-deel) vermoedelijk niet worden
opgemaakt. De meeste mobiliteitsgenererende functies in de drie voornoemde sites zijn echter
thans reeds in het gewestplan of in gemeentelijke B.P.A.’s / RUP’s toegelaten en dus juridisch
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niet nieuw; in het bijzonder voor de sites van Nieuw-Bevingen, Brustempoort en Stationsplein is
dit volledig het geval.
De mobiliteitstoets spitst zich dus in principe toe op de in het RUP nieuw voorziene grotere
zone voor bijkomende (grotere) handelszaken in de site Luikerstraat – Ridderstraat.
In de adviesronde van de plan-MERscreening heeft het Departement MOW evenwel gevraagd
ook voor de site Brustempoort, met in het voorontwerp-RUP in totaal meer dan 200
parkeerplaatsen, die evenwel reeds in het thans geldende RUP zijn toegelaten, een specifieke
mobiliteitstoets gericht op de verkeerstromen en de ontsluitingen van de verschillende parkings
op te maken. Belangrijk aandachtspunt daarbij is, terecht, dat conflicten tussen langzaam
verkeer en gemotoriseerd verkeer vermeden moeten worden.
Voor het geheel van de (reeds bestaande) parkings in dit gebied, wordt het principe van
scheiding van langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer wanneer zich daartoe de
gelegenheid voordoet, in de voorschriften opgenomen.
Dit vermijden van conflicten tussen langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer in het
bouwblok vereist dat de bestaande parking wordt opgesplitst, met deels een andere toegang en
een andere uitgang. Deze voorwaarde is, afhankelijk van de ontwikkeling van de nieuwe
parking ernaast, mee in de stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend RUP
opgenomen. Meer in het bijzonder sluiten deze elke gelijkgrondse kruising van wagens en de
groene schakel in de open parkeerzones uit en voorzien zij locaties van in- en uitritten die
evenzeer zo min mogelijk conflictsituaties tussen wagens en fietsen op het openbaar domein
geven. Toegang tot het overgrote merendeel van de collectieve en projectgebonden
parkeerplaatsen in de site wordt voorzien vanaf Tongersesteenweg (die in het nieuwe
mobiliteitsplan enkelrichting stadinwaarts wordt) en uitgang aan Kennedylaan ten zuiden van de
oostelijke groene schakel.
Voor een dergelijke mobiliteitstoets kan volgend bereikbaarheidsprofiel van deze locatie (het
bouwblok Brustempoort) worden gehanteerd. De site is gelegen in de kernstad van SintTruiden, tussen de binnenstad en de belangrijkste weg N80 (weg en thans gedeeltelijke
parallelweg). Ook aan twee andere zijden is ze omgeven door gewestwegen (Luiker- en
Tongersesteenweg) die aantakken op N80. De site is voor voetgangers en fietsers langs beide
voornoemde steenwegen, waarvan Tongersesteenweg ook uitgerust met fietssuggestiestroken,
en voetpaden vanuit de binnenstad en vanuit de aanpalende randstadswijk Brukskenswijk aan
de overzijde van N80 bereikbaar. In de toekomst komt hier, bij uitvoering van het RUP, de
verbinding van de oostelijke groene schakel, dwars doorheen het bouwblok bij.
In de overgang van het bouwblok naar de binnenstad bevindt zich de middellangparking van
Europaplein (thans ca. 80 plaatsen); deze wordt de komende jaren ondergronds gebracht en
verruimd naar 150 plaatsen. Het parkeerbeleid van de stad is er op gericht aan de randen van
de binnenstad en kernstad een reeks gespreide middellang- en langparkings voor
stadsbezoekers te voorzien en in de binnenstad zelf zoveel als mogelijk alleen
bewonersparkeren toe te laten. In dat kader wordt ook een bijkomende langparking in het
Brustempoortbouwblok voorzien. De nabijgelegen bushaltes op Europaplein en
Tongersesteenweg (Kattenstraat) worden beide bediend door alle vijf de stadslijnen en zes
streeklijnen. De site heeft dus een excellente bediening.
In de site wordt er, behoudens op de normale publieke plaatsen op de straten, thans
geparkeerd op één private parking van de aanwezige handelszaken, met 94 plaatsen en met inen uitrit vanaf Luikersteenweg. Fietsenstallingen zijn op het openbaar domein in de omgeving
aanwezig.
In voorliggend ontwerp-RUP daalt het aantal voorziene collectieve parkeerplaatsen in de
nieuwe langparking in de site Brustempoort ten opzichte van deze in het in 2005 goedgekeurde
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RUP fors. De minimaal 170, maximaal 435 collectieve plaatsen in de verschillende open zones
voor parkeren en projectzones samen dalen naar minimaal 140, maximaal 240 plaatsen in dit
ontwerp-RUP. De hoofdreden hiervoor is het actuele streven om deze nieuwe langparking
kwalitatief en voldoende groen in te richten zodat hij ook als een aantrekkelijke doorgang van
de oostelijke groene schakel zal fungeren. Er kan van uitgegaan worden dat deze collectieve
plaatsen in deze langparking aan de kop van de oost-west-handelas vooral door winkelende
stadsbezoekers zullen worden gebruikt.
Bovenop voornoemde aantallen kan het programma van de aanpalende woon(werk)projectzones nog ca. 230 projectgebonden parkeerplaatsen (ca. 180 voor de woonprojectzone en ca.
50 voor de twee woonwerkprojectzones) genereren, waarvan ca. 60 voor bewoners en ca. 70
voor handel.
Qua verkeersgeneratie ligt de piek van het aantal gegenereerde wagens voor het geheel van de
collectieve en projectgebonden parkeerplaatsen (370 tot 440 in totaal in het gebied, waarvan
320 tot 390 van winkelenden) dus rond 10 u ’s ochtends (zowel in week als in het weekeinde).
Indien alle parkings continu volzet zouden zijn, genereren zij dus (aan een wisseling per 1,5 u
op een werkdag en aan 2 u in het weekeinde) 416 tot 520 in- en uitbewegingen samen in het
piekuur op een weekdag en 320 tot 345 op een weekeinddag. De voorziene toegang en uitgang
kunnen een dergelijke intensiteit van max. 260 per uur makkelijk verwerken. Uit het
geactualiseerde stadsmodel voor Sint-Truiden blijkt immers dat in de referentiesituatie in 2015
op een avondspitsuur (dat veel drukker is dan het piekuur voor de parkings) ca. 760
personenwagenequivalent de stad zullen inrijden langs Tongersesteenweg; met de bijkomende
260 in het eerste deel daarvan tot aan de parkinginrit erbij blijft dit nog beneden de capaciteit
van deze steenweg. Uit hetzelfde model blijkt dat Kennedylaan ter hoogte van de parkinguitrit
van Brustempoort (hoofdbaan en parallelweg samen) dan in de avondspits 1.620
personenwagenequivalent in de richting van noord naar zuid zal te verwerken krijgen.
Logischerwijze zit het merendeel hiervan op de hoofdbaan en kan de parallelweg de 260
bijkomende uitrijdende wagens van de parking bij afwikkelen.
De reeds goede bereikbaarheid van de site met openbaar vervoer en voor zachte
weggebruikers wordt met de uitbouw van de hoofdoverstapbushalte op Europaplein en de
aanleg van de oostelijke groene schakel nog fors verbeterd.
Gelet op de jarenlange voorbereidingen hiervan, kan verwacht worden dat de realisatie van de
woonprojectzone op de hoek met Tongersesteenweg, met het bijhorende deel van de
langparking (met samen 90 tot 110 collectieve parkeerplaatsen), kort na de goedkeuring van
voorliggend RUP zal gebeuren. Ook de nieuwe centrale langparking en de aansluiting van een
deel van de bestaande parking op de nieuwe toegangen om de groene schakel niet te
conflicteren, kan kort na de onteigening van de betreffende gronden door de stad verwacht
worden, dus omstreeks 2015 - 2018. Normalerwijze is tegen dan de doortocht van N80 conform
het masterplan (bijna) gerealiseerd en is er ter hoogte van het bouwblok een volwaardige
parallelweg, op de kruispunten losgekoppeld van het doorgaand verkeer aanwezig. Indien uit de
verdere investeringsplanning van AWV zou blijken dat dit pas enkele jaren later het geval zou
zijn, kan op dat moment, mochten er toch capaciteitsproblemen op de parallelweg van
Kennedylaan opduiken, bekeken worden of het zinvol is de bijkomende parkeerplaatsen in het
centrale deel van de parking (30 tot 50 plaatsen) nog even uit te stellen tot de ombouw van dit
deel van de N80-doortocht is afgerond.
Qua capaciteit lijken de ontwikkelingen die het RUP voorziet dus geen problemen te geven. Het
opzet van het RUP voorziet in een betere organisatie van de langparking aan Brustempoort en
op voorwaarden om conflicten tussen het langzaam verkeer op de groene schakel en het
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gemotoriseerd verkeer op de parkings te vermijden. Daarnaast lijken er geen milderende
maatregelen noodzakelijk.
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8. Watertoets
Volgens het decreet integraal waterbeleid (DIW) dient bij elk RUP een watertoets uitgevoerd en
moet rekening gehouden met de beginselen en doelstellingen van dat decreet.
Op het plan feitelijke en juridische toestand alsook op het grafisch plan worden de waterlopen
gelegen binnen en palend aan de sites van het plangebied aangeduid.
Slechts in een van de tien sites is een waterloop aanwezig, namelijk in de oostelijke rand van
de site Nieuw-Bevingen stroomt de Cicindriabeek (waterloop 2de categorie). Deze waterloop
behoort tot het bekken van de Melsterbeek en is onder beheer van watering van Sint-Truiden.
Het deelbekkenbeheerplan Melsterbeek stoelt inhoudelijk in belangrijke mater op het DuLowaterplan dat eind 2004 is afgerond. Van belang zijn binnen het kader van dit RUP de acties
die ondersteund moeten worden door een ruimtelijk planningskader. Acties die voor de valleien
relevant zijn, zijn de vernattingsprojecten, gecontroleerde overstromingsgebieden en
hermeanderingsprojecten. Ook de bescherming van structuurkenmerken en aanleg van
bufferzones rond de waterlopen hebben een duidelijk ruimtelijke weerslag. Binnen het kader
van de voorstudie voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan is niet zozeer naar potentiële locaties voor
deze maatregelen gezocht (dit is gebeurd binnen het kader van het DuLo-waterplan) maar is de
focus ontwerpmatig gelegd op een afweging ten opzichte van andere dan zuiver waterkundige
factoren. Een belangrijk element hierin is de landschappelijke inpassing.
De watersituatie in de vier sites met uitbreidingen van begraafplaatsen is in het betreffende
onderzoek reeds aan bod gekomen.

8.1.1. Toetsen aan overstromingsgevoeligheid
De site van Nieuw-Bevingen, gelegen langsheen de waterloop, is (deels) overstromingsgevoelig.
Bijgaande figuur geeft de bepalende elementen situatie 2011 voor de watertoets naar
overstromingsgevoeligheid weer.

Voor deze beknopte watertoets op planniveau kan uitgegaan worden van het feit dat:
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het overgrote deel van deze site buiten risicogebied voor overstromingen (in donkerblauw
aangeduid op de kaart) is gelegen; alleen delen van de oostrand van de site zijn er in
gelegen, deze behouden in het RUP hun bestemming van parkgebied waarin bebouwing en
verhardingen zeer beperkt zijn en overstromingen geen probleem vormen
een aanleunend deel met de volledige rest van datzelfde parkgebied in Nieuw-Bevingen met
(buiten dit RUP) een uitloper tot op het naastgelegen plateau, ligt in van nature
overstroombaar gebied vanuit de waterloop en is mogelijk overstromingsgevoelig (in
lichtblauw aangeduid op de kaart). Het RUP houdt hiermee rekening door in het deel van
het parkgebied nabij Cicindriabeek geen nieuwe bebouwing en slechts beperkte verharding
te voorzien en in de overige delen van het parkgebied slechts beperkte bebouwing en
verharding (cfr. gewestplanbestemming). De noordelijke mogelijk overstromingsgevoelige
zone ligt buiten het plangebied van dit RUP
het merendeel van de site Nieuw-Bevingen en de negen andere sites zijn buiten van nature
overstroombaar gebied gelegen.

8.1.2. Toetsen aan grondwaterstromingsgevoeligheid
Bijgaande figuur geeft de bepalende elementen voor de watertoets naar grondwaterstromingsgevoeligheid weer.

In het plangebied van het RUP komen de verschillende gevoeligheidstypes voor. Op twee na
zijn alle sites volledig matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). De sites aan
Stationsplein en Wilderen-Duras zijn weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3).
Het oostelijk deel van de site Nieuw-Bevingen blijft bestemd als parkgebied waar gebouwen, en
ondergrondse constructies des te meer, alleen beperkt worden toegelaten.
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In de meeste van de sites die matig gevoelig zijn (de begraafplaatsen) zijn alleen beperkte
gebouwen (en dus ook ondergrondse constructies) toegelaten. In de overige sites in binnenstad
en stationskwartier geldt de context van een zeer ruime aanwezigheid van ondergrondse
constructies, zodat het effect van eventueel bijkomende ondergrondse constructies ook hier
minimaal zal zijn. In de site Nieuw-Bevingen zijn in de woonzone met landelijk karakter grote
ondergrondse constructies (parkeergarages) in theorie mogelijk; in praktijk zullen zij allicht
kleiner van schaal zijn. De voorschriften leggen hier voorzichtigheidshalve een beperking op.

8.1.3. Toetsen aan de infiltratiegevoeligheid en verdroging
Geen enkele van de tien sites is gevoelig voor infiltratie of verdroging.
Desalniettemin valt de bebouwing in de sites vanaf het ogenblik dat deze meer dan 200 m²
terrein inneemt onder de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
inzake opvang, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater.

8.1.4. Toetsen aan erosiegevoeligheid
Bijgaande kaart geeft de bepalende elementen voor de watertoets naar erosiegevoeligheid
weer.

In het plangebied van het RUP komen de verschillende gevoeligheidstypes voor. Drie van de
tien sites (Melveren Centrum, Velm en de zuidkant van het kasteelpark in Nieuw-Bevingen) zijn
gevoelig voor erosie.
De meest voorkomende bestemmingen en gebruiksvormen (agrarisch gebied met huiskavel en
erf, zone voor gemeenschapsvoorzieningen met begraafplaats, parkgebied) voorzien echter alle
drie een begroeiing van de bodem met relatief blijvende graslanden (en/of aanvullende hogere
planten); deze dragen bij tot het vasthouden van de grond en het voorkomen van erosie.

