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Leeswijzer
Dit definitief ontwerp verwerkt de opmerkingen van de besprekingen in de ambtelijke werkgroep
en de bespreking in de GECORO over werkversies 1quater, 2 en 3 tot en met hoofdstuk 40, van
de bespreking in de raadscommissie van het richtinggevend en bindend deel uit versie 3 bis, van
de besprekingen met de buurgemeenten, de hogere overheden (structureel overleg) en
GECORO over voorontwerp 5, alsook de inzichten die in najaar 2012 en voorjaar en zomer 2013
naar aanleiding van de opmaak van meerdere RUP’s en de herziening van het gemeentelijk
mobiliteitsplan naar voor zijn gekomen, van de besprekingen van voorontwerpen 6 en 7 met
College, GECORO en raadscommissie in 2014 en 2015 en met de provincie over de grootwinkels
in 2015, alsook van de plenaire vergadering (en het advies van GECORO daarvoor) en de
toelichtingen voor de buurgemeenten en hogere overheden en voor de adviesraden en
verenigingen van mei 2016 en het openbaar onderzoek en het GECORO-advies daarover uit
najaar 2016-voorjaar 2017.
Dit definitief ontwerp is bedoeld voor de definitieve vaststelling door de gemeenteraad.
Doorheen de hele procedure is gewerkt met een gecoördineerde tekst met het goedgekeurde
structuurplan van 2000 en daarin de doorgevoerde inhoudelijke wijzigingen gemarkeerd, zodat
deze makkelijk konden worden afgelezen. Dit definitief ontwerp, bedoeld voor jarenlang
toekomstig gebruik, is daarentegen een nette versie waarin al de doorgevoerde wijzigingen zijn
geaccepteerd.
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INLEIDING
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I. Inleiding
1.

Totstandkoming

1.1. Situering
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden is op 25 oktober 2000 door de Minister
goedgekeurd. Het is sindsdien van kracht en vormt de basis voor het ruimtelijk beleid dat het
stadsbestuur en andere overheden in de gemeente voeren.
De grote lijnen van dat beleidsdocument blijken nog steeds van toepassing en genieten een stevig
draagvlak. Maar na vijftien jaar is dat beleidsplan toch aan een (beperkte) herziening toe. Niet
alleen omdat het plan van 2000 reeds voor een behoorlijk deel is uitgevoerd en de context
ondertussen is gewijzigd, maar ook omdat het stadsbestuur hogere ambities voor de komende
jaren / decennia wil uittekenen.
De Gemeenteraad van Sint-Truiden besliste op 17 december 2007 dat het globaal structuurplan
voor het hele grondgebied zou worden herzien. Een combinatie van bureaus met OMGEVING
als trekker werd in oktober 2008 met deze opdracht belast.
Hoofdopzet van het globaal structuurplan is, ook bij deze herziening, om in een regelmatige
samenspraak van het stadsbestuur met overheidsdiensten en bevolking de krachtlijnen voor de
toekomstige ontwikkeling van Sint-Truiden uit te tekenen. En om van daaruit ook een aanpak en
concrete maatregelen in verband met de belangrijkste problemen in de gemeente naar voor te
schuiven.
Na de goedkeuring van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening heeft het stadsbestuur van
Sint-Truiden ervoor geopteerd de herziening van het tot nog toe geldende gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan te laten beantwoorden dat aan de bepalingen van deze Codex. Dit herziene
structuurplan vormt tevens een samenhangende gemeentelijke vertaling van en antwoord op
zowel het (herziene) ruimtelijk structuurplan Vlaanderen als het (herziene) provinciaal ruimtelijk
structuurplan Limburg.

1.2. Opzet van de herziening: een beperkte en gerichte
herziening
Aanleidingen voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen die zich sterker hebben doorgezet dan verwacht, of net minder
tot uiting kwamen, planningsinitiatieven op hoger niveau, waaronder het provinciaal ruimtelijk
structuurplan en de aangezette herziening van het RSV.
In principe betreft de impact hiervan op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan relatief kleine
onderdelen en opties; het merendeel van de goedgekeurde ontwikkelingsperspectieven blijft
overeind voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Truiden.
Een beperkte en gerichte herziening van het gemeentelijk structuurplan staat voorop. Het
aantal te behandelen thema’s, uit te werken deelonderzoeken, te voeren overlegmomenten,
opeenvolgend uit te werken versies en benodigde tijdsperiode kunnen dus normalerwijze, met in
achtname van de decretale procedure, klein en kort worden gehouden.
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De tekstdelen die bij deze herziening wijzigen zijn duidelijk aangegeven in dit document. In
principe richten de maatschappelijke discussie en de besluitvorming zich op deze delen en niet
op de delen die ongewijzigd blijven.

1.3. Belangrijkste inhoudelijke punten van herziening
De belangrijkste nieuwe, gewijzigde of aangescherpte inhoudelijke punten zijn, zoals tot op heden
in de voorbereidingen en het overleg naar voor gekomen :
 het inbrengen van de deelruimtenbenadering
 de actualisering van de woningprogrammatie, ook meer uitgewerkt op doelgroepen en op
toekomstgerichte woningtypes en bijhorende woonomgevingen, en dit mede ter
ondersteuning van kleinschalige (sociale) projecten in sommige dorpen en van creatieve,
hoogwaardige projecten in de kernstad
 het aanscherpen van het concept voor de zuidoostelijke kraal van bedrijventerreinen en
meer in het bijzonder voor het hoogwaardige bedrijvenpark in het domein van Brustem
 het opladen van het cultuur-toerisme en de recreatie in brede zin als mede-motor van de
lokale ontwikkeling, net name onder meer met nieuwe functies in vrijkomende religieuze en
historisch-monumentale gebouwen en extra bescherming van waardevol patrimonium over
het hele grondgebied
 de aanscherping van de concepten en maatregelen over water en groene schakels
 het integreren van de inzichten uit het herziene mobiliteitsplan met name wat betreft het
bevoordelen van het fietsen (STOP-principe), het stimuleren van het gebruik van duurzame
vervoerswijzen in het centrum van de stad en de aard van de verbeterde verbinding naar
Brussel en Luik
 de ruimtelijke doorvertaling van de grondstoffen- en klimaataspecten
 de ruimtelijke doorvertaling van de sterkere regionale rol van Sint-Truiden en versterken van
de samenwerking met de buurgemeenten
 de ruimtelijke doorvertaling van de omschakeling naar een diensteneconomie met name
inzake (ruimte voor) zorg en onderwijs, als medemotoren van de lokale economie
 het versterken van de maatregelen en acties voor opwaardering van bestaande
bedrijventerreinen, bestaande bedrijven in de stad en van woonpanden van lage kwaliteit en
voor het vermijden of beperken van grondspeculatie.
Daarnaast zijn de richtinggevende kaarten kwalitatiever gemaakt, de projecten en maatregelen
uitgezuiverd naargelang hun stand van zaken en vooral wat betreft hun prioriteit.

2. Aanpak van de gerichte herziening
Voor de concrete aanpak van het structuurplanherzieningsproces in Sint-Truiden is gewerkt in
volgende vier stappen :
 stap 1
verkennende fase: workshop, procesnota
 stap 2
inhoudelijke uitwerking via gerichte deelonderzoeken
 stap 3
integratie tot (enkele) opeenvolgende voorvoorontwerpen van ruimtelijk
structuurplan
 stap 4
goedkeuringsprocedure van voorontwerp tot definitief ontwerp ruimtelijk
structuurplan.
Dit proces is begin 2009 opgestart; stappen 1 en 2 zijn gedeeltelijk gelijktijdig doorlopen.
Streefdoel is thans een definitieve goedkeuring van het herziene structuurplan op gemeentelijk
niveau in 2016.
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2.1. Verkennende fase
Met deze korte fase is het proces opgestart. Het doel van deze fase is de werkzaamheden voor
de herziening te richten.
Hiertoe is afgelijnd welke sterke punten in het structuurplan behouden worden (niet gewijzigd) en
op welke thema’s aanvullingen of aanpassingen noodzakelijk worden geacht. Voor deze laatste
wordt op hoofdlijn de richting van die nieuwe of gewijzigde thema’s aangegeven.
Ook is het proces dat zal doorlopen worden op hoofdlijn vastgelegd.
De door de Gemeenteraad in zomer 2009 goedgekeurde procesnota is het resultaat van deze
fase.
Ter bevordering van de betrokkenheid van de buurgemeenten en hogere overheden zijn in deze
fase, voor de Gemeenteraadsgoedkeuring reeds Provincie en R-O, en in functie van de beoogde
regionale samenwerking, de negen buurgemeenten, betrokken zodat zij op de hoogte zijn en
eventuele bekommernissen en suggesties kunnen aanreiken. Dit is o.m. van belang om relatief
vroeg in het proces duidelijk te krijgen welke mate van detail, al dan niet terecht voor een
structuurplan, door de hogere overheden verwacht wordt.

2.2. Deelonderzoeken
Vanuit de elementen en thema’s die zoals aangegeven in punt 1.3 aan herziening (aanvulling,
aanscherping, aanpassing) toe zijn en waarvoor leemten in kennis een wat meer doorgedreven
onderzoek vereisen om die wijzigingen onderbouwd te kunnen doorvoeren, is in deze fase
vervolgens verder gewerkt aan een beperkt aantal tussentijdse deelnota’s.
Niet voor alle elementen aangegeven in punt 1.3 is een meer omvattend onderzoek noodzakelijk.
Een reeks kleinere aanpassingen of zaken die bijv. bij de opmaak van bepaalde ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP’s) reeds zijn onderzocht, kunnen ineens in de fase van integratie in het
voorontwerp van structuurplanherziening worden ingebracht en dan bediscussieerd. Dit is ook
het geval voor de ruimtelijke aspecten van de mobiliteit. Hiervoor leveren de
onderzoekswerkzaamheden voor de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan ook
bouwstenen aan voor de structuurplanherziening (met name voor verbeterde verbindingen naar
Brussel en Luik, voor bevoordeling van voetgangers en fietsers in het verkeerssysteem (STOPprincipe), voor een nieuwe parkeeraanpak in de binnenstad / kernstad, …).
De thema’s / onderdelen van sectoren waarvoor een deelstudie / deelnota zinvol en noodzakelijk
is zijn de volgende drie :
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wonen, met focus op :

een geactualiseerde woningprogrammatie (vooral van belang voor en gericht op de
mogelijkheden in het buitengebied)

toekomstgerichte woningtypes / flexibele woonprojectmogelijkheden en bijhorende
woonomgevingen in de kernstad

concept zuidoostelijke woonbuurten
lokale economie, met focus op :

behoeften en mogelijkheden bedrijventerreinen (in relatie tot taakstellingen) in functie van
verdichting zuidoostelijke kraal, reserveplekken hoogwaardige bedrijvigheid, lokale
terreinen

inventarisatie en voorstellen voor opwaardering bestaande bedrijventerreinen

voorstellen voor activerings- en ondersteuningsbeleid voor de bestaande bedrijven in de
kernstad
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nieuwe ontwikkelingen in de fruitsector en agrarische activiteitenzones

behoeften en mogelijkheden zorgsector en onderwijs
recreatie en (cultuur)toerisme, met focus op

cultuurtoerisme als ruimere motor van lokale en regionale ontwikkeling

omgaan met vrijkomende religieuze en historisch-monumentale gebouwen

snelle bescherming van waardevol patrimonium en historische waarden op het gehele
grondgebied

een kunstcluster rond de academies.




Bij deze deelnota’s behoort ook ontwerpend onderzoek voor een aantal aan te passen of
bijkomende structuurschetsen ook in het structuurplan, bijv. wat betreft de oostelijke
stadsuitbreiding en de zuidoostelijke kraal van bedrijventerreinen.
Van elk van deze drie deelnota’s zijn een voorontwerp (met bespreking in de ambtelijke
werkgroep structuurplanning), een ontwerp (met reactiemogelijkheid vanuit de ambtelijke
werkgroep en bespreking in de GECORO en in voorkomend geval in een afzonderlijke
terugkoppeling met de beleidsmensen) en een einddocument opgemaakt. De bespreking in de
GECORO is telkens voorbereid met een werkbespreking met de voor dat thema aangeduide
afgevaardigden van GECORO, die de ontwerp-deelnota ook mee hebben gepresenteerd bij de
bespreking in de GECORO.
Het voorontwerp steunt op onderzoek en – voor een punt binnen elk thema – ook op een
verkennende brainstorm met mensen uit de betrokken sector. Dit is met name het geval voor de
nieuwe functies voor vrijkomende religieuze en historisch-monumentale gebouwen, de
ontwikkelingen in de fruitsector en flexibele systemen en mogelijkheden voor toekomstgerichte
stedelijke woonprojecten. Ook de leden van de ambtelijke werkgroep en de afgevaardigden van
GECORO zijn voor deze brainstorms uitgenodigd.
Het tussentijds document uit het herzieningsproces van het mobiliteitsplan dat voorligt naar het
einde van deze fase van deelonderzoeken (de oriënteringsnota) is in de betreffende ambtelijke
werkgroep van het mobiliteitsplan besproken en nadien op een vergelijkbare wijze als de andere
deelnota’s, met focus op de ruimtelijke aspecten ervan en in aanwezigheid van de
mobiliteitsdeskundigen (met soortgelijke voorbereiding) in de GECORO.
Deze drie deelstudies zijn in voorjaar 2010, ook met inwerking van de enkele suggesties vanuit
het overlegmoment met de buurgemeenten en andere overheden, afgerond.