8.1.5. Toetsen aan waterkwaliteit
Alle sites in stedelijk gebied bevinden zich in het centrumgebied van het zoneringsplan, met
rioleringen die via collectoren zijn aangesloten op RWZI’s. Mits de voorzieningen, conform de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening daar op worden aangesloten, zorgen de
afvalwaters van de recreatieve voorzieningen dus niet voor een verlaging van de waterkwaliteit
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in of rond het plangebied. De site van het landbouwbedrijf in Melveren en een groot deel het
parkgebied in Bevingen bevinden zich net buiten dat centrumgebied, maar kunnen bij
ontwikkeling makkelijk op de daar aanwezige rioleringen worden aangesloten.
Ook de sites met begraafplaatsen bevinden zich veelal net buiten het centrumgebied van het
zoneringsplan (die in Ordingen ligt er in), maar produceren zo weinig water, dat hun effect op de
waterkwaliteit sowieso beperkt is.

8.1.6. Algemeen besluit
Omwille van al deze maatregelen, die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de
bestaande verordeningen zijn vervat, kan geoordeeld worden dat er geen schadelijk effect op
de waterhuishouding wordt veroorzaakt door de voorziene projecten in het plangebied.
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9. Vertaling naar RUP
kaart 23
kaart 24
kaart 25

voorbeeld schematisch grafisch deelplan 1 – begraafplaats Zepperen
voorbeeld schematisch grafisch deelplan 9 – site Brustempoort
coördinatie RUP’s Brustempoort

Vanuit voorgaande inventarisaties en voorgestelde ontwikkelingsperspectieven worden in dit
hoofdstuk de conclusies in een vertaling naar ruimtelijke uitvoeringsplannen gebundeld, zoveel
als mogelijk op elkaar afgestemd en door vereenvoudiging hanteerbaar gemaakt. Dit gebeurt
zowel met het oog op dit RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ als op de latere overname in
gebiedsgerichte ruimtelijke uitvoeringplannen.
Het RUP bestaat uit vijf delen.
Deze toelichtingsnota, waarvan de uiteindelijke conceptnota na de gevoerde overleggen de
kern uitmaakt, situeert en verantwoordt de keuzen en bepalingen uit het RUP, geeft de relatie
met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan weer en duidt flankerende beleidsmaatregelen. Zij
wordt begeleid door een bundel met A4-kaarten feitelijke en juridische toestand.
Een bundel stedenbouwkundige voorschriften geeft de voorschriften inzake bestemming,
inrichting en beheer weer. Een bundel met grafisch deelplannen per site geeft het plangebied
van dit RUP aan, alsook de grafische aanduidingen van bestemming en inrichting.
Het onteigeningsplan ondersteunt dit RUP naar het voeren van een beleid en het realiseren van
de vooropgestelde doelen.

9.1. Grafisch plan
De schaal voor de plannenbundels feitelijke en juridische toestand en grafisch plan voor de
verschillende sites betreft 1/2.000. De basiskaart voor de opmaak van de plannen is gebeurd
aan de hand van het GRB-bestand van januari 2008.
Een voorbeeldweergave van het grafische plan van twee van de tien sites is in deze
toelichtingsnota toegevoegd, alsook voor de site van Brustempoort een informatieve
coördinatiekaart van dit RUP en het voorheen goedgekeurde RUP.

9.2. Voorschriften: algemeen
De bestemmingscategorieën en bijhorende voorschriften evenals de inrichtingsvoorschriften
bouwen in belangrijke mate voort op deze van het goedgekeurde RUP dorpengeheel grootgelmen, engelmanshoven, gelinden en omgeving en op de Truiense RUP’s voor de kernstad.
Het algemene systeem van een vastgelegde normaal gewenste situatie en tolerantiemarges
waarbinnen mits motivatie kan worden afgeweken, wordt waar nodig en mogelijk ook in dit
ruimtelijk uitvoeringsplan doorgetrokken.
Op vraag van het Departement RWO worden bij de parkeerbepalingen in de algemene
voorschriften de aangegeven nastrevenswaardige aantallen gebouwgebonden parkeerplaatsen
in de regel als het minimum te voorziene aantal beschouwd. Dit zal echter steeds in de
specifieke context worden beoordeeld. Op kleine, smalle en ondiepe percelen, in situaties met
hoge waterstanden of grondwaterstromingen waar ondergrondse garages moeilijk of niet
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wenselijk zijn, in projecten waar al een ruim pakket aan collectieve parkeerplaatsen worden
ingebouwd dat ook voor bewoners / gebruikers een parkeerbuffer biedt, op projectsites nabij /
op loopafstand van een collectieve (open) zone voor parkeren die mede voor bewoners- of
gebruikersparkeren instaat, kan het zinvol zijn een lagere aantal parkeerplaatsen dan het
nastrevenswaardige aantal toe te laten.

9.3. Bestemmingsvoorschriften
Volgende gebiedsdekkende bestemmingszones die de bestemmingen en voorschriften van het
gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (dd. 1/1/2002), van de RUP’s binnenstad, stationskwartier,
brustempoort en bedrijventerrein domein van brustem voor het plangebied volledig vervangen
worden in het grafisch plan van het RUP gehanteerd (de nummering van de kernstads-RUP’s
primeert daarbij):
4.
woonprojectzone
6.
woonwerk-projectzone
7.
zone voor ambachtelijke bedrijvigheid
9.
zone voor commerciële activiteiten in marktsfeer
10.
zone voor gemeenschapsvoorzieningen
11.
zone voor collectief parkeren
12.
open zone voor parkeren
13.
onbebouwbare zone voor open ruimten en tuinen
16.
straten en pleinen
17.
groene schakel
18.
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
33.
woongebied met landelijk karakter
41
parkgebied
De voorschriften voor de belangrijkste van deze bestemmingscategorieën zijn op hoofdlijn de
volgende.
4.

In de woonprojectzone is wonen de hoofdbestemming en is een ruime waaier aan
nevenbestemmingen op maximum eenderde van de vloeroppervlakte toegelaten; voor
specifieke woonprojectzones is deze verhouding anders gesteld. Dit artikel wordt
toegepast aan Kennedylaan / Tongersesteenweg in de site Brustempoort.

6.

In de woonwerkprojectzone is wonen de hoofdbestemming en is een ruime waaier aan
nevenbestemmingen op maximum de helft van de vloeroppervlakte toegelaten. Dit
artikel wordt toegepast in de centrale projectzone in het binnengebied van Brustempoort
die mee de oostelijke groenas begeleidt.

7.

In de zone voor ambachtelijke bedrijvigheid zijn ambachtelijke bedrijven de
hoofdbestemming en is een ruime waaier aan nevenbestemmingen op maximum een
derde van de vloeroppervlakte toegelaten. Een omzetting naar woonwerk-projectzone is
mogelijk. Dit artikel wordt, net als in het aldaar goedgekeurde RUP, toegepast in zone
langsheen Luikersteenweg in het gebied van Brustempoort.

9.

In de zone voor commerciële activiteiten in marktsfeer zijn gemeenschapsvoorzieningen en kleinschalige handelsactiviteiten toegelaten, maar alleen in losstaande
paviljoenen. Deze bestemming wordt gewoon overgenomen uit het RUP Brustempoort
en (opnieuw) toegepast op Europaplein.
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10.

In de zone voor gemeenschapsvoorzieningen horen gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen thuis. Het betreft hier enerzijds de begraafplaatsen in de vijf
geselecteerde sites (met zeer beperkte bebouwingsmogelijkheden, mede om het
parkachtig karakter ervan te ondersteunen) en anderzijds de zones voor het
jongerencentrum aan Stationsplein. Binnen deze laatste zones voor gemeenschapsvoorzieningen kan ook een deel aan woonfunctie of kantoorfunctie gerealiseerd worden;
de voorschriften voorzien hiervoor een flexibele regeling. De toelaatbare bebouwing
wordt vastgelegd door een B/T (waarvoor alle schoolspeelkoeren in open lucht mee
tellen) en V/T en heeft een kwalitatieve afwerking langs alle gevels.

12.

De open zones voor parkeren zijn in de eerste plaats bestemd voor parkeerplaatsen
(zowel project/gebouwgebonden als collectieve), maar door hun verplichte groenaanleg /
aanplant van hoogstammige bomen nemen zij ook een bufferende en landschappelijke
rol op. Kleinschalige gemeenschapsvoorzieningen zijn er mogelijk. De bestaande
hoogstamboomgaarden gelegen in de open zones voor parkeren, zullen maximaal
beschermd en wanneer nodig geherwaardeerd worden omwille van hun
cultuurhistorische en landschappelijke waarde en hun belevingswaarde voor de
aanpalende woonomgeving en begraafplaats. Deze zone wordt bij alle begraafplaatsen
en in de site van Brustempoort toegepast. In deze laatste site komen ook zones voor
collectief parkeren (die ook in gebouwen of ondergronds kunnen worden aangelegd)
voor.

13.

De onbebouwbare zones voor open ruimten en tuinen zijn integraal als open ruimte
te behouden of in te richten. Het stallen van wagens is er niet toegelaten. Dit artikel
wordt toegepast in de site Brustempoort.

16.

Straten en pleinen hebben een verkeers- en verblijfsfunctie. Dit artikel wordt toegepast
voor de lokale straat in de site Fouga Magisterlaan en in Brustempoort.

17.

De groene schakel is bestemd als verbindingsas voor voetgangers en fietsers tussen
het stadscentrum, de dorpskern van Brustem en het open ommeland in het oostelijk deel
van de gemeente. Dit artikel wordt overgenomen uit het RUP Brustempoort en toegepast
in die site.

18.

Het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is bestemd voor grondgebonden
agrarisch gebruik. Alle handelingen en werken die overeenstemmen met de agrarische
bestemming mogen er worden uitgevoerd voor zover zij vereist zijn voor de exploitatie
van de grondgebonden landbouw en voor zover zij de belevings- en schoonheidswaarde
van het landschap niet in gevaar brengen. Vergunde of vergund geachte gebouwen
kunnen bewaard blijven met behoud van hun functie. Dit artikel wordt toegepast in de
site Melveren.

33.

Het woongebied met landelijk karakter is bestemd voor wonen, landbouwbedrijven en
functies die verenigbaar zijn met een woonomgeving (met een beperking in oppervlakte),
zoals bepaald in het KB van 28/12/1972 over de inrichting en toepassing van de
gewestplannen. Dit artikel wordt toegepast voor de tijdelijke bestemming in de site
Nieuw-Bevingen.

41.

Het parkgebied is bestemd voor de verschillende functies van een park. Infrastructuren
voor zachte recreatie en voor kleinschalige waterbeheersingswerken zijn er toegelaten.
Dit artikel wordt toegepast voor de tijdelijke bestemming in de site Nieuw-Bevingen.
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9.4. Inrichtingsvoorschriften
Voor de verschillende bestemmingscategorieën worden specifieke inrichtingsvoorschriften
ingeschreven. In eerste instantie hebben deze betrekking op de hoofdlijnen van de inrichting,
met name enerzijds de mogelijkheden en beperkingen voor loutere instandhouding,
verbouwing, heropbouw of vervangingsbouw en nieuwbouw al dan niet met uitbreiding van
constructies en gebouwen en anderzijds het open of bebouwbare karakter van betrokken
percelen. Aanvullend worden waar nodig (aanvullend aan de bepalingen in de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening) specifieke voorschriften met betrekking tot afwerking van
gebouwen en percelen, de omvang en aard van verhardingen, de aard van de buffers, de
faseringen in de verdere ingrepen op de percelen, de situering van toegangen, gebouwen,
verhardingen en parkeerzones opgenomen.
Zo worden meer in het bijzonder :
 voor de sites van de begraafplaatsen lage bebouwings- en vloerterreinindexen
(respectievelijk maximaal 3 % en 0,04) toegepast, worden de parkings aan 1 parkeerplaats
per 25 m² ingevuld, wordt in de site van Ordingen de kapel als waardevol pand geselecteerd
en wordt behoud van aanwezige natuurwaarden (hoogstamboomgaard) als richtinggevend
en van waardevolle bomen als verplicht aangegeven
 voor de twee zones voor gemeenschapsvoorzieningen aan Stationsplein bonussen voorzien
wanneer deze gezamenlijk worden ontwikkeld
 voor de landbouwsite in Melveren, zonder beperkingen naar het volume van de bebouwing
op te leggen, zoveel als mogelijk behoud van de houtkanten en hoogstamboomgaarden
vooropgesteld
 daarnaast bepalen de voorschriften ook dat de inrichting en de toegangen van de open
parkeerzone in het bouwblok Brustempoort zo moet gebeuren dat conflict van
gemotoriseerd verkeer met het langzaam verkeer van de groene schakel vermeden wordt
 het gebouw in de woonprojectzone aan Kennedylaan in het gebied Brustempoort moet een
krachtig, markant en uitnodigend gebouw zijn dat als een baken langsheen de doortocht van
N80 fungeert en tegelijk de onthaalfunctie van deze plek voor stadsbezoekers die met de
wagen komen en voor zachte weggebruikers die langs de oostelijke groene schakel de stad
binnen komen accentueert
 voor de groene schakel in deelplan 9 specifieke inrichtingsvoorwaarden opgenomen voor de
doorgang ervan tussen de bebouwing aan het centrale parkeerplein, meer in het bijzonder
voor ingrepen die de veiligheid, de rust en privacy van de omwonenden en het functioneren
van de fietsverbinding kunnen bevorderen.
De veiligheid van de groene schakel is te verhogen door een goede inrichting (goede lage
verlichting zonder donkere gaten, geen ‘verstop’-struiken of -hoeken langs het pad, steeds
zicht op grotere ruimten, (tuin)deuren die er op uitkomen, ramen die er op uitkijken) en door
politiepatrouilles op de fiets. De veiligheid van de aanpalende panden is te verhogen door
waar nodig een goede, hoge, afgeronde afsluiting te voorzien.
Ook overlast en hinder op de groene schakel zijn te beperken door een goede inrichting
(lage, uniforme, evt. blauwkleurige verlichting, geen plashoeken of met anti-plasplaten,
goede doorkijken, evt. met zit/hangelementen in de bredere delen, verder van het pad en
van omliggende woningen af (dit wil zeggen op Europaplein of geïntegreerd in he
parkeerplein).
Voor de site Nieuw-Bevingen worden, gelet op het tijdelijke karakter van deze bestemmingen,
geen specifieke inrichtingsvoorschriften opgenomen.
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9.5. Beheersvoorschriften
Voorgesteld wordt volgende soorten van beheersmaatregelen op te nemen :
 de algemene regel dat wanneer vergunningplichtige werken op een perceel worden gepland
en uitgevoerd, parallel hiermee alle in dit RUP gestelde ruimtelijke voorwaarden naar
afwerking, herschikking, eventuele afbraak van banale delen enzomeer dienen uitgevoerd
en dat het College hiervoor de tussentijdse controles en waarborgsom zoals voorzien in
artikel 4.6 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening steeds toepast
 voor meerdere sites worden onteigeningen ingesteld, met name voor de uitbreidingen van
de begraafsites in Velm, Ordingen en Zepperen en de nieuwe begraafsite in Brustem, de
hele site van Nieuw-Bevingen (om aan de procedures die de militaire overheid hanteert, cfr.
titel III van de omzendbrief BA-99/01 betreffende de onteigeningen van algemeen nut van
23/2/1999, juridisch te kunnen tegemoet komen), de doorgang van de groene schakel en
de noodzakelijke nieuwe onderdeleen van de langparking in de site Brustempoort en het
stukje lokale straat in de site Fouga Magisterlaan
 de onderhoudsplicht van de betrokken eigenaren en gebruikers voor de percelen, gebouwen
en constructies die door dit RUP worden gevat wordt extra onderstreept.