2.3. Integratiefase
In deze fase zijn en worden de conclusies van de deelnota’s en van het kleinere onderzoeks- en
verwerkingswerk naar een aantal andere thema’s en elementen gebundeld en geïntegreerd tot
een samenhangend geheel. Ook worden hierbij de teksten aanscherpt, de kwaliteit van kaarten
verbeterd en een passende vertaling naar puntiger en meer uitvoeringsgerichte ruimtelijke
kernbeslissingen of bindende bepalingen doorgevoerd.

Voorvoorontwerpen
Zes opeenvolgende voorvoorontwerpen van structuurplan zijn opgemaakt en doorgepraat.
In het informatief gedeelte van het voorvoorontwerp is de focus verder onderbouwd terwijl het
richtinggevend gedeelte zowel de algemene beleidsomkadering als de specifieke desbetreffende
standpunten bevat die de stad in de toekomst wenst in te nemen.
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In het bindend gedeelte worden die elementen verwoord en samengevat die de stad wil en kan
realiseren en waarvoor bijgevolg op korte tot middellange termijn de nodige middelen zullen
moeten vrijgemaakt worden. Een grote selectiviteit wordt hierbij aan de dag gelegd.
De eerste vier voorvoorontwerpen zijn in de periode voorjaar 2010 – voorjaar 2011 besproken in
de ambtelijke werkgroep structuurplanning en in de GECORO; het derde voorvoorontwerp is in
april 2011 met de Gemeenteraadscommissie besproken. Op basis van het vijfde voorvoorontwerp
is een structureel overleg met de hogere overheden en met de twee meest betrokken
buurgemeenten georganiseerd, evenals een bespreking met GECORO. Tevens is aan de hand
van dat voorontwerp en in overleg met de Dienst MER en het Agentschap Natuur en Bos in het
kader van de plan-MERscreening een voortoets passende beoordeling over de
structuurplanherziening gebeurd (zie verder in hoofdstuk 5).
De tussentijdse documenten uit het herzieningsproces van het mobiliteitsplan die voorliggen
(synthesenota en aanzet beleidsplan) tijdens de opmaak van de voorvoorontwerpen zijn wat hun
ruimtelijke aspecten betreft telkens mee in het betreffende voorvoorontwerp verwerkt. Voor het
goedgekeurde beleidsplan gebeurt dit in voorontwerp 5.
Op basis van voorontwerpen 6 en 7 zijn interne besprekingsrondes met het (nieuwe) College, de
GECORO en opnieuw met de Gemeenteraadscommissie en verder onderzoek en visiebepaling
over de grootwinkels in Sint-Truiden doorgegaan in 2014 en 2015.
Voorontwerp 8 ligt als document, na Collegegoedkeuring, voor een plenaire vergadering voor. De
GECORO heeft hiervoor een officieel advies over dit document gegeven.

2.4. Officiële procedure
Voorontwerp
Voorontwerp 8 ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden is besproken in een plenaire vergadering, in
een afzonderlijk overleg waarop onder meer ook alle buurgemeenten en de relevante Vlaamse
en provinciale instanties worden uitgenodigd, in een daaraan voorbereidende vergadering van de
GECORO en ook in informatieve bijeenkomsten met de politieke fracties, adviesraden en
relevante belangengroepen.

Ontwerp
Op basis van de voornoemde besprekingen en een evaluatie ervan in de ambtelijke werkgroep
structuurplanning wordt een werkversie van het ontwerp van ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden
opgemaakt, besproken met de ambtelijke werkgroep structuurplanning en het College. Op basis
van deze besprekingen wordt het ontwerp van ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden afgewerkt en
toegelicht in de Gemeenteraadscommissie.
Het ontwerp wordt voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad waarna een openbaar onderzoek
wordt georganiseerd. Bij de start van dit openbaar onderzoek worden (opgedeeld per deelruimte)
informatie- en inspraakmomenten voor de ruimere bevolking georganiseerd: een gespreksavond,
reactiemogelijkheid op een filmpje, … .

Definitief ontwerp ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden
De GECORO brengt vervolgens een advies uit over de adviezen en bezwaren die naar aanleiding
van het openbaar onderzoek werden geformuleerd. Voorgesteld wordt dat de opdrachthouder
hiervoor een voorstel formuleert. Voorliggend document wordt uitvoerig besproken met het
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College om te evolueren tot een aangepast document dat definitief wordt vastgesteld op de
gemeenteraad (en goedgekeurd door de Deputatie).

2.5. Samenwerkings- en overlegstructuur
De herziening van het structuurplan en van het mobiliteitsplan zetten gelijktijdig aan en
beïnvloeden elkaar wederzijds. De nodige onderlinge terugkoppelingsmechanismen en –
momenten zijn dan ook ingebouwd. De terugkoppeling vanuit het mobiliteitsplan naar de
structuurplanherziening is in voorgaand punt weergegeven. De omgekeerde terugkoppeling
wordt op verschillende manieren georganiseerd, namelijk door een terugkoppeling van de
relevante opeenvolgende documenten tussen de beide ontwerpers (die deel uitmaken van
eenzelfde bureaucombinatie) en door de medewerking van meerdere leden van de ambtelijke
werkgroep structuurplanning in de ambtelijke begeleidingsgroep en in de gemeentelijke
begeleidingscommissie van het mobiliteitsplan.
Specifiek voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een ambtelijke
werkgroep structuurplanning enkele jaren actief. Deze is samengesteld met de ontwerpers, de
bevoegde schepen, de geïnteresseerde en actieve medewerkers van de stedelijke diensten
Stadsontwikkeling, Toerisme, Milieu en Openbare Werken, naargelang de situatie uitbreidbaar
met de communicatiebegeleider en/of met afgevaardigden van de diensten Economie,
Landbouw, Cultuur, Welzijn en Financiën.
De GECORO is een belangrijke en volwaardige partner in de herziening van het gemeentelijk
structuurplan. Zij wordt betrokken bij elk van de opeenvolgend uit te werken documenten. Om dit
op een voldoende interactieve en doordringende wijze te doen kan, zo de GECORO dit wenst,
telkens een document voor bespreking in de GECORO voorligt, dit vooraf met een kleine groep
van daarvoor aangeduide afgevaardigden van GECORO worden doorgenomen en doorgepraat,
zodat deze afgevaardigden een groter, meer betrokken en zwaarder wegend gewicht bij de
toelichting, bespreking en beoordeling in de schaal kunnen leggen. Als belangrijke adviezen van
GECORO niet zouden worden gevolgd, volgt er eerst afstemmingsoverleg met ambtelijke
werkgroep en/of beleidsmensen.
De bevolking wordt op twee momenten in het proces betrokken, namelijk vooraleer het ontwerp
wordt opgemaakt (belangengroepen) en tijdens het openbaar onderzoek (ruimere bevolking).

2.6.

Producten en status

In de loop van de werkzaamheden voor de herziening van het globaal structuurplan voor het
gehele stedelijk grondgebied zijn volgende nota’s door OMGEVING uitgewerkt en door de
ambtelijke werkgroep / gemeenteraadscommissie na bespreking en aanpassingen goed
bevonden. De aangegeven data zijn deze van de ‘definitieve’ versie. College noch Gemeenteraad
hebben zich formeel over een van deze nota’s uitgesproken.
-

Procesnota herziening globaal structuurplan Sint-Truiden, december 2009
Deelstudie wonen, juni 2010
Deelstudie lokale economie, juni 2010
Deelstudie cultuur-toerisme, juni 2010
Voorontwerpen herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, o.m. oktober 2010, januari
2011, april 2011, februari 2012, augustus 2013, juli, september en november 2015.
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3.

Opbouw van dit herziene
ruimtelijk structuurplan

gemeentelijk

Dit gericht herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beantwoordt aan de bepalingen van de
Vlaamse Codex VCRO en van de omzendbrief RO 97/02 over het gemeentelijk
structuurplanningsproces. Daartoe heeft het een drieledige juridische draagwijdte en wordt het
opgedeeld in drie delen :
- bindende bepalingen
De bindende bepalingen, ruimtelijke kernbeslissingen genaamd in het structuurplan van 2000,
zijn de bepalingen die de gemeente en de instellingen die onder de gemeente ressorteren formeel
dienen na te leven; zij worden expliciet als bindende beslissingen genomen.
Bindende bepalingen drukken de gekozen beleidsrichting en de essentie van de gewenste
ruimtelijke structuur in beleidstermen uit. Ze geven de te realiseren taken en gewenste resultaten
aan, evenals de concrete maatregelen die nodig zijn om de beslissingen te realiseren uitgaande
van de middelen waarover men beschikt (dit is de essentie van de geselecteerde prioritaire
projecten en maatregelen).
De VCRO bepaalt dat van het bindend gedeelte niet kan worden afgeweken; het kan alleen
worden gewijzigd door dezelfde zware procedure te doorlopen die ook bij de goedkeuring ervan
van tel is (adviezen, openbaar onderzoek).
- gewenste ruimtelijke structuur als richtinggevende bepalingen
Richtinggevende bepalingen dienen als toetskader waarbinnen de overheid over bepaalde
projecten een beslissing dient te nemen. Afwijking ervan is in een aantal situaties mogelijk met
een uitdrukkelijk gemotiveerde beslissing.
Richtinggevend in dit structuurplan zijn de gewenste ruimtelijke structuur, de gedetailleerde
maatregelen die deze mee zouden moeten realiseren en de juiste situering van alle aanduidingen
(lijnen en symbolen) op de kaarten.
De focus in deze gerichte herziening ligt op dit richtinggevend deel.
- informatief gedeelte
Een structuurplan bevat een informatief gedeelte, dat geen enkele juridische draagwijdte heeft.
Informatieve elementen zijn: de bestaande ruimtelijke structuur, de resultaten van het gevoerde
onderzoek, de gehanteerde prognoses, ... .
Daar een omvangrijk deel van de informatieve beschrijving van structurele elementen uit de
context van Sint-Truiden nauwelijks is gewijzigd ten opzichte van 2000, is er voor gekozen het
integrale informatieve deel uit het structuurplan 2000 in bijlage op te nemen en alleen de echt
nieuwe elementen die relevant zijn voor de aangepaste beleidsopties in het richtinggevend deel
in een beknopt nieuw informatief deel (dat voor de vlotte vergelijkbaarheid wel dezelfde structuur
behoudt) weer te geven.
Dit betekent ook dat het herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zich uitspreekt over de
gewenste ontwikkeling (ontwikkelingsperspectief en grote lijnen) van alle elementen die voor de
gemeente van belang zijn. Daarbij wordt, als eerste aspect, onderscheid gemaakt tussen deze
elementen die binnen het subsidiariteitsbeginsel en volgens het RSV tot de gemeentelijke
bevoegdheid behoren (en waarover niet alleen visie, concept en maatregelen in het
richtinggevend deel zijn opgenomen, maar ook kernbeslissingen in het bindend gedeelte) en die
elementen die tot de bevoegdheid van provincie of gewest behoren (en waarvoor alleen in het
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richtinggevend deel de visie van de gemeente op het ontwikkelingsperspectief en de wenselijke
maatregelen wordt aangegeven als een suggestie naar die hogere overheden toe).
Een ander aspect vanuit de omzendbrief is dat het herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
van Sint-Truiden zich niet in eenzelfde mate van detail uitspreekt over alle deelgebieden en
deelstructuren, maar enkel over deze die momenteel van belang of als problematisch worden
beschouwd voor de ontwikkeling de komende jaren.
Een derde aspect waarop dit herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan inspeelt op de
omzendbrief is tenslotte dat in dit document alleen de principes van maatregelen en projecten
zijn opgenomen (eventueel aangevuld met voorbeelden of vingeroefeningen); de gedetailleerde
en definitieve keuzen zullen in de aangegeven uitvoeringsplannen worden gemaakt.

4.

Algemene situering van de gemeente

Sint-Truiden is gelegen in het zuidwesten van de provincie Limburg. De omliggende steden in de
zes richtingen op telkens ongeveer 20 km zijn Hasselt, Tongeren, Borgworm, Hannuit, Tienen en
Herk. Nieuwerkerken en Alken in het noorden, Wellen, Borgloon en Heers in het oosten,
Gingelom in het zuiden en Landen en Zoutleeuw in het westen zijn de buurgemeenten van SintTruiden. Kaart 4 geeft dit weer.
Sint-Truiden ligt op de grens van droog en vochtig Haspengouw in een landbouwgebied waarvan
het het handels- en dienstencentrum is.
Met 40.158 inwoners eind 2015 is Sint-Truiden nog steeds de vierde meest bevolkte gemeente
van Limburg.
Sint-Truiden ligt temidden de autosnelwegen Brussel-Aachen (E40), Antwerpen-Hasselt-Luik
(E313) en Brussel-Luik (E40). De voornaamste ontsluiting wordt gevormd door de gewestwegen
naar Tienen en Luik (N3) en de nieuwe expresweg naar Hasselt (N80). Een bevaarbare rivier of
kanaal passeert er in Sint-Truiden niet; de hoofdspoorlijn van Limburg (Brussel-Landen-SintTruiden-Hasselt-Genk) daarentegen wel. Sint-Truiden is gelegen in het stroombekken van de
Demer; Molenbeek, Cicindria, Melsterbeek en Herk zijn er de belangrijkste beken. Zij stromen
alle in hoofdzaak in noord-zuidrichting.
De gemeente is qua oppervlakte (10.690 ha 1) de grootste van Limburg en is ook het grootste
centrum van de fruitteelt in Vlaanderen.
Naast de kernstad met zijn omliggende wijken kent de gemeente negen woonkernen (Wilderen,
Duras, Runkelen, Gorsem, Metsteren, Melveren, Kortenbos, Zepperen, Ordingen en Brustem) in
de noordelijke helft van het grondgebied (Vochtig Haspengouw) en acht woonkernen (Halmaal,
Velm, Bevingen, Kerkom, Aalst, Engelmanshoven, Gelinden, Gelmen) in de zuidelijke helft van
het grondgebied (Droog Haspengouw). Het situeringsplan in kaart 1 geeft deze weer.

1

Oppervlakte volgens de jaarlijkse NIS-bevolkingsstatistieken en NIS/Kadaster-statistieken bodembezetting. De
oppervlakte van Sint-Truiden in het gewestplan zou 10.724 ha bedragen (Afdeling Ruimtelijke Planning).
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Tabel 1 - Sint-Truiden in een notendop 2
___________________________________________________________________________
oppervlakte
aantal inwoners (eind '2015)
aantal inwoners (eind '2014)

waarvan (eind ’14) jongeren tot 19 jaar
volwassenen 20-64 jaar
senioren, vanaf 65 jaar

aantal gezinnen (begin 2016)
aantal gezinnen (eind 2015)
aantal gezinnen (eind 2014)

gemiddelde gezinsgrootte (eind '14)

10.690 ha
40.158
39.957

18,7 %
60,6 %
20,6 %

18.150 3
17.495
17.341

(+ 2.973 sinds '91, + 2.669
sinds ’97, + 648 sinds eind ’10,
+ 117 sinds eind ‘13)
(eind ’12 18,9 %)
(eind ’12 61,8 %)
(+ 6,5 % sinds '91, + 5,0 %
sinds ’98, + 1,4 % sinds ‘12)

(+ 2.664 sinds eind ’92
+ 1.887 sinds eind ’97
+ 652 sinds eind 2009
+ 84 sinds eind ‘13)
(2,74 begin '91, 2,41 eind ’97,
2,38 eind ’09, 2,31 eind ’13))

2,30

aantal woningen (eind '06, raming)
waarvan eengezinshuizen
open bebouwing
huurwoningen
sociale huurwoningen
met (zeer) ernstige gebreken
met lichtere gebreken

16.631
82,8
30,5
29,0
5,3
4,7
6,6

aantal nieuw gebouwde woningen
waarvan open bebouwing ('81-89)

ca 160 per jaar (van '78 tot en met '92)
62,7 %

aantal arbeidsplaatsen (werknemers
en ambtenaren) in Sint-Truiden ('09)

18.010

aantal bedrijven met werknemers
in St-Truiden (eind 2011)

1.579

%
%
%
%
%
%

(14.987 eind ’97)
(in '91)
(in '91)
(in '91)
(raming voor '91)
(raming voor '91)

(+ 5.781 sinds '84, + 3.812
sinds’92, + 2.263 sinds ‘96)
(+ 758 sinds '84, + 557 sinds’92
+ 513 sinds ‘96)

aantal volledig uitkeringsgerechtigde
werklozen (eind 2009)
1.743
(1.147 in sept. ’98)
___________________________________________________________________________

2
3
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5. Afwegingen inzake de plan-MER-plicht en de
passende beoordeling
De opmaak of herziening van een ruimtelijk structuurplan is niet plan-MER-plichtig, tenzij er
mogelijke betekenisvolle effecten op een speciale beschermingszone kunnen voorkomen ten
gevolge van het plan en er dus een passende beoordeling vereist zou zijn (overeenkomstig artikel
36 ter van het decreet natuurbehoud). Dergelijke redenering is ook gebruikt door de Vlaamse
regering in de recente procedure van de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen. In die procedure is de opmaak van passende beoordeling niet noodzakelijk
gebleken, zoals blijkt uit het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2009 tot
voorlopige vaststelling van de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen:
“Overwegende dat geen passende beoordeling vereist is voor de huidige herziening van het RSV
omdat kan uitgesloten worden dat de voorstellen, opgenomen in de herziening, betekenisvolle
effecten op een speciale beschermingszone (SBZ) kunnen hebben, aangezien bij de redactie
ervan rekening is gehouden met de reglementering m.b.t. en de ligging van de SBZ en de keuze
van de beleidsvoorstellen en de formulering van de opties zo is gebeurd dat betekenisvolle
effecten op SBZ vermeden worden; dat een advies van het Agentschap Natuur en Bos van
02/02/2009 bevestigt dat over de huidige herziening geen passende beoordeling vereist is.”
Naar analogie met de herzieningsprocedure van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen door de
Vlaamse overheid wordt geopteerd om dezelfde werkwijze te hanteren. Er moet met andere
woorden worden geoordeeld of de herziening van het ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden
mogelijke betekenisvolle effecten op een speciale beschermingszone kan hebben. Op basis van
voorontwerp 5 is daarom een ‘voortoets passende beoordeling’ uitgevoerd (zie bijlage 4). Het
betreft een ‘gevoeligheidsanalyse’ waarbij de voorgestelde ruimtelijke keuzes en de aspecten die
in de actualisatie worden meegenomen, worden gescreend op hun mogelijke impact op de
speciale beschermingszones.
De algemene conclusie van deze afweging is dat de gehanteerde ruimtelijke principes en
selecties in (de actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden betekenen dat er in de
vier delen van de speciale beschermingszone zelf en in hun overgangsranden geen
ontwikkelingen met potentieel negatieve effecten op die beschermingszones worden voorzien en
dat voor ontwikkelingen op ruimere afstand die mogelijk effecten zouden kunnen hebben dit moet
worden bekeken op planniveau (bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen) en dat er op
dat moment indien nodig een screening, passende beoordeling of plan-MER moet worden
opgemaakt. De opname van dergelijke clausule volstaat om op het niveau van een ruimtelijk
structuurplan te voldoen aan de voortoets passende beoordeling.
In de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden wordt daarom onderstaande
clausule mee opgenomen waardoor er voldoende aandacht en garanties blijven ten aanzien van
de speciale beschermingszones, meer bepaald in de concrete uitvoeringsprocessen en waardoor
de herziening van het ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden op zich geen aanleiding geeft tot de
opmaak van een passende beoordeling.
“De concrete uitwerking op het terrein van de gehanteerde ruimtelijke principes en selecties in
(de actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden zal voorwerp uitmaken van verder
ruimtelijk onderzoek en overleg (o.a. procedures tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen).
Alle andere reglementeringen, zoals de passende beoordeling, plan-MER en MOBER, blijven
hierbij onverminderd van kracht. Deze uitvoeringsprocessen zullen concreet bepalen of en welke
ontwikkelingen op het terrein mogelijk zijn.”
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Deze clausule is algemeen geldend voor alle desbetreffende inhoudelijke bepalingen doorheen
heel het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden.
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INFORMATIEF GEDEELTE
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II.

Planningscontext

De planningscontext geeft een overzicht van belangrijke randvoorwaarden bij het
planningsproces. In het bijzonder het verband met hogere plannen en met plannen van aanleg is
daarbij van belang.

6.

Juridische context

Sinds de goedkeuring van het structuurplan in 2000 is de volledige regelgeving ruimtelijke
ordening in Vlaanderen gewijzigd en opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(VCRO, goedkeuring 15/5/2009) die sindsdien al enkele tientallen malen is gewijzigd. Het
systeem van de ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen is in de VCRO en
haar uitvoeringbesluiten bevestigd.
Met het goedgekeurde maar nog niet operationele decreet op de omgevingsvergunning is op
Vlaamse niveau de weg naar omgevingsplanning ingeslagen. Of dit, en zo ja welke, gevolgen
zal hebben voor de ruimtelijke structuurplannen is nog onduidelijk.
Het belangrijkste juridische kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Truiden is (voorlopig)
grotendeels nog steeds het Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren (KB 5/4/1977).
In essentie legt dit plan de bestemming van het gemeentelijk grondgebied vast. Daarbij is
landbouw de hoofdbestemming. Een groei van de woonfunctie wordt voorzien in de kernstad en
randwijken, in de kerkdorpen en bouwlinten en in een reeks woonuitbreidingsgebieden naast een
aantal kernen. De belangrijkste aanwezige bos-, groen- en parkgebieden blijven als dusdanig
bestemd, evenals de reeds gerealiseerde K.M.O.- en industriezones.
Eind vorige eeuw zijn een aantal wijzigingen, met name inzake infrastructuren, het militair domein
van Brustem en de Molenbeekvallei aangebracht. Sinds de goedkeuring van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen eind 1997 kan het gewest het gewestplan op zich niet meer wijzigen,
maar werkt het met ruimtelijke uitvoeringsplannen. Kaart 2 geeft het in 2000 geldende gewestplan
(met uitsnede van de delen die door RUP’s zijn vervangen) weer.
Stelselmatig zijn de voorbije tien jaar delen van het gewestplan vervangen door gewestelijke,
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).
Alleen in de kernstad en in de industriezones voorzien enkele goedgekeurde B.P.A.'s in
detailleringen van dit gewestplan. Verspreid over het grondgebied, zowel in stedelijk gebied als
in buitengebied, ordenen thans een twintigtal RUP’s de ruimte. Enkele van deze RUP’s zijn
gekoppeld aan verruimde B.P.A.’s waarvan ze een gedeeltelijke herziening zijn. Navolgende
tabel en kaart 3 geven een overzicht.
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overzicht BPA's / RUP's sint‐truiden (geldig op 1/4/2016)
nr
naam

goedkeuringsdatum

gemeentelijke
2
BPA Industriezone VI ‐ schurhovenveld uitbreiding
3
BPA Schurhoven industriezone
4
BPA's Sint‐Pieter A en B
1983, 1994 en 1996
5
verruimd BPA binnenstad
MB 4/12/1997
6
RUP gedeeltelijke herziening verruimd BPA binnenstad
BD 16/12/2004
7
RUP tweede gedeeltelijke herziening verruimd BPA binnenstad
BD 30/4/2008
8
verruimd BPA stationskwartier
MB 20/12/2001
BD 16/12/2004
9
RUP gedeeltelijke herziening verruimd BPA stationskwartier
10
verruimd BPA veemarkt
MB 2/12/1998
11
RUP gedeeltelijke herziening verruimd BPA veemarkt
BD 16/12/2004
12
RUP brustempoort
BD 2005
13
RUP nieuw stationskwartier
BD 13/1/2005
14
RUP nieuw stationskwartier 2
BD 2006
15
RUP groene waarden
BD 14/9/2006
16
RUP urgente zonevreemde recreatieve constructies in de open ruimtBD 15/6/2006
17
RUP urgente zonevreemde bedrijven in de open ruimte
BD 23/11/2006
18
RUP geïntegreerde zorgsite velm
BD 18/10/2006
19
RUP bedrijventerrein domein van brustem
MB 31/10/2002
20
RUP gedeeltelijke herziening lokaal bedrijventerrein domein van brusBD 14/10/2010
21
RUP stort melveren
BD
18
RUP school wilderen
BD 2010
19
RUP kasteeldomein duras
BD 16/7/2009
20
RUP kasteeldomein nieuwenhoven
BD 16/7/2009
21
RUP dorpengeheel groot‐gelmen, engelmanshoven, gelinden en omgBD 8/9/2011
22
voorontwerp‐RUP recastrip
geen def GR ‐ vervallen
23
RUP zonevreemde recreatieve constructies 2
BD 7/6/2012
24
RUP acute ruimtelijke knelpunten
BD 28/2/2013
25
RUP brustempoortbuiting
BD 27/6/2013
26
RUP rijschoolstraat
BD 15/10/2014
27
RUP speelhof‐begijnhof‐veemarkt
GR 26/9/2016
provinciale
50
PRUP Afbakening KSG Sint‐Truiden
51
PRUP regionaal bedrijventerrein domein van brustem

MB 23/12/2008
BPR 26/5/2015

gewestelijke
60
RUP Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid‐Limburg
BVR 22/9/2006
61
RUP Natuur‐en landbouwgebieden 'Vinne ‐ Galgenveld' in de regio HaBVR 24/10/2008
62
ontwerp‐RUP Natuur‐ en landbouwgebieden 'Vallei van de Gete, Me geen BVR ‐ vervallen
63
RUP leidingstraat VTN (Voeren tot Opwijk)
BVR 30/4/2009

Het stadsbestuur bereidt momenteel bijkomende RUP’s voor de stadswijken Binnenstad, SintPieter en Rochendaal, voor een tweede reeks acute ruimtelijke knelpunten, grote delen van het
Domein van Brustem (centrale open ruimte voor occasionele grootschalige culturele
evenementen), voor een windturbinepark en voor de zuidwestelijke dorpen Velm – Aalst –
Kerkom – Bevingen - Halmaal. Wanneer ook deze RUP’s zullen zijn goedgekeurd zal meer dan
de helft van het gemeentelijk grondgebied door RUP’s zijn-gevat.
In de loop van de komende jaren worden normalerwijze ook RUP’s voor de dorpengroepen
Brustem – Zepperen en Wilderen – Kortenbos, voor de grootwinkels en voor Tiensesteenweg
‘net buiten de rotonde’ opgestart.
Het Vlaams gewest bereidt in uitvoering van de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in
Haspengouw-Voeren een GRUP Vallei van Kelsbeek – Nieuwenhoven voor. Startoverleg
hiervoor heeft in voorjaar 2015 plaats gevonden.
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De stad Sint-Truiden beschikt sinds 2001 over een gemeentelijke geïntegreerde
stedenbouwkundige verordening, die ook ruimtelijke aspecten van het milieubeleid omvat.
Deze verordening is in 2003 laatste gewijzigd. Een grondige aanpassing ervan is in voorbereiding
en wordt normalerwijze in de loop van 2017 afgerond.
Verspreid op het grondgebied van Sint-Truiden zijn in 2000 125 monumenten, vijf landschappen,
zes stadsgezichten en negen dorpsgezichten wettelijk beschermd. Het aantal beschermde
monumenten, vooral in de binnenstad, is de laatste jaren van vorige eeuw meer dan verdubbeld.
Actueel zijn 667 Truiense gebouwen en gebouwdelen in de Vlaamse inventaris van bouwkundig
erfgoed opgenomen.
Het landbouwgebied in het hele zuiden van de gemeente, onder de lijn Halmaal-Ordingen, werd
opgenomen in ruilverkavelingsprojecten. Deze zijn vorige eeuw alle uitgevoerd.