9.6. Omgevingsrapport en Bouwcommissie
Het inschakelen van een omgevingsrapport en de Bouwcommissie Stedelijk gebied is voor
enkele elementen relevant. Deze wordt ingeschakeld voor:
 alle vergunningplichtige bouwwerken en handelingen in de woonprojectzones, zones voor
gemeenschapsvoorzieningen in stedelijk gebied, woonwerkprojectzones, de wonen-bovenwinkelprojectzone en de zone voor commerciële activiteiten in marktsfeer
 elk (ver)bouwinitiatief met meer of minder gebouwgebonden autostandplaatsen dan het
nastrevenswaardige aantal
 alle vergunningplichtige bouwwerken met uitgebreide dossiersamenstelling aan een
waardevol pand.
In deze gevallen dienen bouwheren veiligheidshalve (om nutteloos gedetailleerd teken- en
dossierwerk te vermijden) best eerst een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest,
ondersteund door een omgevingsrapport in. Een dergelijke principe-aanvraag wordt binnen de
wettelijk voorziene termijn van 75 dagen behandeld. Na aflevering van dat stedenbouwkundig
attest kan een gedetailleerde bouwaanvraag vlotter worden afgehandeld. Het omgevingsrapport
dient ten laatste gelijktijdig met de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning te worden
ingediend. Net als bij de overige RUP’s in Sint-Truiden is een dergelijk omgevingsrapport een
louter informatief document dat geen afzonderlijke procedure doorloopt en dat als dusdanig niet
wordt goedgekeurd.
Voor de sites in het buitengebied is het inschakelen van een omgevingsrapport en van de
Bouwcommissie Buitengebied niet zinvol.

9.7. Op te heffen strijdige voorschriften en verkavelingen
Dit RUP vervangt enerzijds voor de betreffende sites de voorschriften uit de goedgekeurde
RUP’s binnenstad, stationskwartier, brustempoort en bedrijventerrein domein van brustem en
anderzijds voor een reeks percelen in de gebiedsdekkende bestemmingszones de
gewestplanbestemming met het bijhorende voorschrift.

83

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

Verder is dit RUP is op geen enkel punt in strijd met voorschriften van goedgekeurde B.P.A.’s,
RUP’s of verordeningen.
De op te heffen voorschriften bij de goedkeuring van dit RUP worden hieronder opgesomd.
Het betreft vooreerst voorschriften uit het gewestplan nr. 21 Sint-Truiden - Tongeren (K.B.
05/04/1977), volgens het KB van 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerpgewestplannen en gewestplannen :
 agrarisch gebied
 landschappelijk waardevolle agrarische gebied
 woongebied met landelijk karakter
 woonuitbreidingsgebied
 parkgebied.
Daarnaast betreft het ook volgende bestemmingszones en overdrukken uit voornoemde
gemeentelijke RUP’s voor wat betreft hun toepassing binnen het plangebied van dit RUP :
 open zone voor parkeren
 zone voor straten en pleinen
 onbebouwbare zone voor open ruimten en tuinen
 zone voor commerciële activiteiten in marktsfeer
 handelstraat in woonzone
 woonwerkprojectzone
 zone voor gemeenschapsvoorzieningen
 zone voor ambachtelijke bedrijvigheid
 kantoorprojectzone
 zone voor lokale bedrijvigheid.
Vermits er geen aanwezige niet-vervallen verkavelingen in het plangebied zijn, worden er geen
opgeheven.

9.8. Vertaling in gebiedsgerichte RUP’s
Wanneer later gebiedsgerichte en gebiedsdekkende ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de
dorpen(gehelen) en hun omgevingen of de B.P.A.’s / RUP’s in de kernstad integraal worden
herzien, kunnen de bestemmingscategorieën en aanduidingen met de bijhorende voorschriften
die van tel zijn voor het betrokken gebied integraal worden overgenomen (of voor dat specifieke
gebied verfijnd of aangepast). Aan de hand van de analyses in deze toelichtingsnota kan op dat
moment makkelijk achterhaald worden welke categorieën en voorschriften allemaal invloed
hebben op het betrokken gebied.

9.9. Planschade en planbaten
Volgens de Vlaamse Codex RO moeten alle ruimtelijke uitvoeringsplannen een register
bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding (cfr. art.2.6.1.), een planbatenheffing (cfr. art.2.6.4.)
of een compensatie (cfr. decreet grond- en pandenbeleid).
De aan de bijlage 4 toegevoegde kaart geeft een overzicht van dit register. Het is een grafisch
register van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing,
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vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname
van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden
opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld
worden.
Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en
volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de
kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de
gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van
een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging
digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische
ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan.
Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat
voorbehoud geraadpleegd worden. Meer informatie over het register is opgenomen in de
toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.
Bijlage 4 geeft meer informatie over het grafisch register voor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade.

9.10. Relatie met bestaande gemeentelijke regelgevingen
Bepalingen uit de goedgekeurde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening die
overeenkomstig artikel 1 van deze verordening in het plangebied van dit RUP ‘urgente
zonevreemde recreatieve constructies in de open ruimte’ niet meer van toepassing zijn omdat
de voorschriften van het RUP de betrokken materie regelen zijn :
 artikel 6 over het uiterlijk van gebouwen
 artikels 8, 9, 10, 11 over inplanting, afmetingen en bezonning
 artikels 21 tot en met 28 over harmonie
 artikel 63 over waardevolle en karaktervolle panden.
De overige artikels van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening blijven in
voorkomend geval van toepassing.

85

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

9.11. Indicaties voor ruimtebalansen
Ten behoeve van verwerking in ruimtebalansen kunnen volgende oppervlaktegegevens over de
bestemmingen in dit RUP worden vermeld (voor de site Brustempoort zijn alleen de saldi van
de wijzigingen vermeld en deze zijn quasi nihil).

RUIMTEBALANS
Bestemmingscategorie
1. wonen
2. bedrijvigheid
3. recreatie
4. landbouw
5. bos
6. overig groen
7. natuur & reservaat
8. lijninfrastructuur
9. gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut (incl. militair gebied)
10. ontginning en waterwinning
TOTAAL

RUP’s
0
0,9

gewestplan grafisch plan saldo
9,3
8,85
-0,45
0,3
-0,6

0

2,8

0,8

-2,0

0

6,6

6,6

0

0

0

0,4

+0,4

0

0,6

3,25

+2,65

0,9

19,3

20,2

0,0

In totaal zorgt dit RUP dus voor:
 een toename van de zones voor gemeenschapsvoorzieningen met ong. 2,6 ha
 kleine afnames van de zones voor wonen (0,35 ha), bedrijvigheid (0,6 ha) en landbouw (2
ha)
 enkele andere kleine wijzigingen.
Ten opzichte van de landbouwbestemmingen en het herbevestigd agrarisch gebied (h.a.g.)
betekent dit het volgende:
in h.a.g.
vermindering agrarische bestemmingen
toename agrarische bestemmingen
saldo agrarische bestemmingen

-1,66ha
--1,66ha

buiten h.a.g.
-0,4ha
--0,4ha

totaal
-2,06ha
--2,06ha

Met dit RUP wordt per saldo een oppervlakte van 1,66 ha herbevestigd agrarisch gebied
herbestemd naar andere bestemmingen. Zoals eerder in deze toelichtingsnota aangegeven,
worden deze niet in dit gemeentelijk RUP gecompenseerd, maar zal deze compensatie in de
gemeentelijke gebiedsgerichte RUP’s voor de dorpen(gehelen) Brustem – Zepperen en/of Velm
– Aalst door van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied gebeuren. Het betreft hierbij
omzetting van (bijkomende) deeltjes van de woonuitbreidingsgebieden Schoorse veld in Velm
en/of Pipelveldje in Brustem.

9.12. Onteigeningsplan
Aan het RUP wordt voor zeven van de tien sites een onteigeningsplan gekoppeld zodat de stad
(en/of het autonoom gemeentelijk stadsbedrijf) een actieve aanpak kan voeren en de goede
ruimtelijke ordening kan sturen.
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In Nieuw-Bevingen, Brustempoort en het lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem zijn deze
onteigeningen hoogdringend, in de andere sites niet.
In het onteigeningsplan worden opgenomen:


de percelen voor de uitbreidingen van de bestaande begraafplaatsen in Velm, Ordingen en
Zepperen in de zones voor gemeenschapsvoorzieningen en met inbegrip van de
parkeerzones en toegangswegels. Gemeenschapsvoorzieningen zijn per definitie van
algemeen belang; onteigening ervan is noodzakelijk om ze de eerstkomende periode actief
te kunnen realiseren, hetgeen nodig is om de vastgestelde behoeften aan begraafplaatsen
in de betreffende dorpen te kunnen opvangen. Redelijkerwijze en gelet op het onbestaande
rendement van een dergelijke aanleg kan immers aangenomen worden dat dit niet door
particuliere eigenaars kan gebeuren



de percelen opgenomen in de woonzone met landelijk karakter en parkgebied in de site
Nieuw-Bevingen. Dit is van algemeen belang om in deze nieuwe woonbuurt in een groene
omgeving een voldoende kwalitatief, gedifferentieerd en betaalbaar aanbod aan woningen
en voorzieningen te bekomen dat ook is afgestemd op de aanleunende gemeenschapsvoorziening van het federaal asielcentrum. De opname in het onteigeningsplan is
noodzakelijk om als stedelijke overheid deze omvangrijke ontwikkeling terdege te kunnen
aansturen, zowel naar de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing, naar fasering
als naar de prijszetting en om daarvoor, overeenkomstig titel III van de omzendbrief BA99/01 betreffende de onteigeningen van algemeen nut van 23/2/1999, tot aankoop in der
minne van de militaire overheid te kunnen overgaan.
Deze onteigening is hoogdringend omdat de militaire overheid te kennen heeft gegeven op
korte termijn tot verkoop van deze gronden te willen overgaan.



de delen van de percelen voor de belangrijke doorgang voor langzaam verkeer van de
oostelijke groene schakel doorheen de groene parking van Brustempoort; het betreft meer
bepaald de delen waarvan de realisatie niet als een last in de ontwikkeling van een
projectzone kan worden opgelegd en daar zowel het tracé van het fietspad zelf als de
begeleidende groen in te richten ruimten. Een goed tragewegennetwerk voor veilige en
aantrekkelijke toegang van fietsers tot het stadscentrum is essentieel voor een duurzaam
mobiliteits- en ruimtelijk beleid en dus van algemeen belang; onteigening van delen ervan is
noodzakelijk om deze te verwezenlijken en om daardoor de lasten ervan naar inrichting en
beheer van de eigenaars over te nemen. Redelijkerwijze en gelet op het onbestaande
rendement van een dergelijke aanleg kan immers aangenomen worden dat dit niet door
particuliere eigenaars kan gebeuren; dit blijkt ook uit het feit dat de erfdienstbaarheid voor
deze doorgang die het RUP Brustempoort hier sinds 2005 oplegde nog op geen enkel punt
is gerealiseerd.
Deze onteigening is hoogdringend om de zachte verkeersdeelnemers vanuit de oostelijke,
belangrijkste woningconcentratie in Truiens buitengebied op zo kort mogelijke termijn, en in
het kader van het thans in afronding zijnde herziene mobiliteitsplan, een veilige toegang tot
de stad te geven en hiermee klaar te zijn ten het moment dat de oversteek van de
aansluitende oostelijke omleiding in het kader van het masterplan N80 ook ongelijkgronds
en conflictvrij zal worden.



de delen van de percelen voor groene langparking aan Brustempoort en voor de ontsluting
van de verschillende parkeerzones en parkings aldaar; het betreft meer bepaald de delen
waarvan de realisatie niet als een last in de ontwikkeling van een bebouwbare projectzone
kan worden opgelegd en daar zowel de parkeerzone zelf als (vooral) de noodzakelijke
doorgangsruimten om de verschillende parkeerzones te kunnen ontsluiten zonder conflict of
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gelijkvloerse kruising met de groene schakel. Een goede en aantrekkelijke langparking aan
de oostzijde van de kernstad, aan de doortocht van N80 die als belangrikste toegangsas
van Sint-Truiden fungeert en op loopafstand van het stadscentrum is gelegen, is essentieel
voor een duurzaam mobiliteits- en ruimtelijk beleid en dus van algemeen belang;
onteigening van delen ervan is noodzakelijk om deze te verwezenlijken en om daardoor de
lasten ervan naar inrichting en beheer van de eigenaars over te nemen. Redelijkerwijze en
gelet op het lagere rendement van een dergelijke aanleg (louter en alleen voor parkeren en
heel beperkt voor eventuele gemeenschapsvoorzieningen) kan immers aangenomen
worden dat dit niet door particuliere eigenaars die geen bouwprojecten in het gebied kunnen
realiseren kan gebeuren.
Deze onteigening is hoogdringend omdat ze deels dezelfde percelen betreft die ook voor de
realisatie van de groene schakel noodzakelijk zijn (zie vorig gedachtenstreepje) en om de
zachte verkeersdeelnemers vanuit de oostelijke, belangrijkste woningconcentratie in Truiens
buitengebied op zo kort mogelijke termijn, en in het kader van het thans in afronding zijnde
herziene mobiliteitsplan, een veilige toegang tot de stad te geven en hiermee klaar te zijn
ten het moment dat de oversteek van de aansluitende oostelijke omleiding in het kader van
het masterplan N80 ook ongelijkgronds en conflictvrij zal worden.


het perceeldeel van het ontbrekende stukje lokale ontsluitingsstraat Fouga Magisterlaan in
het lokale bedrijventerrein domein van brustem zodat die ringvormige straat vervolledigd en
afgewerkt kan worden. Het bieden van een behoorlijke ontsluiting aan de bestaande
bedrijven is van algemeen belang; de onteigening is noodzakelijk omdat de betreffende
eigenaar de benodigde grondstrook niet in der minne wenst te verkopen, noch de wegenis
wenst te realiseren en over te dragen aan het openbaar domein. Gelet op titel II, punt 2 van
de omzendbrief BA-99/01 betreffende de onteigeningen van algemeen nut van 23/2/1999 en
de art. 30 van de wet op de economische expansie van 30/12/1970, is deze onteigening
automatisch hoogdringend.