7.

Ruimtelijke beleidsplannen

Op verschillende hogere planniveaus worden uitspraken gedaan over de gewenste ontwikkeling
van Sint-Truiden en zijn regio.

7.1.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse
regering op 23 september 1997. Sindsdien is het meermaals gedeeltelijk herzien. Op 17
december 2010 is de meest recente partiële herziening definitief vastgesteld. De bindende
bepalingen werden bekrachtigd bij decreet van 25 februari 2011.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gaf mee het kader voor het structuurplan van 2000.

7.1.1. Herziening RSV
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is recent herzien, onder meer wat betreft de taakstellingen
aan wonen en bedrijvigheid voor de verschillende provincies. Limburg krijgt daarbij voor de
planperiode 2007-2012 een bijkomend pakket van 939 ha aan bedrijventerreinen toegewezen,
waarvan 282 ha effectief nieuw te bestemmen terreinen.

7.1.2. Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos in 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 en dus ook het grondgebied
van Sint-Truiden 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.
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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.
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 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, zuidwestelijke dorpen) 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 erosiebestrijdingsprojecten, 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 rivieren 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 (al dan niet na voorafgaand onderzoek)
is opgenomen. Op het grondgebied van Sint-Truiden betreft het vijf RUP’s :
 twee op korte termijn op te starten: RUP Vinne (met verbinding richting (bossen van, nvdr)
Duras) en RUP Mergelgebied Klein-Gelmen/Gelinden en
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drie op te starten na voorafgaand specifiek onderzoek: RUP Valleien Melsterbeek, Molenbeek
en Kelsbeek (in noordwestelijk gebied, nvdr), RUP(‘s) met herbestemmingen van vier
woonuitbreidingsgebieden, met name in Velm, Zepperen en Gelinden en RUP Omgeving
Kerkom/Brustem. Dit laatste, zo blijkt uit de begeleidende nota, heeft betrekking op de
kasteelbossen en natuurwaarden in de omgeving van Kerkom, de Cicindriavallei en de
verbinding in de bosstructuur richting Melsterbeek (Brustem).
Het Vlaams gewest bereidt een van deze RUP’s actief voor, nl. het RUP Vallei van Kelsbeek
– Nieuwenhoven. Startoverleg hiervoor heeft in voorjaar 2015 plaats gevonden.
Gewestelijke RUP’s voor bouwvrije agrarische gebieden worden voor heel de regio niet
noodzakelijk geacht.

7.1.3. Herbevestiging agrarische gebieden
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. Sindsdien houdt het stadsbestuur, doorheen de toelichtingsnota’s van de
opeenvolgende (buitengebied)RUP’s, een overzicht van doorgevoerde wijzigingen (in min en in
meer) aan dit herbevestigd agrarisch gebied bij.
Uit de kaarten met de precieze afbakening van de herbevestigde agrarische gebieden op het
gemeentelijk grondgebied kan worden afgeleid dat nagenoeg de gehele oostelijke en zuidelijke
randen van de gemeente, met uitzondering van de omgevingen van Gelinden en Kerkom, tot het
herbevestigd agrarisch gebied behoren. Voor een brede spie van zuid naar noordwest met
Kerkom, Brustem, Bevingen, de stad en het hele noordwestelijke gebied, is dit niet het geval.

7.2.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg

Op 12 februari 2003 keurde de Vlaamse regering het ruimtelijk structuurplan van de provincie
Limburg goed. In navolging van de herziening van het RSV heeft het provinciebestuur de voorbije
periode het provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg herzien. Deze is definitief goedgekeurd
door de Minister op 23 juli 2012.
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg was ten tijde van de goedkeuring van het
gemeentelijk structuurplan van 2000 nog in opmaak en gaf er alleen informatief mee het kader
voor aan.

7.2.1. Herziening PRSL
Bij het (herziene) provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg zijn volgende elementen voor SintTruiden van belang.
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Bij deze herziening vanuit het herziene RSV is de provinciale taakstelling voor werken voor de
periode 2007-2012 van 939 ha binnen de provincie verder verdeeld. De in het RSV voorziene
eventuele beleidsmatige marge, dewelke niet hard cijfermatig is vastgelegd omdat zij verder in
overleg met en op vraag van de provincies zal worden bepaald, komt daarbij voorlopig niet in
beeld. Van die 939 ha is 282 ha effectief nieuw te bestemmen bedrijventerrein. Naar aanleiding
van de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan zijn voor de volgende planperiode
ook voor Sint-Truiden mogelijkheden en taakstellingen voor bijkomende regionale
bedrijventerreinen onderzocht. Een exacte cijfermatige taakstelling wordt hier niet op gekleefd,
omdat dit (voor elk van de economische knooppunten) vanuit onderzoek van de ruimtelijke
mogelijkheden moet volgen. Maar vanuit een loutere doorvertaling van de provinciale taakstelling
vanuit de recent goedgekeurde herziening van het RSV naar de verschillende stedelijke gebieden
en economische knooppunten, kan een dergelijke taakstelling voor Sint-Truiden in de meerdere
tientallen hectaren oplopen. Op basis hiervan is in 2015 een forse uitbreiding van het regionaal
bedrijventerrein domein van Brustem in een provinciaal RUP vastgelegd.
Voor het wonen bevat de herziening van het PRSL nieuwe taakstellingen voor de periode 2007
– 2017 (opgesplitst in 2007 – 2012, volgens de herziening van het RSV en 2012 – 2017, meer
indicatief op basis van de cijfers van de studiedienst van de Vlaamse regering).
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal woningen nodig voor de opvang van de
natuurlijke aangroei (voor alle gemeenten) en het aantal woningen dat nodig is in functie van een
aanbodbeleid (alleen in de stedelijke gebieden). Voor Sint-Truiden is daarbij voor de periode 2007
– 2017 557 bijkomende woningen als taakstelling (voor het aanbodbeleid) indicatief aangegeven;
voor de opvang van de natuurlijke aangroei valt uit de tabel te berekenen dat dit voor die periode
woningen zou 1.529 bedragen. De totale taakstelling komt daarmee op 2.086 woningen over
tien jaar, of 209 per jaar.
Het herziene PRSL geeft ook taakstellingen voor de delen van de sociale woningvoorraad aan;
deze dienen binnen de totale taakstelling gerealiseerd. Voor sociale kavels is er, gelet op het
kleine aantal dat in Limburg moet gerealiseerd worden, geen taakstelling. Voor sociale
koopwoningen is de taakstelling aan bijkomende woningen voor de periode 2007 – 2017 (in
verhouding tot het aandeel gezinnen) vastgelegd op 172. Vanuit het decreet grond- en
pandenbeleid wordt dit aanbod kwalitatief gericht op bescheiden woningen in appartementsvorm
of in andere typologieën van beperkte oppervlakte met een (kleine) eigen buitenruimte.
De niet-selectie van de dorpen Velm, Brustem en Zepperen als hoofddorpen wordt bevestigd.
Het stadsbestuur heeft hiertegen een negatief advies geformuleerd.
Het herziene PRSL situeert Sint-Truiden in de hoofdruimte Haspengouw en Voeren en geeft
hiervoor visie en ruimtelijke concepten aan. Ze selecteert ook meerdere natte natuurverbindingen
en een droge natuurverbinding op het gemeentelijk grondgebied, geeft ontwikkelingsperspectieven voor de regionale en lokale bedrijventerreinen aan en selecteert secundaire
wegen. Ze duidt de provinciale taken inzake kleinhandelsconcentraties en windturbines.

7.2.2. Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden heeft tot doel aan te duiden in welke gebieden
een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is. Bijkomende ruimtebehoefte
voor woningbouw, economische activiteiten en andere stedelijke activiteiten moeten in het
kleinstedelijk gebied opgevangen kunnen worden. Het vaststellen en aanpassen van de
afbakeningslijn van een kleinstedelijk gebied is een expliciete bevoegdheid van de provincie.
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In de voorstudie over de afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied SintTruiden is een voorstel van een grenslijn voor het kleinstedelijk gebied en een actieprogramma
met concrete voorstellen voor de uitvoering van de ruimtelijke aspecten van het stedelijk beleid
op provinciaal niveau uitgewerkt.
Volgende programma-elementen uit de voorstudie zijn in het goedgekeurde PRUP opgenomen:
- de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden, zoals voorgesteld in de
voorstudie, is vastgelegd op perceelsniveau
- de reservatie van de stadsuitbreiding Lichtenberg, dit ter voorkoming van verdere bebouwing
en het aanduiden als reservegebied voor wonen (ongeveer 900 woningen). Dit gebied sluit
aan bij Luikersteenweg.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de provincieraad definitief vastgesteld op 15
oktober 2008. Bij ministerieel besluit keurde de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening het
ruimtelijke uitvoeringsplan op 23 december 2008 goed.

7.3.

Gemeentelijke structuurplannen

7.3.1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden 2000
De gewenste ruimtelijke structuur van Sint-Truiden zoals die in 2000 is vastgelegd is in bijgaande
kaart weergegeven. De voorbije tien jaar is deze figuur slechts op weinig punten onder druk
komen staan. De actuele gewenste ruimtelijke structuur (zie kaart 24, verderop) verschilt er dan
ook alleen op ondergeschikte punten van.

7.3.2. Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van de buurgemeenten
In tegenstelling tot de situatie in 2000 beschikken de negen buurgemeenten van Sint-Truiden
thans alle over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Zoals bijgaande collage van de gewenste ruimtelijke structuren duidelijk maakt, lopen de meeste
structuurbepalende elementen over de gemeentegrenzen heen door: de verschillende
beekvalleien, de grote landbouwplateaus / -gebieden, een aantal grote gehelen natuur, de
spoorlijn en de regionale wegen.

8.

Sectorale beleidsplannen en beleidsnota’s

8.1.

Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (G.N.O.P.) 4 voor Sint-Truiden werd in 1996
goedgekeurd door de gemeenteraad en is sindsdien niet meer gewijzigd.

4
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8.2.

Mobiliteitsplan

Een mobiliteitsplan is opgemaakt in de periode 1998-2000 in het kader van het
mobiliteitsconvenant van Sint-Truiden met het Vlaams Gewest. Het plan is parallel met dit
structuurplan eind 2012 herzien.
Belangrijke nieuwe elementen die in deze herziening naar voor komen zijn: het doorgedreven
STOP-principe, de herstructurering van N80 (en N3) voor vlot doorgaand verkeer om zo het
sluipverkeer uit de kernstad te weren, een erg beperkt aantal nieuwe stukjes weg, de nieuwe
parkeerroute / stadsboulevard rond de binnenstad die stapsgewijze en met tussentijdse
evaluaties wordt gerealiseerd, de conflictvrije fietsassen die uitmonden op een fietsboulevard op
de vesten en tot slot de reorganisatie van het openbaarvervoersysteem met twee hoofdhalten
voor het streekvervoer (station en Europaplein) en op termijn een afzonderlijk systeem van kleine
stadsbusjes. Ook wordt voor een ruime waaier aan projecten de opmaak van een
mobiliteitseffectenrapport (mober) verplicht.

8.3.

Commercieel-strategisch plan voor Sint-Truiden

Dit plan is opgemaakt in het kader van het Fonds voor Binnenstedelijke Commerciële Centra
(Mercurius-fonds) en recent geactualiseerd in de zogenaamde Nelson-studie (zie verder in hfst.
24).

9.

Relevante studies

Op het onderzoek van het handelsapparaat na (zie verder in hfst. 24) zijn de studies die in 2000
waren vermeld nog steeds relevant.
Daarnaast heeft het Vlaams gewest recent (2015) een plan-MER voor de verbinding van
Haspengouw naar E40 afgewerkt. Uit een eerste afweging van een zestal mogelijke tracés en
varianten, selecteert deze studie er voorlopig twee, die beide door het domein van Brustem lopen.

10.