Voor alle percelen opgenomen in het onteigeningsplan wil het stadsbestuur, wanneer de
eigenaars daar om vragen, op korte termijn na de inwerkingtreding van het RUP tot aankoop in
der minne van het volledige perceel overgaan, maar zal het de onteigeningsmachtiging
aanvragen en na het bekomen ervan deze onverwijld ook ten uitvoer brengen.

9.13. Voorkooprecht
Bij voorliggend RUP wordt voor geen enkel perceel een recht van voorkoop ingesteld.

+
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Bijlage 1 - onderzoek naar de noodzaak
tot milieueffectrapportage (plan-MERscreening) – verzoek tot ontheffing
Deze bijlage van de toelichtingsnota voor de plenaire vergadering geeft de opgemaakte planMER-screeningsnota (verzoek tot ontheffing aan de Dienst MER) integraal weer. De kaarten
waarnaar verwezen wordt zijn deze die, onder een andere nummering, ook in deze
toelichtingsnota voorkomen.
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1. Beschrijving plan en afbakening plangebied
1.1. Aanleiding en opzet
De aanleidingen voor de opmaak van dit RUP zijn tweeledig.
Enerzijds zijn op verschillende plaatsen in het gewestplan en in goedgekeurde ruimtelijke
uitvoeringsplannen elementen aanwezig die kleinere en grotere projecten hypothekeren.
Anderzijds is de problematiek van de begraafplaatsen actueel geworden. Alhoewel er meer en
meer tot verbrandingen wordt overgegaan en de gemiddelde benodigde ruimte per overledene
daardoor daalt, raken meerdere begraafplaatsen stilaan volzet en is een uitbreiding er de
komende jaren noodzakelijk. Ook de wenselijke evolutie om begraafplaatsen een groener, meer
parkachtig karakter te geven en te laten evolueren naar begraafparken die een rol als rustige
ontmoetingsplek in het dorp / de wijk opnemen, vergt in een aantal gevallen bijkomende ruimte.
In totaal betreffen deze twee soorten situaties een elftal sites op het gemeentelijk grondgebied.
Het opzet van dit RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ is voor deze projecten en sites vanuit het
aanwezige ruimtelijke kader op korte termijn een oplossing te bieden in een in wezen tijdelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is de bedoeling van het stadsbestuur de uitgewerkte regelingen
en voorwaarden uit dit RUP in de toekomst telkens over te nemen in gebiedsgerichte RUP’s
waar en wanneer deze worden opgemaakt. In de loop van de komende jaren, naarmate de
gebiedsgerichte RUP’s voor de groepen van kerkdorpen het buitengebied tot stand komen, en
wanneer de actuele combinaties van verruimde B.P.A.’s en gedeeltelijke herzienings-RUP’s in
de stedelijke wijken zouden worden vervangen door nieuwe volledige gebiedsdekkende RUP’s,
zal de verordenende inhoud van dit RUP dus stelselmatig verminderen (en in principe op een
bepaald moment tot nul terugvallen).

1.2. Opbouw
Dit plan-MER-screeningsdossier is als volgt opgebouwd.
Na deze situerende inleiding geeft dit eerste hoofdstuk een beknopte beschrijving van het hele
plan weer; ook alternatieven komen er in aan bod. Hoofdstuk twee schetst de karakteristieken
van het plan en mogelijke alternatieven en in een derde hoofdstuk wordt het toepassingsgebied
afgebakend. Hoofdstuk vier beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt de mogelijke
effecten van het RUP op de relevante disciplines. Hoofdstuk vijf behandelt de afweging van de
noodzaak van een passende beoordeling. Hoofdstuk zes, tot slot, bundelt de informatie uit de
vorige hoofdstukken en motiveert waarom het stadsbestuur voor dit gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) niet
noodzakelijk acht.
Voortgaande op de nieuwe richtlijnen van de Dienst MER voor de opmaak van planMERscreeningsnota’s worden de wijzigingen die in reactie op de doorlopen adviesronde aan
het oorspronkelijke verzoek tot raadpleging zijn aangebracht in deze nota gemarkeerd.
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1.3. Situering
kaart 1

situering en afbakening plangebied (zie bijgevoegde kaart 1 en bundel feitelijke
en juridische toestanden)

Het RUP actuele ruimtelijke knelpunten behandelt in zijn toelichtingsnota volgende
uiteenlopende inhouden/sites en vertaalt voor de meeste daarvan het ontwikkelingsperspectief
in het grafisch plan en de voorschriften :
 de begraafplaatsen met prioritair ruimtetekort en deze die zonevreemd zijn (zevenentwintig
sites in toelichtingsnota, zes sites in RUP, alle zes in buitengebied)
 sites waar de realiseerbaarheid van een bouwinitiatief wordt vergroot, op een na (Melveren)
alle in stedelijk gebied (acht sites in toelichtingsnota, zes sites in RUP).
De afbakening van het RUP ‘acute ruimtelijke knelpunten’ focust op volgende sites :
 de begraafplaats aan Zwartweidestraat in Zepperen (plangebied met huidige begraafsite en
beperkte uitbreiding)
 de begraafplaats aan Sint-Martinusstraat in Velm (plangebied met pastorietuin, huidige
begraafsite en beperkte uitbreiding)
 de begraafplaats aan Kruiskapelstraat in Ordingen (plangebied met huidige begraafsite en
beperkte uitbreiding)
 de begraafplaats aan Tomstraat - Lenaertstraat in Brustem (plangebied met nieuwe
begraafsite)
 de begraafplaats aan Galgestraat in Wilderen - Duras (plangebied met huidige begraafsite)
 de begraafplaats aan Truilingenstraat in Kerkom (plangebied met huidige begraafsite)
 een huiskavel van een landbouwbedrijf aan Melveren-centrum (plangebied met huidige
bedrijfssite)
 het merendeel van de voormalige militaire basis van Bevingen, tussen Montenakenweg en
de Cicindriavallei
 het merendeel van de ruimte en het bouwblok tussen Luikerstraat, Tongersesteenweg en
Kennedylaan in de kernstad (plangebied gelegen in het goedgekeurde RUP Brustempoort)
 een gedeelte van het bouwblok Luikerstraat – Ridderstraat in de binnenstad (plangebied
gelegen in het goedgekeurde verruimd B.P.A. binnenstad)
 een gedeelte van het bouwblok Stationsplein – Gazometerstraat in het stationskwartier
(plangebied gelegen in het goedgekeurde verruimd B.P.A. stationskwartier)
 een wegtracé in de westelijke zone voor lokale bedrijvigheid in het Domein van Brustem
(plangebied gelegen in het goedgekeurde RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem en in
het goedgekeurde herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem).
De totale oppervlakte van het plangebied van dit RUP bedraagt ca. 25 ha.

1.4. Nulalternatief
kaart 2

uittreksel gewestplan en geldende RUP’s – nulalternatief (zie bijgevoegde bundel
feitelijke en juridische toestand)

De ontwikkelingen die in het plangebied van het RUP ‘Acute ruimtelijke knelpunten’ mogelijk
zijn zonder dat voorliggend RUP in werking treedt, zijn deels de bestemmingen van het
gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (dd. 01/01/2002) en deels de bestemmingen van een
aantal goedgekeurde gemeentelijk RUP’s in het stedelijk gebied. In essentie zijn dit in het
buitengebied agrarische ontwikkelingen en (al de noodzaak ertoe kan worden aangeduid) kleine
woonontwikkelingen en in het stedelijk gebied gemengde woon-werk-handelsprojecten, maar in
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andere vormen en met minder mogelijkheden dan thans beoogd. Meerdere thans beoogde en
ruimtelijk verantwoorde initiatieven zijn binnen dit nulalternatief niet mogelijk.
Moest dit RUP er niet komen, dan zouden de begraafplaatsen van Ordingen en Zepperen niet
kunnen uitbreiden en binnen een aantal jaren vol zitten (deze in Velm en Brustem waarschijnlijk
wel), zou het landbouwbedrijf aan Melveren-centrum geen bijkomende bedrijfsgebouwen
kunnen plaatsen, kan de verwerving van een belangrijk deel van het voormalige militair domein
van Bevingen door de stedelijke overheid niet doorgaan, zal de doorgang van de oostelijke
groene schakel (conflictvrije fietsroute) door het gebied van Brustempoort veel moeizamer en
niet gerealiseerd kunnen worden, komen meerdere projectzones in dat gebied waarschijnlijk
niet tot ontwikkeling waardoor deze site niet kan uitgroeien tot de onthaalplek voor
(auto)stadsbezoekers, kunnen er geen trekkende grotere handelszaken de hoofdhandelsas
Luikerstaat komen versterken, kan het experimentele wonen boven winkelproject veel moeilijker
tot niet van de grond komen bij gebrek aan ondersteunend juridisch kader, blijven er onnodige
kleine mankementen aan het project van het jongerencentrum aan Stationsplein en blijft een
deel van het westelijk lokaal bedrijventerrein in het domein van brustem onontwikkeld.
Meerdere belangrijke impulsen tot versterking van de stad zouden dan verloren gaan.
Het gewestplan en de thans goedgekeurde RUP’s bieden deze verschillende garanties en
mogelijkheden niet.

2. Karakteristieken van het plan en mogelijke
alternatieven
2.1. Karakteristieken van het plan
kaart 3

voorstel van grafisch plan (zie bijgevoegde bundel grafische deelplannen)

Het plan beoogt :
 de vier begraafplaatsen waar de komende tien jaar plaatsgebrek zal ontstaan uit te breiden,
een daarvan door de uitbouw van een nieuwe begraafplaats zodat de huidige op lange
termijn naar een park in de dorpskern kan evolueren
 de twee volledig zonevreemde begraafplaatsen een passende bestemming, zonder
uitbreiding, te geven
 een landbouwbedrijf toe te laten op zijn erf/huiskavel bedrijfsgebouwen uit te breiden
 de stad een middel te geven om een belangrijk deel van het voormalig militair domein van
Bevingen te verwerven en er, in relatie met het aanwezige asielcentrum, een nieuwe
woonbuurt in het groen uit te bouwen
 de oostelijke groene schakel een aantrekkelijker toegang tot de kernstad te geven en deze
sneller te kunnen realiseren en enkele aanleunende projectzones, waaronder en met een
baken die deze inkom van de stad voor autobezoekers moet markeren, makkelijker
ontwikkeld te krijgen
 de site van een school die gaat herlokaliseren aan te haken aan de hoofdhandelsstraat van
de stad om daar noodzakelijke trekkende grotere handelszaken vestigingsmogelijkheden te
geven en tegelijk een netwerk van voetgangersdoorgangen door die hele omgeving te
creëren
 een experimenteel project van wonen boven winkels, met centrale toegang van binnenuit
het bouwblok op te zetten en zo de leegstand van de verdiepingen in de handelsstraat te
verminderen
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kleine correcties aan de randen van het project van het jongerencentrum aan Stationsplein
toe te laten en zo tot optimaler grondgebruik te komen
de stad een middel te geven om het ontbrekend stuk in de lokale ontsluitingsstraat in het
westelijk lokaal bedrijventerrein in het domein van brustem te verwerven en aan te leggen.

De beheers- en inrichtingsvoorschriften van de bestemmingszones in het grafisch plan (zie
kaart 3) van het RUP bevatten de nodige elementen en verbodsbepalingen om voornoemde
doelen te realiseren.
Dit RUP ‘Acute ruimtelijke knelpunten’ is een uitvoering van het goedgekeurde gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. De precieze invulling van de ontwikkelingen in dit gebied is echter in
het structuurplan niet op alle punten afgelijnd.
De meeste herbestemmingen hebben te maken met omzetting van agrarisch gebied naar zone
voor gemeenschapsvoorzieningen, de meeste bestemmingsverfijningen met detaillering van
woongebieden.
Meer gedetailleerd betreft het hier voor dit RUP volgende omzettingen van het gewestplan

RUIMTEBALANS
bestemmingscategorie
1. wonen
2. bedrijvigheid
3. recreatie
4. landbouw
5. bos
6. overig groen
7. natuur & reservaat
8. lijninfrastructuur
9. gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut (incl. militair gebied)
10. ontginning en waterwinning
TOTAAL

RUP’s
0
0,6

gewestplan grafisch plan saldo
10,7
9,3
-1,4
-0,6

0

2,8

0,8

-2,0

0

6,6

6,6

0

0

0

0,4

+0,4

0,6

0,6

4,85

+3,65

1,2

20,7

21,95

0,05

In totaal zorgt dit RUP dus voor:
 een toename van de zones voor gemeenschapsvoorzieningen met een kleine 4 ha
 kleine afnames van de zones voor wonen (1,4 ha), bedrijvigheid (0,6 ha) en landouw (2 ha)
 enkele andere kleine wijzigingen.
De bestemmingen die in het RUP worden vastgelegd worden opgedeeld als:
1.
woonzone met tuinstrook
3.
handelsstraten in woonzone
4.
woonprojectzone
6.
woonwerk-projectzone
9. zone voor commerciële activiteiten in marktsfeer
10.
zone voor gemeenschapsvoorzieningen
11.
zone voor collectief parkeren
12.
open zone voor parkeren
13.
onbebouwbare zone voor open ruimten en tuinen
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16.
17.
18.
33.
41
61.

openbaar domein / straten en pleinen
groene schakel
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
woongebied met landelijk karakter
parkgebied
wonen boven winkelprojectzone

Deze opdeling werd op de grafische deelplannen gemaakt op basis van terreininventarisatie en
raadpleging van de kadastrale gegevens per perceel.
Hiermee zijn de karakteristieken van het plan op hoofdlijn geschetst; een uitvoerige weergave
ervan is te vinden in de toelichtingsnota van voorontwerp 1 van RUP in digitale bijlage bij deze
nota.

2.2. Mogelijke alternatieven
De mogelijke alternatieven voor het plangebied van het RUP, bestaan er voornamelijk in het
nulalternatief aan te bieden.
Locatie-alternatieven zijn immers nagenoeg uitgesloten.
De begraafplaatsen aar daartoe passende ruimte beschikbaar is, breiden best op dezelfde
locatie uit. Voor de site van de nieuwe begraafplaats in Brustem zijn vijf alternatieven binnen de
dorpskern onderzocht (zie hoofdstuk 6 van de toelichtingsnota); de vier andere zijn alle om
uiteenlopende redenen minder interessant dan het gekozen alternatief.
Het landbouwbedrijf breidt zijn bedrijfsgebouwen best op zijn erf/huiskavel uit.
De te verwerven delen van Nieuw-Bevingen en het ontbrekende straatdeel in het lokaal
bedrijventerrein kunnen alleen daar worden verworven.
De oostelijke groene schakel kan alleen doorheen het bouwblok van Brustempoort en door de
onderdoorgang onder het betreffende appartementsgebouw zonder omwegen Europaplein en
de binnenstad bereiken. Het baken en de onthaalplek aan de autotoegang van de stad moeten
langs de hoofdweg N80 zijn gelegen en de site aan Brustempoort is de enige daaraan gelegen
plek waar nog ruimte is voor de uitbouw van een baken / onthaalplek / parking en die dichtbij
een voetgangerstoegang tot de binnenstad is gelegen.
De site aan de school die vrijkomt is de enige van die omvang in de nabijheid van de
hoofdhandelsstaat.
De keuze voor de uitbouw van het jongerencentrum nabij het station is al gemaakt, vanuit
mobiliteitsoogpunt zeer goed gesitueerd en al lang in voorbereiding.
Ook zinvolle inrichtingsalternatieven zijn uiterst beperkt.
Voor de begraafplaatsen zijn andere inrichtingsvarianten onderzocht en weergegeven in
hoofdstuk 6 van de toelichtingsnota. Voor de begraafplaats in Zepperen zou een uitbreiding aan
de andere zijde van de bestaande parking voor het intern functioneren van de begraafplaats
zinvoller zijn, maar dat zou een groot en professioneel gebruikt landbouwperceel aantasten en
de begraafplaats verder weg van het dorp doen ontwikkelen. Voor de begraafplaats in Velm is
uitbreiding naast de inkom meest aangewezen. Voor de begraafplaats in Ordingen is de
integratie van de bestaande private begraafplaats en van het bijhorende bosje meest
aangewezen, maar volstaat deze niet en dan is de oostelijke uitbreiding op minder goed
bruikbare landbouwgrond en tot een compacte site meest aangewezen. De begraafplaats in
Brustem zou op het perceel ten westen ook kunnen functioneren (met een bestaande
insteekweg vanaf Tomstraat en een korter toegangspad vanaf Lenaertstraat), maar dat perceel
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is in actief landbouwgebruik, het thans gekozen perceel is een hoogstamboomgaard met lage
dichtheid aan bomen die in de inrichting van de begraafplaats kan worden geïntegreerd en hij
biedt ook ruimte voor een parking langsheen Tomstraat.
De sites van Wilderen-Duras, Kerkom, Nieuw-Bevingen en Melveren-centrum nemen alleen de
bestaande perceelsindeling met de gewenste functies over.
In de site van Brustempoort zou het hoekgebouw met het geïntegreerde baken nog ruimer
kunnen genomen worden, maar dan mist de groene schakel zijn aantrekkelijk brede toegang tot
de kernstad en het zicht op de binnenstadstorens. Ook zou de centrale woonwerkprojectzone
en eenvoudiger invulbare (meer rechthoekige) vorm kunnen krijgen, maar dan begeleiden haar
wanden onvoldoende de groene pleinruimte van de parking.
In de site Luikerstraat is één toegang tot de achterinliggende schoolsite in principe voldoende,
maar de mogelijkheden tot twee verhogen de doorwaadbaarheid voor voetgangers doorheen dit
handels- en horeca-bouwblok en tegelijk de kansen op realisatie. Het aanleunende wonenboven-winkelproject zou ook met een toegang vanaf de straat kunnen starten, maar dan dient
één van de winkels voor die toegang opgeofferd, daar waar hij nu gecombineerd kan worden
met de toegang tot de winkelsite achterin. Ook zonder de bijkomende woningenrij aan de
groene tuinen zou het project kunnen uitgeprobeerd worden, maar dan is de stimulans voor de
eigenaars om mee te doen veel kleiner.
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3. Afbakening van het toepassingsgebied en de
plan-MERplicht
3.1. Definitie van plan of programma
Enkel plannen die voldoen aan volgende definitie vallen onder de bepalingen van het decreet
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.).
De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld
worden. Het betreft volgende drie voorwaarden:
1.
decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of
programma wordt opgesteld en/of vastgesteld
2.
het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal,
provinciaal of lokaal niveau is opgesteld
3.
het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de
regering worden vastgesteld of door een instantie (regionaal, provinciaal of lokaal
niveau) worden vastgesteld.
Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening schrijft de opmaak en de
vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor. Het RUP wordt opgemaakt op initiatief van
de stad Sint-Truiden. Een gemeentelijk RUP wordt vastgesteld door de gemeenteraad en
goedgekeurd door de Deputatie. Het RUP ‘Acute ruimtelijke knelpunten’ valt onder de definitie
van plan of programma.

3.2. Toepassingsgebied
Het betrokken plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.
Het toepassingsgebied wordt in twee categorieën van plannen en programma’s opgesplitst:
 plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning
van een vergunning voor een project;
 plannen of programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling is
vereist uit hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundig vergunningen zullen worden
toegekend, zodoende is aan deze voorwaarde voldaan.

3.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER
Sommige plannen en programma’s zijn ‘van rechtswege’ onderworpen aan de plan-MERplicht.
Zelfs zonder voorafgaande toetsing wordt vermoed dat deze plannen en programma’s
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Het betreft plannen en programma’s, of de wijziging
ervan, die tegelijkertijd:
 een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten en/of
waarvoor een passende beoordeling is vereist uit hoofde van artikel 36ter §3 eerste lid van
het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
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niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging
inhouden
betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer,
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of
grondgebruik (artikel 4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.);

Het R.U.P. is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MERplicht want het vormt niet het
kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 10-12-2004 en voor het plan is geen passende
beoordeling vereist uit hoofde van artikel 36ter §3 eerste lid van het decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Conclusie: het R.U.P. valt niet van rechtswege onder de plicht tot opmaak van een planMER.
Er is een verdere toetsing vereist die op onweerlegbare wijze aangeeft dat het plan geen
aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Hiertoe is voorliggend screeningsdocument opgemaakt.

3.4. Beoordeling of het plan grensoverschrijdende of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan
hebben
Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens of de landsgrens zullen overschrijden
gezien de kleine wijzigingen ten opzichte van de gewestplan- en RUP-bestemmingen welke nu
geldig zijn voor het plangebied (tot de goedkeuring van dit RUP).
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4. Gevoeligheden van het plangebied en
potentiële effecten
Dit hoofdstuk beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt, waar nodig op basis van de
beschikbare informatie en studies, de mogelijke effecten van de nieuwe projecten en
ontwikkelingen die het RUP zal toelaten/verplichten ten opzichte van de huidige mogelijkheden
volgens het gewestplan en goedgekeurde RUP’s.
Volgende (MER)disciplines komen hierbij aan de orde:
 de ruimtelijke ordening
 de fauna, flora en biodiversiteit
 de energie- en grondstoffenvoorraden
 de bodem
 het water
 de atmosfeer
 de klimatologische factoren
 het geluid
 het licht
 de gezondheid en veiligheid van de mens
 de stoffelijke goederen
 het cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed
 het landschap
 de mobiliteit
 de samenhang tussen de genoemde factoren.
Het accent ligt daarbij evident op deze disciplines waar mogelijk de meeste nadelige gevolgen
van de nieuwe opties in het RUP ten opzichte van het gewestplan of de goedgekeurde RUP’s
zich kunnen manifesteren (welke ook uitvoeriger worden besproken). Nadelige gevolgen van de
nieuwe opties in het RUP ten opzichte van de bestaande situatie komen waar relevant ook aan
bod.

4.1. Discipline ruimtelijke ordening
Beschrijving en analyse
De gebiedsdekkende bestemmingszones binnen het RUP vervangen volledig de bestemmingen
en voorschriften van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (dd. 1/1/2002) en van de B.P.A.’s /
RUP’s binnenstad, stationskwartier, brustempoort en lokaal bedrijventerrein domein van
brustem.
Voorliggend RUP is voornamelijk de uitwerking van twee ruimtelijke kernbeslissingen (nr. 4, de
oost-westgerichte handelsas in de kernstad versterken en verder uitbouwen en nr. 8, gefaseerd
ontwikkelen van een aantal nieuwe woonlocaties inde woonzones, met accent op de kernstad
en haar directe rand), van structuurschetsen voor de kernstad en het kleinstedelijk gebied en de
hiërarchische functionele structuur voor de verschillende soorten voorzieningen in de dorpen uit
het richtinggevend deel van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
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Beoordeling
Het RUP ondersteunt en is een uitvoering van de doelen vooropgesteld in het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.
Het RUP zorgt terzake uitsluitend voor positieve effecten op het gebied van ruimtelijke ordening
en veroorzaakt terzake zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline
ruimtelijke ordening.

4.2. Discipline fauna, flora en biodiversiteit
Beschrijving en analyse
Op de biologische waarderingskaart zijn de
begraafplaatsen
aangeduid
als
minder
waardevol
met
waardevolle
elementen
(bomenrijen en in de nieuwe begraafplaats van
Brustem hoogstamboomgaard). Daarnaast (zie
figuren) duidt de BWK de westelijke uitbreiding
van de begraafplaats in Ordingen als waardevol
aan bomenrij) en het landbouwperceel in
Melveren als waardevol met zeer waardevolle
elementen (hoogstamboomgaard, soortenrijk
permanent
grasland,
houtkant
van
doornstruweel). Voor de andere sites geeft de
BWK niets aan, al komen er soms
natuurelementen van bescheiden omvang (een
houtkant, grasland, boom, …) voor.

Het RUP beschermt gedeeltelijk de waardevolle groene elementen in de twee sites die binnen
het plangebied vallen, met het bosje in de uitbreiding van de begraafplaats van Ordingen en de
houtkanten en voor zover inpasbaar in het landbouwfunctioneren een aantal hoogstambomen
op het landbouwperceel in Melveren. De relevante andere natuurelementen zijn in de
toelichtingsnota en in het richtinggevend del van de voorschriften opgenomen.

Beoordeling
Het RUP schenkt, meer dan het gewestplan, de nodige aandacht aan het behoud en de
uitbreiding van waardevolle groene elementen in het plangebied en zorgt terzake in hoofdzaak
voor positieve effecten op het gebied van fauna, flora en biodiversiteit.
Het RUP veroorzaakt terzake hoogstens licht negatieve en zeker geen betekenisvolle
negatieve effecten voor de discipline fauna, flora en biodiversiteit.
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4.3. Discipline energie- en grondstoffenvoorraden
Deze discipline is niet relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle negatieve
effecten voor de energie- en grondstoffenvoorraden veroorzaakt.

4.4. Discipline bodem
De bodem van het plangebied bestaat uit matige droge (site Zepperen) en droge (sites
Wilderen-Duras, Melveren, Ordingen en Kerkom) leembodems. Voor de sites in het stedelijk
gebied, in Velm en Brustem geeft de bodemkaart geen indicatie.
De effecten op de bodem zijn beperkt; het RUP laat in de meeste van deze sites slechts in
beperkte mate nieuwe bebouwing (tot max. 3 %) en reliëfwijzigingen toe. Alleen in de site van
Melveren is er geen beperking. Verdichting van de bodem komt dus alleen lokaal voor en heeft
een beperkt belang.
Deze discipline is bijgevolg weinig relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle
negatieve effecten voor de bodem veroorzaakt.

4.5. Discipline water
Beschrijving en analyse
Slechts in een van de elf sites is een waterloop aanwezig, namelijk in de oostelijke rand van de
site Nieuw-Bevingen stroomt de Cicindriabeek (waterloop 2de categorie). Deze waterloop
behoort tot het bekken van de Melsterbeek en is onder beheer van watering van Sint-Truiden.
De site gelegen langsheen een waterloop is (deels) overstromingsgevoelig.
Bijgaande figuur geeft de bepalende elementen voor de watertoets naar overstromingsgevoeligheid weer.

Voor deze beknopte watertoets op planniveau kan uitgegaan worden van het feit dat:
 het overgrote deel van deze site buiten risicogebied voor overstromingen (in donkerblauw
aangeduid op de kaart) is gelegen; alleen delen van de oostrand van de site zijn er in
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gelegen, deze behouden in het RUP hun bestemming van parkgebied waarin bebouwing en
verhardingen zeer beperkt zijn en overstromingen geen probleem vormen
een aanleunend deel van datzelfde parkgebied in Nieuw-Bevingen ligt in van nature
overstroombaar gebied vanuit de waterloop (in lichtblauw aangeduid op de kaart) en is
mogelijk overstromingsgevoelig. Het RUP houdt hiermee rekening door geen nieuwe
bebouwing en slechts beperkte verharding te voorzien
het merendeel van de site Nieuw-Bevingen en de elf andere sites zijn buiten van nature
overstroombaar gebied gelegen.

Bijgaande figuur geeft de bepalende
grondwaterstromingsgevoeligheid weer.

elementen

voor

de

watertoets

naar

In het plangebied van het RUP komen de verschillende gevoeligheidstypes voor. De twee sites
langsheen Luikerstraat zijn zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1). Op twee na zijn alle
andere sites volledig matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). De sites aan
Stationsplein en Wilderen-Duras zijn weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3).
De twee sites langs Luikerstraat laten ondergrondse bebouwing toe; in een ervan is de kans
ook reëel dat deze wordt gerealiseerd (ondergrondse parking onder de huidige speelplaats in
schoolsite). Evenwel gebeurt dit in een omgeving waar de grondwaterstroming al door vele en
aaneensluitende constructies (kelders) is belemmerd. Dus het bijkomend effect van een
bijkomende constructie zal maar minimaal zijn.
Het oostelijk deel van de site Nieuw-Bevingen blijft bestemd als parkgebied waar gebouwen, en
ondergrondse constructies des te meer, alleen beperkt worden toegelaten.