Belangrijke projecten

De meest cruciale nieuw gerealiseerde of in voorbereiding zijnde projecten op het gemeentelijk
grondgebied zijn de volgende :
- de herontwikkeling van de stationsomgeving met stapsgewijze herschikking van de
busstations, verstedelijking van het treinstation, uitbouw van een jongerencampus aan de
stadszijde met jeugdcentrum, kinderopvang en een school (in kader van verruimd B.P.A. en
herzienings-RUP Stationskwartier)
- het masterplan N80 (2009) waarin de 5,5 km lange verkeersader van Sint-Truiden wordt
omgevormd tot een aantrekkelijk groene stadsentree. De weg wordt landschappelijk ingepast
tussen glooiende grasbermen en ruime verbindingsplateaus. Meer dan 3.000 bomen worden
volgens een raster geplaatst om zo de N80 tot een aantrekkelijke groene stadsentree om te
vormen.
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-

-

-

Het masterplan voorziet een scheiding van de doorgaande en lokale verkeersstromen door
de inplanting van een landschappelijke ingepaste sleuf ter hoogte van het stadscentrum die
de relatie tussen de stad en de omliggende wijken over de historische steenwegen hersteld.
Daar waar dit masterplan ten tijde van de opmaak ervan voor de wegbeheerder AWV prioritair
was, is dit de voorbije jaren door het toegenomen belang van andere ingrepen in Limburg,
met name de noord-zuidverbinding, verminderd. De start van de uitvoering is al minstens naar
de middellange termijn doorgeschoven en de belangrijke verknoping van N80 en N3 zal nog
in een nieuw ontwerp geactualiseerd worden. Voor de stad blijft de heraanleg van de N80doortocht volgens de principes van het masterplan van 2009 belangrijk en prioritair
de uitbouw van het Domein van Brustem met optimalisering en realisatie van de lokale en
regionale bedrijventerreinen aldaar, het heropstarten van het vliegveld en het faciliteren van
het gebruik van de centrale open ruimte voor occasionele grootschalige culturele
evenementen (festivals) (in kader van meerdere in opmaak zijnde RUP’s)
de uitvoering van het zoneringsplan van stelselmatige aanleg van gescheiden rioleringen in
de centrumgebieden van de gemeente
meerdere grotere woonprojecten in het stedelijk gebied, veelal in het kader van RUP’s:
Staaien, Nieuw Stationskwartier, Gulden Bodem, Champagnesite, … en recent ook de
Slachthuissite
de vernieuwende aanpak van de erosie- en waterproblematiek gedragen door Watering SintTruiden.

11.

Situaties en ruimere ontwikkelingen met
invloed op Sint-Truiden

Alle negen situaties en ontwikkelingen op een ruimere schaal die in 2000 zijn vernoemd, zijn nog
steeds van toepassing; de afbouw van de militaire sector is evenwel gestabiliseerd door de
hernieuwde uitbouw van Saffraanberg als enig opleidingscentrum voor de landmacht in
Vlaanderen.
De acht andere, nog verder lopende ontwikkelingen zijn :
- expansie en onzekerheid in de fruitsector
- verschuiving van de economische ontwikkelingen
- de ligging aan de rand van provincie en gewest
- (cultuur-)toeristisch-recreatieve groei
- toenemend autobezit en –gebruik
- uitbouw van de verzorgingssector
- uitzwerming van Hasselt
- toenemende natuur- en milieubepalingen.
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II. Bestaande ruimtelijke structuur
12.

Macro-structuur: Sint-Truiden in Haspengouw

De in 2000 geschetste macro-structuur is nog steeds van tel.

13.

De oorspronkelijke ruimtelijke structuur

Evident is de oorspronkelijke structuur van Sint-Truiden zoals die in 2000 is geschetst, nog steeds
van tel.

14.

De huidige ruimtelijke structuur van de
gemeente

De huidige ruimtelijke structuur is grotendeels nog steeds dezelfde als degene die in 2000 is
geschetst. Alleen de bevolkings- en woningdichtheden zijn verder geëvolueerd (zie verder in hfst
20).

15.

Ruimtelijke structuur van de stad en de
kerkdorpen

De ruimtelijke structuur van stad en kerkdorpen is grotendeels nog steeds dezelfde als degene
die in 2000 is geschetst. Alleen de bevolkingsaantallen zijn verder geëvolueerd (zie verder in hfst
20) en ook zijn in sommige dorpen beschreven voorzieningen of zonevreemde bedrijven
weggevallen.
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III. Evaluatie uitvoering goedgekeurd
structuurplan
16. Evaluatie uitvoering goedgekeurd structuurplan
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden is op 25 oktober 2000 door de Minister
goedgekeurd.

16.1. Overwegingen en stand van zaken vijftien jaar na datum van
goedkeuring van het structuurplan
De hoofdlijnen van de analyse in het informatief deel staan nog steeds overeind. Cijfergegevens
en onderbouwingskaders voor sommige behoefteninschattingen kunnen worden geactualiseerd
(bijv. inzake wonen), maar globaal zal dit de te nemen keuzen niet fundamenteel beïnvloeden.
Voor eventuele actualisering / uitbreiding van andere taakstellingen, bijv. inzake
bedrijventerreinen, boden de beleidskaders op Vlaams en provinciaal niveau tot 2010 weinig
ruimte; thans zijn deze kaders aangepast.
Ook de hoofdlijnen van het richtinggevend deel (visie, de meeste concepten, de gewenste
ruimtelijke structuur) hebben na vijftien jaar nog weinig van hun actualiteit en kracht ingeboet.
Toch ontbreekt in het document de deelruimtenbenadering, die bij de latere RUP’s wel is
uitgewerkt en toegepast. De invulling van de grote dorpen(gehelen) botst op een aantal punten,
bijv. de bijkomende woonontwikkeling, met het provinciaal structuurplan. Een aantal denksporen
uit de laatste jaren, bijv. over mogelijke nieuwe bedrijventerreinontwikkelingen, meer
hedendaagse verkeersinfrastructuren, ruiloperaties inzake beter niet te bebouwen bouwgronden
of ontwikkelingen inzake hernieuwbare energieproductie, worden door het goedgekeurde
structuurplan nog niet ondersteund.
Het structuurplan stelt vele prioritaire projecten en maatregelen voorop. Tussen sectoren zijn qua
belang weinig keuzen gemaakt. Binnen elke deelstructuur worden echter wel relatief duidelijke
prioriteiten aangegeven. Mede daardoor is een relatief groot aantal prioritaire projecten en
maatregelen thans reeds uitgevoerd (ongeveer een zesde) of in uitvoering (ongeveer tweederde).
Bijgevolg zijn de bindende bepalingen niet geheel, maar toch in behoorlijke mate gerealiseerd.
Deze realisatie is vrij evenwichtig gespreid over de verschillende sectoren.

16.2. Analyse uitvoering projecten en maatregelen
Voor het stadsbestuur dienen zich sinds de goedkeuring van het structuurplan in 2000 een reeks
van prioritaire projecten en maatregelen aan om deze visie en gewenste structuren te kunnen
realiseren. Ongeveer driekwart daarvan is ondertussen uitgevoerd of in uitvoering; deze zijn in
navolgende samenvatting aangegeven met * respectievelijk (*).
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de gefaseerde ontwikkeling van bedrijvigheid en gemengde complementaire ontwikkelingen
op het domein van Brustem (*)



systematische aandacht voor vermenging van bedrijvigheid in de woonwijken en –dorpen
(met aangepaste bouw- en uitbreidingsmogelijkheden en met opvolging van hinder) (*)
het bieden van herlokalisatiemogelijkheid voor de enkele bedrijven die op hun huidige plaats
niet te handhaven zijn, in de te ontwikkelen lokale bedrijvenzones aan Groenstraat en in het
domein van Brustem (*)
de handelsas in de kernstad versterken, met ruimere bouwmogelijkheden en de verdere
uitbouw van de langparkings (*)
ruimtelijke steunmaatregelen aan de landbouw met bouw- en bestemmingsregels die het
behoud en modernisering van landbouwbedrijfsgebouwen in de dorpskernen en de invoering
van nieuwe teeltbeschermingsinstallaties mogelijk maken, alsook de bebouwingsdruk op
landbouwgronden inperken (*)
mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van kleinschalige agrarische activiteitenzones
(voor stallingen, schuren, koelloodsen, palettenopslag, …) in de nabijheid van de dorpen:
uitgeprobeerd in het zuidoostelijk deel van de gemeente, maar de behoefte eraan en de
werkzaamheid ervan zijn klein gebleken; bij de uitwerking van het zuidwestelijk deel van de
gemeente is daarom overgestapt op een andere aanpak
mogelijkheden bieden voor de uitbouw van toeristische verblijfsinfrastructuur, onder meer in
geheel of gedeeltelijk vrijgekomen hoevegebouwen in het landbouwgebied en vooral in de
dorpskernen *












gefaseerde ontwikkeling van een vijftiental binnengebieden, nieuwe woonlocaties en (delen
van) woonuitbreidingsgebieden met accent op de kernstad en haar directe rand (*)



stimuleren en ondersteunen van de volkshuisvesting om de prioritaire projecten met vooral
sociale huurwoningen, maar ook met sociale koopwoningen en kavels, kleinschalig, ingepast
in de bestaande kernen en wijken en ook met renovatieprojecten te realiseren (*)
systematische aandacht voor woningverbetering in vier buurten in de kernstad, Brustem,
Zepperen, Groot-Gelmen en Aalst vanuit een actief stedelijk woonbureau dat eigenaars en
bewoners opzoekt, stimuleert en begeleidt en met projecten van systematische
bouwblokrenovatie in de vier stedelijke aandachtsbuurten
het voeren van een aanschrijvingsbeleid om bijkomende bouwkavels en woningen op de
markt te krijgen
de (her)aanleg van een aantrekkelijke openbare activiteitenruimte (dorpsplein, accent in
straatdorp) in elk dorp, met prioriteit in de Zepperen, Brustem, Gelinden, Melveren en GrootGelmen
realisatie van ontbrekende voorzieningen (zaal, school) in de dorpen overeenkomstig hun
niveau in de functionele structuur










stimuleren van afbakening, bescherming en gerichte ontwikkeling van de zes grote gehelen
natuur (*)



stimuleren van betere bescherming en gerichte ontwikkeling van de vier beekvalleien als
verwevingsgebieden van landbouw en natuur (*)
betere bescherming en gerichte natuurlijke ontwikkeling van de holle wegen *
betere bescherming en aangepaste beheer van twaalf geselecteerde beeldbepalende sites
voor hoogstamboomgaarden *
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vrijwaren van open ruimte en landbouwgronden door het faseren van volgens de huidige
cijfers niet noodzakelijke binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden voor de lange termijn
(*)
herbestemmen en verwerven van enkele beter niet te bebouwen percelen (met in totaal
mogelijkheden voor ca. 24 bouwkavels) in beekvalleien en tussen dorpen (*)
invoeren van een bouwverbod in de grote open delen van de zuidelijke plateaus (*)
opmaak, in samenwerking met de bevoegde administraties en de betrokken landbouw- en
natuursectoren, van een gedetailleerde inventaris van de natuurwaarden in de gemeente en
van een plan voor erosiebestrijding (*)



stimuleren in het overleg met de bevoegde overheden van de realisatie van de nieuwe N80zuid (vanaf Tiensesteenweg langsheen de spoorweg) als goede verbinding naar de E40 (van
deze optie is gaandeweg afgestapt, ook al omdat de aantakking in Landen niet evident is
gebleken; op Vlaams niveau worden thans de mogelijkheden onderzocht)



inbouwen van ‘ontmoedigingszones voor doorgaand verkeer’ in de dorpskernen, vooral in
Aalst, Ordingen, Zepperen en Brustem
aanleg van de vier groene schakels als aantrekkelijke fiets- en wandelroutes, ingeschakeld in
het fietsroutenetwerk (*)





bescherming van de ca. 500 beeldbepalende gebouwen die niet als monument zijn
beschermd, op een dergelijke wijze dat kwaliteitsvolle vernieuwingen en verbetering mogelijk
zijn (*)



invoeren van bouwregels voor harmonie voor (ver)nieuwbouw, die een minimum aan
inpassing in de omgeving garanderen maar vooral uitdagen tot kwaliteitsvol bouwen *
systematische aandacht voor het uitzicht en het beeld bij elke ingreep die de gemeente zelf
doet (*)
opzetten van een sensibiliseringscampagne naar eigenaars over hun verantwoordelijkheid
voor het uitzicht van gebouwen en gronden
invoeren van een systeem voor systematische controle en opvolging van de
(bouw)vergunningen (*).
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IV. Belangrijke ruimtelijke problemen en
bedreigingen, kwaliteiten en potenties
17.

Kwaliteiten en potenties

Sint-Truiden kan ook thans bogen op een hele reeks belangrijke kwaliteiten en mogelijkheden.
Kaart 9 geeft diegene die lokaliseerbaar zijn weer. Al naargelang de ruimtelijke eenheden waarin
ze (vooral) voorkomen betreft het volgende kwaliteiten en potenties.

In de hele gemeente
1.1.

De grootste kwaliteit en de kracht van Sint-Truiden is de diversiteit op alle terreinen.
Deze doet zich voor in het handelsapparaat, onder de industriële en agrarische
activiteiten, in de bevolkingssamenstelling, in het reliëf en de landschappen, in de
verscheidenheid aan woonomgevingen, in de verschillende dorpstypen en –grootten.
Deze verscheidenheid maakt de gemeente interessanter, aantrekkelijker en weerbaarder,
minder onderhevig aan één bepaalde ontwikkeling.

1.2.

Sint-Truiden is dé fruitgemeente van Vlaanderen. Een ruime, gevarieerde productie,
behoorlijke distributiekanalen en toonaangevende onderzoekscentra vormen een
economisch belangrijk geheel dat sterk in de gemeenschap en het levenspatroon van de
Truienaren is ingebed. De regelmatig weerkerende vernieuwingen tonen dat deze sector
slagkrachtig is en potenties naar de toekomst heeft.

1.3.

Sint-Truiden bezit een ruime waaier aan waardevolle stadswijken (Begijnhof,
Binnenstad, Stationskwartier), dorpskernen (Bevingen, Brustem, Gelinden, Gelmen,
Kerkom, Kortenbos, Wilderen, Zepperen), gebouwen (Abdij, stadhuis, zes kerken, een
tiental kastelen, tientallen vierkantshoeven, enkele industriële gebouwen en honderden
karaktervolle panden) en sites (kapellen, tommes, molens, ijskelders, …, zie kaart 9).
Deze zijn waardevol om hun historisch of industrieel-archeologisch karakter, hun
religieuze aard en/of hun architecturaal-stedenbouwkundige kwaliteiten. Zij bieden grote
potenties voor de verdere ontwikkeling van het cultuurtoerisme.

In en rond de kernstad en het systeem gekoppeld aan N3
1.4.

Sint-Truiden heeft een zeer goed uitgebouwde verzorgende functie voor de hele
omliggende landelijke regio en dit zowel voor handel, onderwijs, gezondheid, als -recent
ook - cultuur. Hoger onderwijs is hierin een zwak punt. De stad is het centrum van
Limburgs Haspengouw.

1.5.

Sint-Truiden is een pool van ambachtelijke en industriële bedrijvigheid binnen ZuidLimburg. Een combinatie van hoogwaardige metaalverwerkende bedrijvigheden en
kleinschalige, vaak familiale bedrijfjes geeft deze sector sterkte en toekomstperspectieven.
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1.6.

De gemeente beschikt over goede weg- en spoorverbindingen met de omliggende
steden en regio's. Alleen richting Namen en qua aansluiting op de E40 Brussel-Luik is
dit zwakker. De hoofdstructuur van de wegen is –op enkele ontbrekende schakels naduidelijk en voldoende.
Voor de economische basis van de gemeente zijn deze verbindingen echter beperkt van
aard: het ontbreken van een zeer nabije autosnelweg, van een spoorlijn bruikbaar voor
goederenvervoer en van een waterweg zijn evenvele ontbrekende vestigingspotenties.

1.7.

Het voormalig militaire vliegveld van Brustem is in burgerlijk gebruik een aantrekkelijke
potentie voor de gemeente als mogelijke vestigingsplaats voor luchtvaartbedrijvigheid
(vliegtuig- en helikopterbouw en/of -onderhoud, dronevalley/droneport, …), voor een
hedendaags en actief luchtvaartmuseum, voor recreatieve luchtvaartvormen (luchtballons, zweefvliegen, ULM, recreatieve privé-vliegtuigjes) en als vestigingsfactor voor
hoogwaardige bedrijvigheid. Het vliegveld is niet als regionale luchthaven erkend en de
infrastructuur is reeds sterk verouderd of verwijderd.

1.8.

Het voormalig militaire vliegveld van Brustem biedt met zijn ruime oppervlakte en tegelijk
ligging vlakbij de stad een unieke potentie als kader voor grootschalige culturele
evenementen en festivals. Dergelijke activiteiten, zelfs als ze maar enkele malen per
jaar doorgaan, maken de stad hip en geven haar grote naambekendheid, ondersteunen
de lokale economie en muziekscène op forse wijze en creëren mee een klimaat waarin
jongeren zich in de aantrekkelijke woonstad van Sint-Truiden willen vestigen.

In het buitengebied
1.9.

De verschillende kernen liggen herkenbaar, nog tamelijk afgescheiden, in het
landschap. Uitzondering hierop vormen Brustem-Ordingen en Melveren-Terbiest-Senselberg die aaneen dreigen te groeien. Deze gaafheid van het (zuidelijke) open landschap
met mooie zichten en begrenzingen (zie kaart 9) is tamelijk uniek in Vlaanderen.

1.10. Buiten de kernstad heeft Sint-Truiden de rust van een landelijke streek. Dit uit zich in
de beperkte verstedelijkings- en industrialiseringsdruk (zeker in de zuidelijke helft), in de
voelbare rust en landelijkheid in de weidse open ruimten en in alle dorpen, in de rustige,
open en joviale mentaliteit van de Truienaren.
1.11. De gemeente beschikt over een ruim palet van aantrekkelijke en waardevolle
landschappen en natuurgebieden: weidse, golvende plateaus en ingesloten
beekvalleien, valleigebieden met natte graslanden, dichte kasteelparken, mooie
hoogstamboomgaarden (zie kaart 9). Dit biedt interessante, reeds benutte en nog verder
te ontwikkelen mogelijkheden voor wandel- en fietstoerisme.
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18.

Globale problemen

Een aantal reële en soms zwaarwegende ruimtelijke problemen zijn ook thans van belang voor
de hele gemeente; het voorbije decennium heeft het ruimtelijk beleid een aantal van die
problemen echter al kunnen afzwakken. Volgende opsomming ervan mag niet uit het oog doen
verliezen dat in Sint-Truiden tot nu toe de kwaliteiten de problemen ruimschoots overstijgen.

18.1.

Versnippering, verschraling en uniformisering van het
landschap

Deze wordt veroorzaakt door het aaneengroeien van de kernen (uitbreidingen voor wonen en
industrie) en door voortschrijdende lintbebouwing.
Dit aaneengroeien manifesteert zich in hoofdzaak in het noordoostelijk kwadrant van de
gemeente tussen stad, Brustem en Kortenbos (omgeving Zepperen). De lintbebouwing
versnippert het landschap ook langs de drie oost-westelijke verbindingswegen en op vele
verspreide plaatsen waar zij dicht bij beken, bij de Romeinse Weg en op plateaus komt. De
versnippering komt meer voor in Vochtig Haspengouw dan in Droog Haspengouw.
Ook de sterke aangroei van laagstamplantages zorgt, vooral in het vlakkere Laag Haspengouw,
voor meer gesloten, monotoner landschap en voor het verdwijnen van karakteristieke plekken en
zichten. Gezien de economische logica, de kracht en het belang van de fruitsector voor de
gemeente echter, dient deze ontwikkeling globaal geaccepteerd te worden. Daarbinnen zou een
aanpak kunnen gericht zijn op de vrijwaring van de belangrijkste open landschappen en
doorzichten en op de bescherming van een beperkt aantal specifieke waardevolle hoogstamboomgaarden (vooral in en rond de dorpskernen).
Met de bescherming van een aantal beeldbepalende hoogstamboomgaarden en met de
verschillende pogingen om open corridors tussen lintbebouwing open te houden die het
stadsbestuur heeft ondernomen, is dit probleem reeds gemilderd maar nog niet verdwenen.

18.2.

Onduidelijkheid over de ruimtelijke toekomstperspectieven
voor een aantal economische activiteiten

Bedrijven vermengd in de stadswijken en vooral in de dorpskernen vormen een interessant
onderdeel van de economische structuur in de gemeente. Voor kleine bedrijven zonder grote
groei zijn dit meestal optimale locaties. Beduidend grotere, sterk groeiende of qua milieu of
verkeer duidelijk hinderende bedrijven zijn echter als zonevreemd aan de geldende
woonbestemming te aanzien en mede daardoor zijn hun voortbestaan en vooral hun eventuele
groeimogelijkheden die passen binnen een woongebied beknot.
Een soortgelijke onzekerheid treft een aantal landbouwgronden, met name deze die in de
nabijheid van gebieden met een natuurlijke waarde gelegen zijn, waar ongebreidelde toepassing
van nieuwe reglementeringen de bedrijfseconomische landbouwuitbating dreigt te bemoeilijken.
Tegelijk verdwijnt door de schaalvergroting in de landbouw in een reeks van historisch en
architecturaal waardevolle hoevegebouwen de landbouwactiviteit geheel of gedeeltelijk, maar
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worden herbruik en het inpassen van nieuwe functies die noodzakelijk zijn om deze gebouwen
zinvol te laten verder bestaan, zeer bemoeilijkt. Ook hier dienen nieuwe en evenwichtige vormen
van vermenging van functies gezocht.
Met de mogelijkheden voor bestaande bedrijven in kernen, de perspectieven voor de ruimtelijk
verantwoorde zonevreemde bedrijven en voor de waardevolle hoeven (gespreid over
verschillende gemeentelijke RUP’s), is een belangrijk deel van deze problematiek thans opgelost.

18.3.

De verstoring van het beeld en de structuur van de dorpen

De historische verstoring is veelal nog aanwezig en wordt heel stapsgewijze via allerhande
herstelmaatregelen (opgelegd in RUP’s) terug rechtgezet. Maar het voorbije decennium zijn er
nauwelijks nog bijkomende verstoringen opgedoken. Er is globaal meer aandacht voor het
landschappelijk beeld en de leefbaarheid van de dorpen.

18.4.

De wankele leefbaarheid van de meeste kerkdorpen

De leefbaarheid van de kerkdorpen is globaal genomen nog steeds niet optimaal, maar het
voorbije decennium zijn op verschillende vlakken wel stappen vooruit gezet :
In een aantal dorpen zijn:
. attractieve "dorpspleinen" als kernen gerealiseerd
. (kleinschalige, aangepaste) sociale huurwoningen gerealiseerd
. de aandacht vanuit de stad naar de dorpen (onderhoud, prioriteit van investeringen, ...)
toegenomen
. er perspectieven gekomen voor de toekomst van de grote (vierkants)hoeven in de dorpen
en de omliggende landbouwzones, die beeldbepalend zijn en na afstoting door de
landbouwsector andere functies (wonen, gemeenschapsvoorzieningen, toeristische
infrastructuur, …) zouden moeten kunnen krijgen; in meerdere voormalige hoeven in
dorpen heeft deze omschakeling zich reeds voorgedaan
. mogelijke bedreigingen van karakteristieke dorpsbeelden (centrale hoogstamboomgaarden, valleien, ...) weggenomen
. het openbaar vervoer naar stad is met de belbus enkele jaren verbeterd, maar thans weer
teruggeschroefd.
Voor een aantal dorpen blijven echter daarbovenop nog:
. beperkte bouwmogelijkheden voor jongeren uit het dorp en voor de noodzakelijke
instroom van vers bloed (in 2000 vermeld voor Kerkom, Duras, Metsteren, Wilderen,
Kortenbos)
. gebrek aan of bedreigde essentiële gemeenschapsvoorzieningen (school, postloket, vast
contact met stedelijke administratie)
. moeilijke integratie van bewoners uit dorp en nieuwe wijken.
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18.5.

Een aantal ontbrekende schakels in een globaal leefbare
verkeersstructuur

. Gevaarlijke doortochten van grotere wegen door de meeste dorpen (uitzondering van
Kerkom-dorp en de heraangelegde doortochten van Halmaal en Zepperen) en door enkele
stadswijken
. ontbrekende fietsverbindingen vanuit meeste dorpen naar stad
. hinder voor het autoverkeer op de verbindingswegen (vooral Tongerse en Naamse) door
de vele traagrijdende tractoren (fruitkarren en grondwerkers)
. een reeks overgedimensioneerde en daardoor moeilijke en gevaarlijke auto-infrastructuren (de oostelijke omleiding en haar aansluitingen op Hasseltse en Naamse, N3,
autoweg Zepperen-Melveren) en vooral kruispunten (van de hoofdverbindingswegen met
mekaar en met de aftakkende verbindingswegen naar de kernen)
. te hoge snelheden op de landbouwwegen, die als verbindingswegen tussen de dorpen
worden gebruikt
. ontbreken van een tweede goede toegangsweg tot Nieuw-Sint-Truiden, met minder
belasting voor het Stationskwartier
. beperkte aanwezigheid, aantrekkingskracht en gebruik van langparkeerterreinen rond de
binnenstad
. ontbreken van frequente openbaar vervoersverbindingen tussen buitenwijken en stadscentrum.
Inzake fietsverbindingen tussen dorpen en stad zijn de voorbije periode stelselmatig belangrijke
verbeteringen gerealiseerd, voor de conflicten tussen tractoren en ander autoverkeer is dit op
Naamsesteenweg het geval. Het gebruik van de langparkeerterreinen rond de binnenstad is door
de invoering van het bewonersparkeren in het stadscentrum fors toegenomen.

18.6.

De veeleer karakterloze en soms verkommerende wijken in
kernstad en randstad

In deze (rand)wijken zijn er geen echte kernen. Zij kennen daarentegen heterogene en regelmatig
weinig stedelijke bebouwing, willekeurige inplanting van distributiebedrijven en een weinig
aantrekkelijke stadsrand langsheen de ring. Onder meer Broekwijk (in Sint-Pieter) en delen van
Grevensmolenbuurt (in Nieuw Sint-Truiden) zijn verkommerd en vragen extra aandacht.

18.7.