101

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

In de meeste van de sites die matig gevoelig zijn (de begraafplaatsen) zijn alleen beperkte
gebouwen (en dus ook ondergrondse constructies) toegelaten. In de overige sites in binnenstad
en stationskwartier geldt dezelfde hogergeschetste context van een zeer ruime aanwezigheid
van ondergrondse constructies, zodat het effect van eventueel bijkomende ondergrondse
constructies ook hier minimaal zal zijn. In de site Nieuw-Bevingen zijn in de woonzone met
landelijk karakter grote ondergrondse constructies (parkeergarages) in theorie mogelijk; in
praktijk zullen zij allicht kleiner van schaal zijn. De voorschriften leggen hier
voorzichtigheidshalve een beperking op.
Geen enkele van de elf sites is gevoelig voor infiltratie of verdroging.
Desalniettemin valt de bebouwing in de sites vanaf het ogenblik dat deze meer dan 200 m²
terrein inneemt onder de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
inzake opvang, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater.
Bijgaande figuren geven de bepalende elementen voor de watertoets naar erosiegevoeligheid
weer.

In het plangebied van het RUP komen de verschillende gevoeligheidstypes voor. Drie van de elf
sites (Melveren Centrum, Velm en de zuidkant van het kasteelpark in Nieuw-Bevingen) zijn
gevoelig voor erosie.
De meest voorkomende bestemmingen en gebruiksvormen (agrarisch gebied met huiskavel en
erf, zone voor gemeenschapsvoorzieningen met begraafplaats, parkgebied) voorzien echter alle
drie een begroeiing van de bodem met relatief blijvende graslanden (en/of aanvullende hogere
planten); deze dragen bij tot het vasthouden van de grond en het voorkomen van erosie.
Alle sites in stedelijk gebied bevinden zich in het centrumgebied van het zoneringsplan, met
rioleringen die via collectoren zijn aangesloten op RWZI’s. Mits de voorzieningen, conform de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening daar op worden aangesloten, zorgen de
afvalwaters van de recreatieve voorzieningen dus niet voor een verlaging van de waterkwaliteit
in of rond het plangebied. De site van het landbouwbedrijf in Melveren en een groot deel het
parkgebied in Bevingen bevinden zich net buiten dat centrumgebied, maar kunnen bij
ontwikkeling makkelijk op de daar aanwezige rioleringen worden aangesloten.
Ook de sites met begraafplaatsen bevinden zich veelal net buiten het centrumgebied van het
zoneringsplan (die in Ordingen ligt er in), maar produceren zo weinig water, dat hun effect op de
waterkwaliteit sowieso beperkt is.
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Beoordeling
Dit RUP doet geen afbreuk aan de verplichtingen voortvloeiend uit de gewestelijke verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater (BVR 1 oktober 2004, gewijzigd bij BVR op 23 juni 2006) en de
strengere versie daarvan in de stedenbouwkundige verordening van de stad Sint-Truiden
(besluit BD 13/12/2007).
Omwille van al deze maatregelen, die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de
bestaande verordeningen zijn vervat, kan geoordeeld worden dat er geen schadelijk effect op
de waterhuishouding wordt veroorzaakt door de voorziene projecten in het plangebied.
Globaal genomen zorgt het RUP ten opzichte van het gewestplan hoofdzakelijk voor neutraalcompenserende maatregelen voor het watersysteem en veroorzaakt bijgevolg zeker geen
betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline water.

4.6. Discipline atmosfeer (lucht)
Ten opzichte van het gewestplan houdt het RUP geen wijzigingen in ten opzichte van de
effecten op de atmosfeer.
Ten opzichte van de huidige situatie neemt de hoeveelheid wagens in de sites met
begraafplaatsen waarschijnlijk niet toe en dus ook de uitstoot van verbrandingsgassen evenmin.
In de site van Nieuw-Bevingen is dit wel het geval en in mindere mate ook aan (de parking van)
Europaplein als gevolg van de bijkomende handelszaken in de schoolsite Luikerstraat –
Ridderstraat. Evenwel zal het aantal auto hier dalen wanneer de school verhuist en er daar
minder kinderen met de wagen naar school worden gebracht. Lokaal heeft de uitstoot van
brandingsgassen zijn effecten, maar door de grote aandacht voor zachte verkeersvormen in
Sint-Truiden en waar nodig ook in dit het RUP (voetwegennetwerken, groen schakel) en het
kleinere autogebruik dat hiermee ondersteund wordt, zullen deze veeleer gering zijn.
Om die redenen is deze discipline bijgevolg niet relevant voor dit RUP zodat het geen
betekenisvolle negatieve effecten voor de atmosfeer veroorzaakt.

4.7. Discipline klimatologische factoren
Deze discipline is niet relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle negatieve
effecten voor de klimatologische factoren veroorzaakt.

4.8. Discipline geluid
Beschrijving en analyse
Ten opzichte van het gewestplan houdt het RUP geen wijzigingen in van de effecten inzake
geluid.
Ten opzichte van de huidige situatie neemt het autoverkeer in en rond de meeste sites in het
plangebied als gevolg van de toegelaten ontwikkelingen niet toe. Alleen in de site van NieuwBevingen is dit wel het geval en in mindere mate ook aan (de parking van) Europaplein als
gevolg van de bijkomende handelszaken in de schoolsite Luikerstraat – Ridderstraat. De
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geluidsproductie zal als gevolg hiervan ook (licht) toenemen. De uitgevoerde mobiliteitstoets
wijst echter uit dat de toename van de autostromen als gevolg van de ontwikkelingen die het
RUP in de site Luikerstraat – Ridderstraat toelaat vrij beperkt is. Het betreft 50 à 80 bijkomende
wagens op het drukste uur van de week. De toename van de autostromen van de
woonontwikkeling in Nieuw-Bevingen is in het stadsmodel voor de herziening van het
mobiliteitsplan (MINT, 2011) meegenomen, maar vormt maar een fractie van de toename van
verkeer op N3 als de belangrijkste ontsluitende weg ervan. De toename van het verkeer op
deze nieuw in te richten omleidingsweg N80-N3 zal fors toenemen wanneer hij het doorgaand
verkeer uit de kernstad weert (waardoor daar, op die veel dichter bewoonde plekken, minder
verkeersgeluid zal zijn). De afstand van de nieuwe woonontwikkeling tot N3 is voldoende groot
en de oriëntatie goed om er slechts in bepekte mate hinder van het verkeersgeluid op N3 te
hebben.

Beoordeling
Gelet op de beperkte toename van het autoverkeer als gevolg van de ontwikkelingen die het
RUP toelaat, zorgt dit RUP per saldo nagenoeg voor neutrale effecten en inde omgeving van
Nieuw-Bevingen voor licht negatieve effecten en veroorzaakt bijgevolg zeker geen
betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline geluid.

4.9. Discipline licht
Beschrijving en analyse
Ten opzichte van het gewestplan houdt het RUP geen wijzigingen in van de effecten inzake
licht.
Ten opzichte van de huidige situatie neemt de hoeveelheid buitenverlichting in de begraafsites
niet toe; in de site van het landbouwbedrijf vermoedelijk beperkt en inde nieuwe (gemengde)
woonontwikkelingen in Nieuw-Bevingen, in Brustempoort, Luikerstraat en Stationskwartier wel
in ruimere mate. Maar de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening,
die zowel voor reclames, tuinverlichting als openbare verlichting relatief lage maximum normen
oplegt, zijn ook in dit plangebied van toepassing. De bijkomende verlichting zal daardoor niet
flikkerend, schreeuwiger of verblindend zijn.

Beoordeling
Gelet op de strikte bepalingen voor de openbare en private verlichting uit de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening, die ook binnen dit RUP van tel blijven kan worden gesteld dat
het RUP voor neutrale effecten zorgt en bijgevolg veroorzaakt zeker geen betekenisvolle
negatieve effecten voor de discipline licht.

4.10. Discipline gezondheid en veiligheid van de mens
Beschrijving en analyse
In het plangebied is geen Seveso-inrichting aanwezig. In het RUP worden verschillende soorten
werk- en handelsfuncties toegelaten, maar geen bedrijfsactiviteiten die een Seveso-karakter
zouden kunnen hebben.
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In het RUP worden meerdere gebieden als aandachtsgebieden inzake veiligheid voorzien. De
meeste van deze sites zijn gelegen binnen een straal van 2 km rond de twee aanwezige
Seveso-inrichtingen (lage en hoge drempel) op het grondgebied van de gemeente Sint-Truiden,
maar telkens liggen daar bestaande woningrijen en –groepen of woonbuurten tussen, zodat die
risico’s in de geldende vergunningen voor die Seveso-inrichtingen reeds zijn afgedekt.

Beoordeling
Het RUP garandeert dat er geen nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied komen en de
aandachtszones die in het plangebied komen zijn door de bestaande toestand afdoende
beveiligd.
Het RUP zorgt terzake nagenoeg uitsluitend voor positieve effecten en veroorzaakt zeker geen
betekenisvolle negatieve effecten.

4.11. Discipline stoffelijke goederen
Beschrijving en analyse
Het RUP voorziet dat delen van meerdere percelen binnen het plangebied worden omgezet van
agrarisch gebied naar een vorm gemeenschapsvoorzieningen. In de stedelijke sites worden
vooral bestemmingen onderling verschoven. In de sites van Melveren, Stationskwartier,
Brustempoort (deels) en Nieuw-Bevingen gebeurt dit in overeenstemming met de plannen van
de eigenaars / ontwikkelaars. Nergens betreffen herbestemmingen en verschuivingen gehele
percelen die daardoor volledig onbebouwbaar worden. Op die manier komen er in de praktijk in
het RUP geen percelen in aanmerking voor de planschaderegeling.
Slechts twee bestemmingswijzigingen (verhoudingsgewijze kleine stukken in Brustempoort)
geven aanleiding tot het heffen van planbaten; deze kunnen makkelijk in de
projectontwikkelingen worden verrekend.

Beoordeling
Aangezien de herbestemmingen in dit RUP voor de meeste sites in hoofdlijn inhaken op de
plannen van de eigenaars / ontwikkelaars en hen op meerdere plaatsen extra mogelijkheden
voor hun activiteiten geven en er geen herbestemmingen van percelen in dit RUP zijn die in de
praktijk aanleiding geven tot een planschadeheffing, heeft dit RUP geen betekenisvolle
negatieve effecten voor de discipline stoffelijke goederen.

4.12. Discipline cultureel erfgoed, met inbegrip van het
architectonisch en archeologisch erfgoed
Beschrijving en analyse
Het RUP omvat, op twee monumenten na (Refigium van Herckenrode in Schepen De
Jongstraat en pand Ridderstraat 23) waar de bestemming en de voorschriften niet wijzigen,
geen beschermd erfgoed noch relicten, maar de kapel Heilig Kruis is wel in de Vlaamse
inventaris van het bouwkundig erfgoed opgenomen. Dit pand wordt in het RUP als waardevol
pand beschermd. Net buiten het plangebied van de begraafsite Velm zijn de, eveneens als
monument beschermde kerk, pastorij en kapelanij gelegen; de pastorietuin die in het
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plangebied zelf is opgenomen valt eveneens onder deze bescherming en is ook in de Inventaris
van Historische Tuinen en Parken opgenomen. De daarin vermelde waardevolle elementen in
de noordoostelijke hoek van de tuin worden ook in de stedenbouwkundige voorschriften als te
respecteren opgenomen.
De publiekskaarten van de Centrale Archeologische Inventaris voor Vlaanderen geven voor
geen enkele periode gekende archeologische sites in en op afstand rond het plangebied aan; er
blijkt in de regio echter nog heel wat ongekend archeologisch erfgoed te zijn waar best rekening
mee wordt gehouden.
De vigerende regelgeving ter bescherming van het archeologisch patrimonium biedt voldoende
garanties om significant negatieve effecten te voorkomen. In de toelichting bij het RUP wordt
gewezen op het nut van een archeologisch vooronderzoek bij elk van de uitbreidingen / nieuwe
begraafplaats.

Beoordeling
Het RUP zorgt terzake nagenoeg uitsluitend voor positieve effecten en veroorzaakt terzake
zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline cultureel erfgoed.

4.13. Discipline landschap
Beschrijving en analyse
In het plangebied komen geen punt- of lijnrelicten voor. Wel kan rekening gehouden worden
met het voorkomen van relictzones in de sites en ankerplaatsen er naast.
Relictzones:
 R27008 Droog plateau van Gingelom in de begraafsites Velm en Kerkom
 R70067 Nieuwenhoven in de site Melveren Centrum
Ankerplaatsen:
 A27002 Kasteeldomein van Duras, vlak naast de begraafsite Wilderen-Duras
 A70058 Valleien van Cicindria en Melsterbeek tussen Sint-Truiden en Metsteren: vlak naast
site Melveren Centrum.
Waar nodig legt het RUP de afwerking van bestaande gebouwen op.