Een tekort aan betaalbare goede woningen voor doorsnee
inwoners

Dit tekort aan betaalbare woningen van normaal comfort en verschillende grootten voor
huishoudens met lage en middelgrote inkomens doet zich het meest in de binnenstad en in de
kernstad gevoelen. Maar ook in de meeste kerkdorpen is hieraan, zij het op de kleine schaal van
het dorp, een zekere nood; particuliere ontwikkelingen lenigen deze in behoorlijke mate. Het
betreft aangepaste (en kleinere) woningen voor ouderwordende dorpsbewoners die in hun dorp
willen blijven wonen.
Aanwezigheid van sociale huisvesting in de binnenstad en de kernstad is van groot belang voor
de leefbaarheid in een gemengde, verscheiden stad. Een groter aantal projecten aldaar, ook met
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vernieuwbouw en zo nodig met financiële stadssteun voor de grondverwerving, kan dan ook
belangrijk zijn.
Meer algemeen voldoet het huidige ritme waarin woningen op de markt komen niet om de
behoefte aan bijkomende woningen in de gemeente, en met name in de kernstad, op te vangen.
De voorbije periode zijn meerdere volkshuisvestingsprojecten in de binnenstad en kernstad
gerealiseerd en is voornoemde achterstand in belangrijke mate, zij het niet in elke buurt,
ingehaald.

18.8.

Stabilisatie van de globale natuurwaarden

De sterke achteruitgang van de natuurwaarden die in 2000 werd geconstateerd is sindsdien sterk
teruggevallen. Door het stilvallen van de klassieke ruilverkavelingen en het nauwelijks aanleggen
van nieuwe wegen is er nauwelijks verdere versnippering gebeurd, Door een grotere milieuaandacht in de fruitsector worden er minder vervuilende producten en op meer behoedzame
manieren gebruikt waardoor de vervuiling van gronden en oppervlaktewaters stelselmatig
afneemt. En door de hevige problemen kort na de millenniumwisseling is er een veel grotere
openheid in de landbouwsector om kleinschalige ingrepen tegen erosie mee op te zetten; een
aantal ecotopen blijft hierdoor behouden.
De problematiek blijft evenwel aanwezig en de vroegere achteruitgang dient nog terug ingehaald.

18.9.

Het ontbreken van een duidelijk en consequent toegepast
kader van ruimtelijk beleid en beheer

Terzake is de voorbije jaren merkbare vooruitgang geboekt. Het probleem manifesteert zich thans
vooral nog steeds in een zeer beperkte aanwezigheid van beleidsvoorbereidende informatie
(overzichten, statistisch materiaal, ...), en iets minder in een gebrekkige opvolging en controle op
bouwvergunningen en –overtredingen en in een geringe samenwerking en afstemming van
overheidsdiensten en -instellingen.
Dat de grote lijnen van het structuurplan van 2000 nog steeds overeind staan en draagvlak
hebben en dat deze ondertussen voor een behoorlijk deel van het grondgebied in RUP’s zijn
vertaald, maakt duidelijk dat het stadsbestuur stevig aan dat duidelijk kader voor het ruimtelijk
beleid heeft gewerkt en werkt.

19.

Belangrijke lokale knelpunten

Naast voorgaande globale problemen, zijn er ook een aantal specifieke lokale knelpunten.
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V. Ruimtebehoeften van
maatschappelijke sectoren
In dit deel worden de conclusies inzake ruimtebehoeften van verschillende sectoren
weergegeven, zoals zij uit de opgemaakte deelstudies, andere nota’s en documenten van hogere
overheden naar voor komen. Het betreft deelstudies met betrekking tot wonen, lokale economie
en landbouw, cultuur-toerisme. Uit andere studies kunnen ook de behoeften van grote
voorzieningen, handel en recreatie worden aangegeven.

20.

Wonen

De navolgende conclusies zijn afkomstig uit de deelstudie "Wonen in Sint-Truiden,
woningprogrammatie" (juni 2010 en gericht geactualiseerd in 2015 en in zomer 2016). Details en
cijfergegevens staan in die nota vermeld. Waar nodig wordt verwezen naar de recentere cijfers
uit de herziening van het provinciaal structuurplan en uit de opvolging daarvan voor de periode
2017-2022, alsook naar de cijfers en prognoses van de Studiedienst van de Vlaamse regering
(SVR).

20.1.

Huidige situatie en tendensen

De vorige beleidsperiode (1992 -2007) kenmerkt zich door volgende cijfers :
. bewoonde woningen volkstelling 03/1991:
13.701
. bewoonde woningen 12/1992 (structuurplan):
14.677
. bewoonde woningen 01/2007:
16.361
. toename 03/1991 – 01/2007:
+ 2.660
. taakstelling PRS Limburg (01/1992 – 12/2006):
+ 2.680
= 175 bijkomende won./jaar.
De voorbije beleidsperiode heeft Sint-Truiden dus zeer nauwgezet en precies aan de haar
opgelegde taak inzake woningaanbod uitgevoerd.
De spreiding van huishoudens eind 2007 over de gemeente is daarbij als volgt.
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gebied

type structuurplan 2000

huishoudens
2007

Sint-Truiden

kleinstedelijk gebied

8844

Zepperen

groot dorp

1342

Brustem

groot dorp

946

Velm

groot dorp

877

groot dorpengeheel

977

Wilderen en Duras

middelgroot
dorpengeheel

700

Ordingen

middelgroot dorp

376

Aalst

middelgroot dorp

338

Runkelen en Gorsem

middelgroot
dorpengeheel

306

Kortenbos en Senselberg

middelgroot
dorpengeheel

756

Kerkom

klein dorp

221

Bevingen

klein dorp

369

Halmaal

gehucht

145

Metsteren

gehucht

106

Gelinden,
Gelmen

40

Engelmanshoven

en
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figuur: spreiding
van de huishoudens in 2007

In de beleidsperiode van 2007 tot op heden is het aantal inwoners geëvolueerd van 38.427 begin
2007 naar 39.957 begin 2015 en 40.158 begin 2016. De Truiense bevolking is daarbij iets minder
snel gegroeid dan de totale Vlaamse, maar na een stagnatie in 2012, groeit ze de laatste jaren
weer aan met gemiddeld 175 inwoners per jaar.
Het aantal huishoudens is toegenomen van 16.339 begin 2007 naar 17.257 begin 2014 en 18.150
begin 2016. Ook qua aantal huishoudens is de Truiense bevolking is iets minder snel gegroeid
dan de totale Vlaamse, maar na een stagnatie in de periode 2012-2014, groeit het aantal
huishoudens de laatste twee jaar (en vooral het laatste jaar) beduidend aan met gemiddeld ong.
445 bijkomende huishoudens per jaar.
aantal op 1/1

2007

2012

2014

2015

2016

Totaal inwoners – actuele cijfers

38.427 39.747 39.840 39.957 40.158

Totaal huishoudens – actuele cijfers

16.339 17.040 17.257

Private huishoudens – actuele cijfers

16.258 17.000 17.223 17.311

18.150

Bron: aantal inwoners en totaal huishoudens: SVR, maar voor 2016 stedelijke dienst bevolking / private
huishoudens: FOD Binnenlandse Zaken – Rijksregister.

41

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

20.2. Behoeften
20.2.1. Taakstelling
Zoals in punt 7.2.1 aangegeven, stelt het herziene provinciaal structuurplan (RSPL) voor SintTruiden voor de periode 2007 – 2017 een taakstelling (voor de periode 2012 – 2017 op basis van
de toenmalige prognoses van de Studiedienst van de Vlaamse regering) van 2.086 bijkomende
woningen (of 209 woningen per jaar) voorop. Dit cijfer betreft zowel de natuurlijke aangroei (1.529
woningen) als het aanbodbeleid (557 woningen).
Dit aantal overtreft de berekening die in de deelstudie wonen is uitgevoerd en waar bij sterke
gezinsverdunning 1.450 bijkomende woningen als mogelijke taakstelling tegen 2017 was
ingeschat, en 1.198 bij zwakke gezinsverdunning.
Recente informatie vanuit de provincie 5 actualiseert informatief de cijfers uit het herziene RSPL
en geeft aan dat het aantal huishoudens in Sint-Truiden in de feiten tot 2014 en in een nieuwe
gesloten prognose vanaf 2015 beduidend lager uitvalt dan deze die in opgenomen in het herziene
RSPL (zie tabel hieronder). Voor 2017 zou het aantal huishoudens ruim 500 eenheden lager
liggen, en voor 2022 470 lager dan de RSPL-prognose voor 2017. Daaraan wordt de conclusie
gekoppeld dat de totale taakstelling voor Sint-Truiden voor de periode 2007-2017 (2.086
bijkomende woningen) te behouden is voor de hele periode 2007-2022. Dit komt voor die periode
van vijftien jaar neer op gemiddeld 139 won/jaar.
De provinciale woonreserve voor het aanbodbeleid in de periode 2017-2022 moet nog over de
stedelijke gebieden worden verdeeld, maar volgens voorgaande redenering niet voor SintTruiden.
2007 2012 2014 2015 2016 2017
Totaal inwoners – 38.427 39.747 39.840 40.063 40.274
open prognose vanaf
2015 (obv 2014)
Totaal inwoners
actuele cijfers

2022

2027 2030

40.480

41.389 41.821 41.917

17.640

18.247 18.636 18.785

– 38.427 39.747 39.840 39.957

Totaal huishoudens – 16.339 17.040 17.257 17.369 17.506
open prognose SVR
vanaf 2015 (obv 2014)
Private huishoudens – 16.258 17.000 17.223 17.311
actuele cijfers
RSPL inwoners

38.427 38.529

38.161

RSPL
huishoudens 16.330 17.411
(incl. gesl. prognose)

17.859

RSPL woonreserve

557

RSPL woonbehoefte
totaal
(natuurlijke
aangroei
+
woonreserve
20072017)

2.086

Nieuwe
gesloten
prognose SVR vanaf
2015 (obv 2014)

17.311

5
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17.381

Tabel ‘Sint-Truiden: basiscijfers woonbehoefte’ van de Cel Cijfers en Kaarten – Cluster wonen voor doelgroepen,
november 2015, op basis van de door de Deputatie vastgestelde natuurlijke aangroei voor de periode 2017-2022.
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Op basis van de recentste bevolkingscijfers per 1/1/2016 blijkt dat het aantal Truienaren (40.158)
iets lager ligt dan geraamd door de SVR in een open prognose (40.274), maar dat het aantal
huishoudens (18.150) dan beduidend hoger ligt en dat zowel bij de ramingen in open (17.506)
als in gesloten prognose (17.311).
De provincie vraagt de totale taakstelling van 2.086 bijkomende woningen voor Sint-Truiden voor
de hele periode 2007-2022 te hanteren.
Thans is een doorkijk tot (minstens) 2022 wenselijk.

20.2.2. Behoefte op basis van de gesloten prognose
Een behoefteninschatting met een gesloten prognose bekijkt de evolutie van de Truiense
bevolking in 2007 naar de toekomst (2017 en 2022) indien er geen migratie zou zijn. Ter
informatie wordt deze weergegeven.
Voorgaande tabel geeft deze weer. Op basis van het effectieve aantal huishoudens begin 2014
(17.257) zou het aantal huishoudens evolueren naar 17.311 begin 2017 en 17.381 begin 2022.
Dit is een erg lage aangroei van gemiddeld 18 huishoudens per jaar tot 2017 en van 14 per jaar
in de periode 2017-2022.

20.2.3. Trend op basis van de open prognose
Een behoefteninschatting met een open prognose bekijkt de evolutie van de Truiense bevolking
in 2007 naar de toekomst (2017 en 2022 en later) indien er migratie zou zijn. Ter informatie wordt
deze weergegeven.
Voorgaande tabel geeft ook deze prognose van de SVR weer. Op basis van het effectieve aantal
huishoudens begin 2014 (17.257) zou het aantal huishoudens evolueren naar 17.640 begin 2017,
18.247 begin 2022 en 18.785 begin 2030. Dit is (uiteraard) een hogere aangroei van gemiddeld
128 huishoudens per jaar tot 2017 en van 121 per jaar in de periode 2017-2022.
Het totaal aantal bijkomende huishoudens in deze open prognose tussen begin 2007 en begin
2017 (+ 1.301) en zelfs tot 2022 (+ 1.908) ligt lager dan de taakstelling die de provincie opgeeft.
Omgekeerd, de opgegeven taakstelling volstaat om de geraamde evolutie van de bevolking met
migratie er bij tot 2022 op te vangen.
Uit de tabel kan ook afgeleid worden dat de gezinsgrootte in Sint-Truiden verder zal dalen: van
2,31 leden per huishouden begin 2014, naar 2,29 begin 2017 en 2,27 begin 2022 naar 2,23 begin
2030.