Beoordeling
Het RUP beschermt en bevordert de landschappelijke inpassing van de nieuwe activiteiten in
de verschillende sites in de stedenbouwkundige voorschriften.
Het RUP zorgt terzake ook voor positieve effecten op het landschap binnen het plangebied en
veroorzaakt terzake geen betekenisvolle negatieve effecten voor deze discipline.
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4.14. Discipline mobiliteit
Beschrijving en analyse
De mobiliteitstoets spitst zich enerzijds toe op de in het RUP nieuw voorziene grotere open
zones voor parkeren (of parkings volgens de parkeernormen van de zones voor
gemeenschapsvoorzieningen); in concreto betreft dit voor de parkeerplaatsen alleen de nieuwe
begraafsite in Brustem. De parkeermogelijkheden bij zowel de begraafsites die uitbreiden in
Zepperen, Ordingen en Velm (respectievelijk met 40, 8 en 60 plaatsen) als bij de begraafsites
die niet uitbreiden in Wilderen-Duras en Kerkom (respectievelijk met 20 en 16 plaatsen) zijn
reeds aanwezig en waar de begraafplaats uitbreidt, zal dit ook nauwelijks leiden tot een grotere
parkeervraag. De toegelaten capaciteit (max. 60 plaatsen) van de bestemde parkings in deze
sites is niet van die aard dat er problemen op de omliggende wegen kunnen ontstaan. De toets
focust dus op de site in Brustem.
Voor een dergelijke mobiliteitstoets kan volgend bereikbaarheidsprofiel van deze locatie worden
gehanteerd. De nieuwe begraafsite in Brustem is gelegen langs de woonstraten Tomstraat en
Lenaertstraat in de rand van de woonkern van dit grote dorp. Tomstraat sluit rechtstreeks aan
op gewestweg N759, Vliegveldlaan. In het gemeentelijk mobiliteitsplan is deze laatste
geselecteerd als lokale weg type I. De site is voor voetgangers langs de voetpaden van de
omliggende woonstraten bereikbaar vanuit het gehele dorp en voor fietsers eveneens langs
deze woonstraten met gemengd verkeer en langs de fietspaden van Vliegveldlaan. De
nabijgelegen bushalte Pipelstraat (loopafstand 200 m) wordt bediend door de stadsbuslijn S1
die met een uurfrequentie (halfuurfrequentie op de spitsuren) verbinding geeft met het
stadcentrum en het station.
Aan de site wordt thans niet geparkeerd.
Met de mogelijkheden die het RUP op de percelen gekoppeld aan de site toelaat, kunnen
volgende aantallen wagens van de bezoekende mensen op de daartoe specifiek bestemde
percelen / open zones voor parkeren worden geplaatst: aan Tomstraat (op de dubbele parking
langsheen de straat) ca. 50 wagens en in de hoogstamboomgaard aan Lenaertstraat, die deels
mee als parking kan worden benut, maar vooral een aantrekkelijke toegangsruimte voor de
voetgangers vanuit het dorp is, ca. 40 wagens, evt. bij pieken uitbreidbaar naar ca. 80 wagens.
De daardoor aanwezige capaciteit volstaat, in vergelijking met de aanwezige parkings bij de
andere begraafplaatsen in de gemeente, in normale omstandigheden voor de behoefte.
Volgend mobiliteitsprofiel van de recreatieve activiteiten kan worden ingeschat.
Bij de lokale verschuiving van de begraafsite in Brustem kan verwacht worden dat het huidige
aantal bezoekende wagens, die thans in het dorpscentrum op de straten parkeren, ongeveer
behouden zal blijven en beneden de honderd voor veruit de meeste begrafenissen en ook op
de dodenherdenkingsdagen zal blijven. Gelijkaardige aantallen bezoekers uit het dorp zullen
per fiets of te voet naar de site blijven komen. Bezoekers met het openbaar vervoer zullen zeer
beperkt in aantal blijven.
Het profiel van de beide woonstraten waaraan de site gelegen is, en dit Vliegveldlaan als van
de dichtstbijzijnde weg van hoger niveau, laat toe de wagenbewegingen van de site op te
vangen. Voor Tomstraat en Lenaertstraat zijn hiervoor geen meetgegevens beschikbaar, maar
de 50, respectievelijk 40 bijkomende wagens naar de begraafplaats komen er in hoofdzaak
buiten de spitsuren, spreiden zich vermoedelijk over de beide rijrichtingen en maken daardoor
slechts een fractie uit (10 à 15 %) van de capaciteit van 250 wagens (pae) die een woonstraat
aan kan zonder haar leefbaarheid in het gedrang te brengen. Voor Vliegveldlaan geeft het
stadsmodel (MINT, 2010) aan met alle voorziene ontwikkelingen in de omgeving tegen 2020
410 pae in een richting en 260 pae in de andere richting per uur te verwachten zijn. Zelfs indien
het maximum aantal wagens van op beide parkings samen (130) vanuit Tomstraat zich hier
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tijdens het spitsuur in één richting aan zou toevoegen, blijft het aantal wagens op deze lokale
weg type I ruim beneden de capaciteit ervan.
Het plan bevat anderzijds de aanleg van meerdere parkings van meer dan 50 (semi-openbare)
plaatsen (in de sites Brustempoort, Stationsplein – Gazometerstraat), een site (Nieuw-Bevingen
waar meer dan 100 woningen worden voorzien en een site (Luikerstraat – Ridderstraat) waar
meer dan 1.250 m² bvo handel in de niet-dagelijkse sector wordt voorzien en valt daardoor
boven de ondergrens waarvoor een mobiliteitstoets wenselijk is. De meeste
mobiliteitsgenererende functies in de vier voornoemde sites zijn echter thans reeds in het
gewestplan of in gemeentelijke B.P.A.’s / RUP’s toegelaten en dus juridisch niet nieuw; in het
bijzonder voor de sites van Nieuw-Bevingen, Brustempoort en Stationsplein is dit volledig het
geval, voor de site aan Luikerstraat – Ridderstraat gedeeltelijk.
De mobiliteitstoets spitst zich dus toe op de in het RUP nieuw voorziene grotere zone voor
bijkomende (grotere) handelszaken in de site Luikerstraat – Ridderstraat.
Voor een dergelijke mobiliteitstoets kan volgend bereikbaarheidsprofiel van deze locatie worden
gehanteerd. De site is gelegen in het centrum van de (binnen)stad langsheen de
hoofdhandelsstraat van Sint-Truiden, een voormalige gewestweg die een tiental jaar gelegen na
heraanleg is overgedragen aan de stad. In het gemeentelijk mobiliteitsplan heeft deze straat
geen specifieke selectie. De site is voor voetgangers en fietsers langs de aanpalende straten,
waarvan sommige ook uitgerust met tegenrichtingsfietspaden, en voetpaden vanuit de Grote
Markt, de rest van de binnenstad en vanuit de dichtstbijzijnde (middel)langparking bereikbaar.
Deze middellangparking van Europaplein (thans ca. 80 plaatsen) bevindt zich aan het begin van
Luikerstraat op 250 m loopafstand van de site; deze wordt de komende jaren ondergronds
gebracht en verruimd naar 150 plaatsen. Het parkeerbeleid van de stad is er op gericht aan de
randen van de binnenstad en kernstad een reeks gespreide middellang- en langparkings voor
stadsbezoekers te voorzien en in de binnenstad zelf zoveel als mogelijk alleen
bewonersparkeren toe te laten. De nabijgelegen bushaltes op de Grote Markt en Europaplein
worden respectievelijk bediend door de stadslijn S2 en AL die door Luikerstraat passeren en
door nagenoeg alle stads- en streeklijnen die Sint-Truiden aandoen. De site heeft dus een
excellente bediening.
Aan de site wordt er, behoudens op de normale publieke plaatsen op de straten, thans niet
geparkeerd (noch in winkelpanden in Luikerstraat, noch in de school aan Ridderstraat).
Fietsenstallingen zijn op het openbaar domein in de omgeving aanwezig.
Met de mogelijkheden die het RUP op de percelen gekoppeld aan de site toelaat, kunnen geen
wagens van winkelbezoekers, maar alleen wagens van de bewoners van de ca. 55 woningen
die er maximaal wanneer alle winkeleigenaars meedoen aan het wonen boven winkelproject
kunnen bijkomen, worden voorzien. Onder de huidige speelplaats waar hiervoor een
ondergrondse parking wordt toegelaten kunnen op compacte wijze in één laag maximaal 55
plaatsen worden voorzien. Dit komt net overeen met het nastrevenswaardige aantal van 1
parkeerplaats per woning dat in de voorschriften voorzien is.
Volgend mobiliteitsprofiel van de bijkomende handelszaken in de site kan worden ingeschat.
De voorschriften laten toe dat het volledige gelijkvloers van de woonprojectzone van de school
kunnen worden ingevuld met middelgrote en grote handelszaken; dit betreft ca. 2.700 m² bvo,
inclusief de stockageruimten. De verkeersbewegingen van de bezoekers zijn bepalend
(beduidend meer dan die van de werknemers en de leveringen) en hierop wordt bij navolgende
toepassing van de kencijfers uit het richtlijnenboek voor mobers en mobiliteitstoetsen van MOW
gefocust. Met de hoogste inschatting van 45 bezoekers per 100 m² per dag, trekt deze site
1.215 bezoekers per dag; daarvan komen de volgens de winkelenquête in een stedelijke
winkelstraat 18 % (in de week) tot 25 % (in het weekend) als bestuurder of passagier met de
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wagen, hetzij 218 à 304 en dit aan een gemiddelde wagenbezetting van 1,58 in de week tot
1,74 in het weekend. De site genereert dus 138 wagens in de week tot 175 in het weekend per
dag, en dit met aanwezigheden van gemiddeld 1,5 u in de week tot 2 u in het weekend, met
telkens pieken rond 10 u ’s ochtends (12 % in de week, 16 % in het weekend). Dit betekent dat
de site in de week 25 bijkomende wagens op dat spitsuur genereert op een weekdag en 56 op
zaterdag. In verhouding tot de actuele capaciteit van de nabije middellangparking op
Europaplein (80 plaatsen) is dit een substantiële verhoging; met de voorziene uitbreiding naar
150 plaatsen, bedoeld om de handelsstraat te ondersteunen, kan deze makkelijk worden
opgevangen. Uit de doorrekeningen met het stadsmodel in het kader van de herziening van het
mobiliteitsplan is gebleken dat de aan- en afvoerstraten van deze parking (Luiker- en
Tongersesteenweg) deze verhoging aan kunnen.
Van het overige derde tot viertiende van de winkelbezoekers kan verwacht worden dat ze te
voet, met fiets of bus vanaf het station komen.

Beoordeling
De mobiliteitstoets concludeert dat de verschillende ingrepen slechts geringe wijzigingen in de
verkeerstromen veroorzaken. Qua capaciteit lijken de ontwikkelingen die het RUP voorziet dus
geen problemen te geven. Het opzet van het RUP voorziet in een aansturing van de omvang en
de aard van de parkeerplaatsen in de schoolsite van Luikerstraat – Ridderstraat, zodat deze
louter gericht worden aan bewonersparkeren. Daarnaast lijken er geen milderende maatregelen
noodzakelijk.
Het RUP zorgt bijgevolg hoofdzakelijk voor neutrale en positieve effecten op de mobiliteit
binnen het plangebied en veroorzaakt terzake geen betekenisvolle negatieve effecten voor
deze discipline.

4.15. De samenhang tussen de genoemde factoren
De samenhang tussen de genoemde disciplines is niet in die mate relevant dat ze een aparte
beschrijving en beoordeling behoeft ten opzichte van de hoger genoemde effecten. De
cumulatieve effecten van de genoemde disciplines zijn immers klein tot onbestaande.
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5. Toetsing relevantie passende beoordeling
In het plangebied is geen Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied aanwezig. Het
dichtstbijzijnde gebied bevindt zich op ong. 700 m in vogelvlucht (van de begraafsite in
Wilderen-Duras waar alleen de bestaande toestand wordt herbevestigd). Het betreft het
habitatrichtlijngebied ‘bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ (gebiedscode: BE2200038)
met voornamelijk overblijvende of relictbossen op alluviale grond. De site van Melveren bevindt
zich op 2 km afstand van datzelfde Habitatrichtlijngebied.
Daar er dus op geen enkele wijze betekenisvolle effecten op een Speciale Beschermingszone
van projecten in het RUP-plangebied kunnen zijn, is een passende beoordeling niet relevant.

6. Motivatie waarom er geen plan-MER wordt
opgemaakt
Vermits het gemeentelijk RUP ‘Acute ruimtelijke knelpunten’:
1.
geen kader vormt voor bijlage I of bijlage II projecten (in overeenstemming met art. 4.23.
§ 2.1 van DABM) en geen kader vormt voor projecten die een passende beoordeling
behoeven (in overeenstemming met art. 4.2.1 van DABM)
2.
geen aanzienlijke effecten zal veroorzaken voor de verschillende (MER)disciplines, zoals
in hoofdstuk 4 uitvoeriger werd besproken
voldoet dit RUP (in zijn huidige voorontwerpvorm) meerdere malen niet aan de voorwaarde voor
plan-MER-plichtigheid.
De opmaak van een plan-MER is bijgevolg niet noodzakelijk.
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Bijlage 2 – reacties uit de adviesronde
op de plan-MERscreeningsnota
1. Reacties op plan-MER-screening
De plan-MER-screening is als bijlage opgenomen bij deze toelichtingsnota. De betrokken
instanties hebben, samenvattend, als volgt op het verzoek tot raadpleging gereageerd:
1. Het agentschap Ruimtelijke Ordening en het departement LNE, Dienst Hinder en
Risicobeheer van de Vlaamse overheid stellen dat het verzoek tot raadpleging op een
correcte manier de mogelijke milieueffecten beschrijft.
2. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (AWV-Limburg
en Algemeen Beleid) stellen het volgende:
a. Over de ontwikkeling van de site Luikerstraat – Ridderstraat met 50
bewonersparkeerplaatsen voor de mogelijk 55 bijkomende woningen dient meer
informatie verstrekt
b. Voor de site Brustempoort met meer dan 200 parkeerplaatsen en bijkomende 3.200 m²
winkeloppervlakte t.o.v. vorige versie van het RUP moet een mobiliteitstoets worden
opgemaakt die de verkeerstromen, de ontsluiting van het projectgebied en alle
parkeerzones onderzoekt. Conflicten tussen langzaam verkeer en gemotoriseerd
verkeer moeten worden vermeden.
3. Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is van oordeel dat een planMER niet noodzakelijk is en stelt het volgende:
a. De centrale archeologische inventaris bevat inderdaad geen vondsten in het plangebied,
maar er is nog veel ongekend erfgoed waar rekening mee gehouden moet worden; voor
de te ontwikkelen zones is archeologisch vooronderzoek wenselijk
b. Naast het vernoemde monument, zijn ook Ridderstraat 23 en de pastorietuin van Velm
beschermde monumenten; voor die pastorijtuin geeft de Inventaris van Historische
Tuinen en Parken de waardevolle elementen in de tuin aan. Met deze gegevens dient
rekening gehouden
c. Voor het deelplan Ridderstraat – Luikerstraat moet meer verduidelijkt worden en inde
voorschriften ingewerkt, zeker voor de omgevingsinrichting, dat de ontwikkeling moet
vertrekken van de erfgoedwaarden.
4. De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement L&V bespreekt de
verschillende sites, is van oordeel dat het verzoek tot raadpleging op een correcte manier de
mogelijke milieueffecten beschrijft en geeft het volgende aan:
a. Het perceel met de parking aan Lenaertstraat bij de begraafsite Brustem is een
huiskavel van het landbouwbedrijf in Geelstraat; er wordt beter, afgestemd op het
behoeften van het landbouwbedrijf, in het binnengebied meer ontwikkeld dan een
afscheiden parking met een smalle doorgang te voorzien
b. Vermits de omgeving van het landbouwperceel in Melveren een agrarische bestemming
heeft en het perceel grotendeels reeds bebouwd is met functionele bedrijfsgebouwen, is
het niet zinvol de zone te herbestemmen naar landschappelijk waardevol agrarisch
gebied.
5. De Vlaamse Milieumaatschappij geeft aan dat het verzoek tot raadpleging op een correcte
manier de mogelijke milieueffecten beschrijft en vraagt:
a. Meer nadruk te leggen op het maximaal hergebruik van hemelwater
b. Het zoneringsplan op te nemen en te bespreken.
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6. Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft geen fundamentele
opmerkingen bij het verzoek tot raadpleging maar vraagt:
a. Alle groenelementen in de omgeving van de verschillende deelgebieden te
inventariseren en te koppelen aan de inrichtingsinitiatieven om indirecte effecten op het
totale aanbod aan groene ruimte te vermijden.

2. Doorvertaling reacties in RUP
1. Niet van toepassing.
2.
a. Het nastrevenswaardig aantal parkeerplaatsen van 1 per woning kan, ook indien alle 55
woningen zouden worden gerealiseerd, wat mogelijk maar weinig waarschijnlijk is, in
één ondergrondse laag worden gerealiseerd door een iets compactere opstelling. Dit is
in de toelichtingsnota opgenomen.
b. De gevraagde mobiliteitstoets met aandacht voor de verkeersstromen en de ontsluiting
van de verschillende parkeerzones is in de toelichtingsnota opgenomen.
Inrichtingsregels voor de twee betrokken open zones voor parkeren om conflicten
tussen langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer te vermijden zijn in de
stedenbouwkundige voorschriften opgenomen.
3.
a. De wenselijkheid van archeologisch vooronderzoek bij de uitbreidingen / nieuwe
begraafplaatsen is in de toelichtingsnota opgenomen.
b. Genoemde monumenten zijn eveneens in de toelichtingsnota vermeld; de elementen uit
de Tuininventaris zijn richtinggevend mee in de stedenbouwkundige voorschriften
opgenomen.
c. Het respecteren van de beide aanwezige monumenten in de woonprojectzone
Luikerstraat – Ridderstraat is in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen.
4.
a. Betreffend perceel grenst niet aan de gronden van de hoeve in Geelstraat; het is
belangrijk om de nieuwe begraafplaats ook voor voetgangers een vlotte en aantrekkelijke
toegang vanaf het dorpscentrum tot de nieuwe begraafplaats te geven. Deze ontwikkeling
wordt behouden.
b. Het RUP groene warden heeft alle agrarische gebieden in het gemengd noordwestelijk
gebied van Sint-Truiden herbestemd tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied, ook de
percelen omheen de reservatiestrook. De voorgestelde herbestemming sluit hier bij aan.
5.
a. De klemtoon op hergebruik is reeds in de geïntegreerde gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening, die van tel blijft, voorzien.
b. Het zoneringsplan is in de toelichtingsnota omschreven.
6.
a. De aanwezige natuurelementen, andere dan deze die de BWK weergeeft, in het
plangebied zijn erg beperkt. Degene die voorkomen zijn in de toelichtingsnota opgesomd en
richtinggevend aangegeven als te respecteren indien mogelijk.

112

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

Bijlage 3 – beslissing Dienst MER tot
ontheffing van plan-MER
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Bijlage 4 - register van percelen waarop
de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van
toepassing kan zijn
3. Inleiding
kaart 2

register planbaten / planschade / gebruikerscompensatie

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde
van die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële
regelingen waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een
planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de
meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging.
Overeenkomstig artikel 2.2.2.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een
ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of
gebruikersschadecompensatie. Een grafisch register in die zin is weergegeven op de kaart in
deze bijlage.
Dit document verschaft uitleg over de items planschade, planbaten, kapitaalschade en
gebruikersschade die in het grafisch register worden opgenomen.
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt
geen onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, naar de aanwezigheid
van mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing noch naar het voorhanden zijn van
uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. Op de laatste bladzijde van deze
bijlage is de legende van het register te vinden.

4. Planschade
4.1. Het begrip planschade
De planschaderegeling is een vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden die door een
bestemmingswijziging minder waard worden. Het moet gaan om een bestemmingswijziging
waarbij de grond vóór de wijziging bebouwbaar was, terwijl bouwen of verkavelen na de
wijziging niet meer toegelaten is.

4.2. Het bedrag van de vergoeding
De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg
van de bestemmingswijziging.
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4.3. Toekenning van planschadevergoeding
Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op
meent te hebben, dient een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. De
rechtbank beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige
aan die een raming maakt van de geleden schade (de waardevermindering).
De aanvraag voor planschadevergoeding moet worden ingediend binnen het jaar, na:
 - verkoop van de grond of inbreng in een vennootschap
 - weigering van een vergunning
 - aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest.
Het recht op planschadevergoeding vervalt vijf jaar na de inwerkingtreding van het plan.

4.4. Uitzonderingen en vrijstellingen
Een planschadevergoeding wordt slechts toegekend onder voorwaarden. De belangrijkste
voorwaarden zijn:
 het perceel moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg
 enkel de eerste 50 meter vanaf die weg komt in aanmerking voor een
planschadevergoeding.
Er gelden een aantal uitzonderingen waarin geen planschade verschuldigd is. Zo is er geen
recht op een planschadevergoeding in volgende gevallen:
 bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing
 wanneer de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de waarde van het perceel.

4.5. Meer informatie over planschade
Meer informatie over de planschaderegeling is te vinden in artikel 2.6.1 tot en met 2.6.3. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

5. Planbaten
5.1. Het begrip planbaten
De planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een grond krijgt door een
bestemmingswijziging. Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare
gronden herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone.

5.2. Het bedrag van de heffing
De planbatenheffing bedraagt tussen 1% en 30% van de geschatte meerwaarde van het
perceel.
De meerwaarde wordt onderverdeeld in opeenvolgende schijven waarop een stijgend
percentage tussen 1 en 30 van toepassing is. Hoe groter de meerwaarde, hoe meer die dus
belast wordt.
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5.3. Inning van de planbatenheffing
De eigenaar van een perceel waarop een planbatenheffing rust ontvangt een aanslagbiljet van
de Vlaamse Belastingsdienst. Een heffingsplichtige kan bij de Vlaamse belastingsdienst een
bezwaar indienen tegen de aanslag. De voorwaarden zijn vermeld op het aanslagbiljet.
De planbaten worden in principe slechts betaald op het moment dat de meerwaarde wordt
gerealiseerd (bijvoorbeeld bij verkoop van de grond of het bebouwen van de grond). Wie
vroeger betaalt kan echter een vermindering krijgen.

5.4. Uitzonderingen en vrijstellingen
Op de planbatenregeling gelden een aantal uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste:
 er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging die planbaten
veroorzaakt op minder dan 25% van het perceel betrekking heeft of op minder dan 200 m²
 percelen waarop een vergunde zonevreemde woning of bedrijf staat zijn vrijgesteld van
planbatenheffing indien de grond wordt bestemd voor woningen of bedrijven
 er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging niet tot gevolg
heeft dat voor de grond een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning
kan verkregen worden.

5.5. Meer informatie over planbaten
Meer informatie over de planbatenregeling is te vinden in artikel 2.6.4. tot een met 2.6.19. van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

6. Kapitaalschade
6.1. Het begrip kapitaalschade
Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van een landbouwgrond ondervindt als gevolg
van:
 een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen”
 het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van
landbouwgrond beïnvloedt
 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van
landbouwgrond beïnvloedt.
Voor kapitaalschade kan een kapitaalschadecompensatie worden gevraagd.

6.2. Het bedrag van de kapitaalschadecompensatie
De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de waardevermindering.

6.3. Toekenning van de kapitaalschadecompensatie
De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op
meent te hebben dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij.
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De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan.

6.4. Voorwaarden



Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep
percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare.
Het perceel moet geregistreerd zijn in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van
de landbouwadministratie.

6.5. Meer informatie over kapitaalschadecompensatie
De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. tot en met 6.3.3.
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De modaliteiten,
randvoorwaarden en wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn geregeld in het besluit
van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de
kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie.

7. Gebruikersschade
7.1. Het begrip gebruikersschade
Gebruikersschade is de economische schade die de gebruiker van een landbouwgrond
ondervindt als gevolg van:
 een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen”
 het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van
landbouwgrond beïnvloedt
 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van
landbouwgrond beïnvloedt.
Voor gebruikersschade kan een gebruikerscompensatie worden gevraagd.

7.2. Het bedrag van de gebruikerscompensatie
Het bedrag wordt geval per geval berekend op basis van de gegevens die over een perceel en
het bedrijf in kwestie zijn opgenomen in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem
(GBCS) van de Vlaamse administratie.

7.3. Toekenning van de gebruikerscompensatie
De gebruikerscompensatie wordt niet automatisch toegekend. De gebruiker van landbouwgrond
die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij.
De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan.
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7.4. Voorwaarden






Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep
percelen van dezelfde gebruiker met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare.
Het perceel is geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de
landbouwadministratie.
De gebruiker heeft een persoonlijk of zakelijk recht op de grond.
De gebruiker is als landbouwer geïdentificeerd in het Geïntegreerd Beheers- en
Controlesysteem.
De gebruiker kan het effectieve gebruik van de grond aantonen op het moment van de
inwerkingtreding van het plan.

7.5. Meer informatie over gebruikerscompensatie
De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009
houdende
vaststelling
van
een
kader
voor
de
gebruikerscompensatie
bij
bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De
modaliteiten, de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn
geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende vaststelling van
een kader voor gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en
erfdienstbaarheden van openbaar nut.

119

OMGEVING – 7/12/2012 - 08177_11_GUN_TK_48

8. Legende en disclaimer
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Bijlage 5 – beslissing Dienst
Veiligheidsrapportage
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gewenste ruimtelijke structuur
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 2
te versterken binnenstad/kernstad als
woon- en verzorgingscentrum

recreatieplekken op stedlijk niveau / te
ordenen recreatieve as

primaire verbindingsweg met
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natuurlijke dragers met verweving van
natuur en geïntegreerde fruitteelt

secundaire verbindingsweg met
laanaanplanting

te versterken grote dorpen
(voorzieningen volkshuisvesting)
op te waarderen gewone
concentrische dorpen en straatdorpen
regionaal openbaar vervoerscentrum
als A-locatie

te beschermen en te versterken grote
gehelen natuur
te vrijwaten plateaus voor
grondgebonden landbouw en fruitteelt /
landbouwgebied in laag-haspengouw

te versterken regionale handelsas

gericht te ontwikkelen en te beheren
gebied met natuurverbindingscorridors
tussen de grote gehelen natuur

te verdichten bedrijvenzones

aan te leggen groene schakels voor
zacht verkeer / regionale f etsas

reserveplekken voor hoogwaardige
bedrijvigheid

baan voor occasionele vliegactiviteiten
en luchtvaartgerichte bedrijvigheid

bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden, 2000

spoorweg
reserve voor eventuele secundaire
verbindingsweg op lange termijn
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te onderscheiden deelruimten in sint-truiden
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 3
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uittreksel afbakening herbevestigd agrarisch gebied
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 4
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uittreksel gewestplan
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 5

woongebied

deelplannen

T

bufferzone

agrarisch gebied

N

natuurgebied

landschappelijk waardevol gebied

woongebied met landelijk
karakter

bosgebied

industriegebied

woonuitbreidingsgebied

recreatiegebied

ambachtelijke bedrijven
en kmo's

woonuitbreidingsgebied

deelplan 1, begraafplaats zepperen
deelplan 2, begraafplaats velm
deelplan 3, begraafplaats ordingen
deelplan 4, begraafplaats brustem
deelplan 5, begraafplaats wilderen-duras
deelplan 6, begraafplaats kerkom
deelplan 7, melveren centrum

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

deelplan 8, nieuw bevingen
deelplan 9, brustempoort
deelplan 10, luikerstraat-ridderstraat

militair gebied

M

parkgebied

P

deelplan 11, stationsplein-gazometerstr

gebied voor
dagrecreatie

*
0

deelplan 12, fouga magisterlaan

900

1.800

2.700m

N

T

N

T

P

P

N
N

N

P

P
P
P

P

N

P

P
N

KH

P

N

KH

N

P

N

P

P

N

N

P

N

7

N

P

N

KH
P

T

P

N

N

P

N N

KH

P

N

N
P

P

N

T

T

P

KH

T
P

5
P

P

11

1

TT

TT

10

N

T
P

P

P

T

T
P

T

8

3

9

T

LO

P

4

T

LO RO RO
12 LO

P

N

P

T

T
LO

N

P
PP
P

P
N

KH

P

N

N
N

KH

P

M
N
KH

2

6

N
KH

N

N

N

N

C
N

P

P

R

P

N

T

P

T

T
P

N

KH P
P
P

N

P

N

M
N

bron:digitaal gewestplan, 01-01-2002, OC GIS Vlaanderen

P

OMGEVING - juni 2011 - 08177_11_GUN_PL_19

uittreksel landbouwtyperingskaart
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 6
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gewenste ruimtelijke structuur zepperen
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 7a
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gewenste ruimtelijke structuur velm
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 7b
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gewenste ruimtelijke structuur ordingen
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 7c
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bestaande en juridische toestand: zepperen, zwartweidestraat (BG1)
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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bestaande en juridische toestand: velm, sint-martinusstraat - langstraat (BG2)
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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bestaande en juridische toestand: ordingen, kruiskapelstraat (BG3)
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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bodem begraafplaatsen zepperen, velm en ordingen
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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overstromingsgevoeligheid begraafplaatsen zepperen, velm en ordingen
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 6
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biologische waardering begraafplaatsen zepperen, velm en ordingen
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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landschapsatlas, beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen en
bouwkundig erfgoed begraafplaatsen zepperen, velm en ordingen
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 8
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gewenste ruimtelijke structuur brustem
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 16
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orthofoto in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te brustem
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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gewestplan in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te brustem
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 1
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bodem in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te brustem
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 1
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overstromingsgevoeligheid in de omgeving van de zoekzones
voor een nieuwe begraafplaats te brustem
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 15
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biologische waardering in de omgeving van de zoekzones
voor een nieuwe begraafplaats te brustem
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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landschapsatlas, beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen en bouwkundig
erfgoed in de omgeving van de zoekzones voor een nieuwe begraafplaats te brustem
stad sint-truiden - RUP actuele ruimtelijke knelpunten - kaart 
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coördinatie RUP’s site 9 - brustempoort
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 25
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register planbaten - planschaden - gebruikerscompensatie
stad sint-truiden - rup acute ruimtelijke knelpunten - kaart 26
planbaten
van de categorie “gemeenschapsen nutsvoorzieningen”
naar de categorie “wonen”
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deelplan 9 brustempoort

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd
die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie. Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving,
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal
worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden.
Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd worden op
www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.”
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bron: GRB 2008 herziening, digitaal gewestplan toestand 01-01-2002, AGIV
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