20.2.4. Spreiding van de taakstelling
De behoeften aan bijkomende woningen en de taakstelling zijn uiteraard niet gelijk gespreid over
de verschillende kernen. De inwijking wordt logischerwijze alleen in het kleinstedelijk gebied
opgevangen. Volgende tabel geeft de verdeling van de opgegeven taakstelling weer.
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gebied

woningen 2007

aandeel

(= hh * 1,035) 6
kleinstedelijk gebied Sint-Truiden

9 154

taakstelling
tot 2017

taakstelling
tot 2022

57%

827

827

taakstelling

557

557 + XX

totaal

1 384

1384 + XX

Zepperen

1 389

8,2%

126

126

Brustem

979

5,8%

89

89

Velm
Gelinden, Engelmanshoven en
Gelmen

908

5,4%

83

83

1 011

6,0%

93

93

Wilderen en Duras

725

4,3%

66

66

Ordingen

389

2,3%

35

35

Aalst

350

2,1%

32

32

Runkelen en Gorsem

317

1,9%

29

29

Kortenbos en Senselberg

782

4,6%

70

70

Kerkom

229

1,4%

21

21

Bevingen

382

2,3%

35

35

Halmaal

150

0,9%

14

14

Metsteren

110

0,6%

9

9

niet gelokaliseerd
totaal

60

0,4%

0

0

16 934

100,0%

2 086

2086 + XX

xx = eventuele bijkomende toewijzing van deel uit provinciale reserve voor aanbodbeleid in periode 2017-2022

20.2.5. Specifieke behoeften:
Taakstelling aan betaalbaar wonen
Betaalbaar wonen omvat zowel de ‘sociale (huur- en koop)woningen als het bescheiden
woningaanbod.
Het bindend sociaal objectief uit het decreet grond- en pandenbeleid vormt hiervoor, samen met
het PRSL, de basis. Dit leidt tot volgende taakstellingen.
type

objectief 2008 - 2020

aantal/jaar

sociale huurwoningen

283 woningen

23,6

sociale koopwoningen (PRSL)

172 woningen (periode 2007 – 2017)

17,2

sociale kavels

6 woningen (geen volgens PRSL

0.5

totaal

461 woningen

41.3

6
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Dit is een schatting van het aantal woningen op basis van het aantal huishoudens, rekening houdend met een
frictieleegstand van 3,5%.
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Bijzondere vormen van zorgwonen
Thans zijn in Sint-Truiden aanwezig :
 het federaal asielcentrum (variërend maar meestal met ca. 500 bewoners)
 de twee psychiatrische instellingen van Asster (Ziekeren en Sancta Maria, met samen ca. 400
bewoners-patiënten).
Sint-Truiden is dus verhoudingsgewijze (met 900 van 40.000 inwoners of 2,25 %) een van de
belangrijkste zorgsteden in Vlaanderen. Dit is een belangrijke taak, maar ze geeft een bepaalde
druk op het wonen en de samenleving in de stad. Het Truiense zorgwonen moet daarom goed
georganiseerd, in de mate van het mogelijke verstedelijkt (ingebed in het stedelijke leven), maar
niet verder uitgebreid.

Behoeften inzake woningkwaliteit
Vermits er geen actuele cijfers beschikbaar zijn, kan alleen met (ruwe) benaderingen worden
gewerkt :
 in 1991 waren er in Sint-Truiden 1.625 woningen van lage kwaliteit, in 2001 nog 745. Vanuit
de algemene trend van forse verbetering van de woningkwaliteit kan geraamd worden dat er
in 2011 nog ong. 460 woningen van lage kwaliteit in Sint-Truiden aanwezig zijn
 in 1996 stonden ca. 160 woningen overtollig leeg. Recentere exacte cijfers zijn niet
beschikbaar, maar uit de eerste aanschrijving voor de eind 2015 ingevoerde nieuwe
leegstandsbelasting blijkt dat het aantal leegstaande woningen in grootte-orde overeen komt
met het aantal woningen van lage kwaliteit.
In totaal kan dus aangenomen worden dat ong. 460 woningen een grondigere aanpak met
renovatie of vervangingsbouw behoeven. Dit is ong. 2,8 % van het totale woningaanbod, dus niet
zo veel. Toch is een actief beleid zinvol wanneer Sint-Truiden zich profileert als kwaliteitsvolle
woonstad. De stad heeft dit de voorbije jaren opgestart in het kader van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband met Nieuwerkerken (NIST).

20.2.6. Conclusies over de behoeften en taakstelling
Conclusies over de behoeften
Volgende conclusies kunnen worden getrokken :
 komende periode (alvast tot 2022) verdere groei, vooral door inwijking
 meer dan gemiddelde toename aantal senioren (80+: +35%)
 sterke toename kleine huishoudens (ong. + 25%).
Dus: er zijn meer woningen nodig, maar vooral meer zorg/aangepaste woningen en meer
woningen voor kleine huishoudens
 bindend sociaal objectief (sociale en bescheiden woningen) is met de eind 2014 geplande
projecten gerealiseerd
 Sint-Truiden = zorgstad: veeleer goed organiseren dan uitbreiden.
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20.3. Aanbod
20.3.1. Inventarisatie en berekening theoretisch aanbod
Navolgende tabel en figuur geven het resultaat van de inventarisatie en berekening van het
theoretische aanbod weer. Dit zijn de potentiële bouwmogelijkheden voor woningen in de
juridische voorraad (in goedgekeurde verkavelingen en op bouwpercelen langs uitgeruste straten,
rekening houdend met een aandeel appartementen in het kleinstedelijk gebied en in de grote
dorpen), in binnengebieden van (gewestplan)woonzones en in woonprojectzones in B.P.A.’s en
RUP’s en ten slotte in woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden.
juridische

binnengebied,

woonuitbreiding,

voorraad

projectgebied *

woonreserve

totaal

Kleinstedelijk gebied Sint-Truiden

407

1 782

989

3 178

Zepperen

289

0

481

770

Brustem

357

88

298

743

Velm

229

161

448

838

Gelmen

225

162

437

824

Wilderen en Duras

69

49

61

179

Ordingen

41

45

0

86

Aalst

98

52

0

150

Gelinden, Engelmanshoven en

Runkelen en Gorsem

73

0

0

73

Kortenbos en Senselberg

125

31

252

408

Kerkom

77

16

0

93

Bevingen

86

73

0

159

Halmaal

19

0

0

19

Metseren
Totaal

9

0

0

9

2 104

2 459

2 966

7 529

* Van de 1.782 potentiële woningen in het kleinstedelijk gebied in deze categorie zijn er in 2007 1.434 in een
projectzone in een RUP of B.P.A. gelegen.
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20.3.2. Vrijkomend aanbod
Niet al deze bouwmogelijkheden komen op de markt (voor sommige minder goed gelegen
woonuitbreidings- of reservegebieden is dit ook niet gewenst) en zeker ook niet allemaal tegelijk.
Daarom is dit theoretisch aanbod vertaald naar een vrijkomend aanbod. Voor de juridische
voorraad is er daarbij van uit gegaan dat 30 % er van in de loop van een periode van tien jaar
effectief beschikbaar komt; bij de binnengebieden zijn de slechtst gelegen, overstroombare
gebieden geschrapt.
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20.3.3. Woonprojecten in projectzones
In het kleinstedelijk gebied zit het grootste deel, en steeds meer, van de voorraad in projectzones
die in B.P.A.’s en RUP’s zijn vastgelegd. Navolgende tabel geeft hiervan een overzicht.

overzicht woonprojecten in kleinstedelijk gebied

wijk / naam

geraamde
bijkomende stavaza
begin 2017
vloeroppervlakte woningen

verwachte
planning

tot 2007 bestemd
binnenstad
achter cicindria
bogaerdeklooster
naast
bogaerdeklooster
ex‐stadswerkhuis
zoutstraat
voormalige rijkswacht
sint‐anna

6350
3720

nog te
51 starten
vaag plan
30 gerealiseerd

3530

28 gerealiseerd

4210
4680
20700

34 gerealiseerd
37 gerealiseerd
nog te
concreter
166 starten
plan

stationskwartier
voormalige rijschool

5190

nog te
37 starten

veemarkt
voormalige tennis

8910

71 gerealiseerd

pps
opgestart

nieuw
stationskwartier

11630

nog te
115 starten
nog te
331 starten
nog te
167 starten
nog te
93 starten

geen plan

7770

nog te
62 starten

concreet
plan

10310

82 in bouw

noordelijke zone

14340

centrale zone

41410

zuidelijke zone

20840

staaien
brustempoort
hoek ringlaan‐
tongersestwg
sint‐pieter
ziekerenweg

48

vaag plan
vaag plan
vaag plan
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slagmolenstraat /
koekestraat
kwadenstwg 2

10400
5780

totaal potentieel bijkomende woningen
totaal reeds gerealiseerde

30
concreet
83 gerealiseerd plan
46 gerealiseerd
1134
329

na 2007 bestemd
brustempoortbuiting (telkens ter vervanging van binnengebieden en
woonuitbreidingsgebieden)

29850

nog te
89 starten
261 in bouw
271 in bouw
nog te
239 starten

geen plan

18520

nog te
148 starten

pps in
opstart

dellingweide
guldenbodem
champagne

11090
32640
33930

brukskensweg

concreet
plan

speelhof ‐ begijnhof ‐ veemarkt
veemarkt

totaal potentieel bijkomende woningen

1008

in de pijplijn
sint‐pieter
naast cicindria /
olympialaan
naast cicindria aan
kerk

8230

66

3240

26

kwadenstwg 1

5000

40

10900

87

rodestraat

nog te
starten
nog te
starten
nog te
starten
nog te
starten

concreet
plan
geen plan
geen plan
geen plan

nieuw‐bevingen
rochendaal

45000

totaal potentieel bijkomende woningen

nog te
360 starten

pps in
opstart

579

alleen woonprojectzones die in 2007 nog niet gerealiseerd waren en die min. 25 woningen bevatten
gerekend aan 125 m²/won
volgens goedgekeurde BPA's /RUP's, met onderscheid tot 2007, na 2007 en in procedure/pijplijn
als min. en max. vloeroppervlakte, dan gemiddelde
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20.3.4. Vergelijking aanbod en taakstelling tot 2022
Navolgende tabel vergelijkt het geïnventariseerde aanbod met de (verdeling van de) vastgelegde
taakstelling. De eventuele bijkomende woningen voor een pakket uit de woonreserve voor de
periode 2017-2002 zijn hier dus nog niet mee in verrekend.
taakstelling

Kleinstedelijk gebied SintTruiden

2007-2017

2007-2022

1 384

1384 + XX

vrijkomend
juridisch
aanbod

projecten
in
BPA/RUP

256

1008+1134
= 2 142

verschil taakstelling /
vrijkomend aanbod
(juridisch en in alle
projectzones)
1002

binnengebied /
niet uitgeruste
weg in
woongebied

woonreserve
bestemming /
woonuitbreidingsgebied

116

527

resterend
aanbod na
realisatie
taakstelling
1 641

Zepperen

126

196

0

70

0

0

70

Brustem

89

242

0

153

17

0

17

Velm
Gelinden, Engelmanshoven
en Gelmen

83

155

0

72

0

0

72

93

58

74

39

0

61

100

Wilderen en Duras

66

21

0

-45

49

0

4

Ordingen

35

12

0

-23

45

0

22

Aalst

32

29

0

-3

4

0

1

Runkelen en Gorsem
Kortenbos en
Senselberg

29

22

0

-7

0

0

-7

70

38

0

-33

31

252

251

Kerkom

21

23

0

2

16

0

18

Bevingen

35

26

0

-9

1

0

-8

Halmaal

14

6

0

-8

0

0

-8

Metseren

9

3

0

-6

0

0

-6

niet gelokaliseerd
totaal

0
2 086

2086 + XX

0

0

0

0

0

0

1 086

2 216

508

279

840

2 321

Volgende conclusies kunnen hieruit worden getrokken.
 Het juridisch aanbod dat normalerwijze vrijkomt en de projecten in B.P.A.’s / RUP’s kunnen
samen de opgegeven taakstelling tot 2022 voor het geheel van Sint-Truiden redelijkerwijze
opvangen.
 Indien de provincie op basis van de recente sterke bevolkingsaangroei ook aan Sint-Truiden
voor de periode 2017-2022 een aandeel uit de woonreserve voor aanbodbeleid zou
toekennen, kunnen de bestemde woonprojectzones dit opvangen.
 Ook in de grote dorpen(gehelen) is dit het geval.
 In meerdere middelgrote en kleinere dorpen zou een deel van de binnengebieden en/of
woonuitbreidingsgebieden moeten worden aangesneden om de lokale behoefte van een
gesloten prognose (= de taakstelling voor die dorpen in buitengebied) te kunnen opvangen
wanneer dit in elk dorp op zich zou gebeuren.
De benodigde bijkomende woningen kunnen als volgt worden opgevangen :
 vooral in het stedelijk gebied (in het vrijkomend aanbod aldaar en door realisatie van 80 %
van de rest van de in 2007 reeds voorziene projectzones en de helft van de begin 2017
voorziene)
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in de drie grote dorpen, waar genoeg vrijkomend aanbod aanwezig is, maar waar wel het
voorzien van een reserveplek voor volkshuisvesting (wanneer die na 2019 onvoldoende
vanuit het vrijkomende aanbod gerealiseerd zou worden) zinvol is
in de middelgrote dorpen (Wilderen-Duras, Ordingen, Aalst, Kortenbos-Senselberg), waar
weliswaar onvoldoende aanbod zal vrijkomen, maar waar in de meeste een goed gekozen
binnengebied kan worden aangesneden
niet in de kleine dorpen, waar eveneens een onvoldoende aanbod zal vrijkomen, maar waar
aansnijding van nieuwe gronden niet zinvol is. Deze (kleine) behoeften kunnen in de drie grote
dorpen worden opgevangen, hetgeen logischer is daar (iets) meer voorzieningen aanwezig
zijn en deze ook makkelijker met gemeenschappelijk of openbaar vervoer te bedienen zijn.

En tot slot kan geconcludeerd worden dat :
 er genoeg projecten op stapel staan om de taakstelling op te vangen, maar dat wel een
regierol van de Stad nodig is voor een goede spreiding ervan in de markt
 een actieve aanpak van de leegstand en de lage woningkwaliteit nodig is, met grotere
stimulansen, meer menskracht voor begeleiding en opvolging en met onteigening van lang
leegstaande panden.

21.

Lokale en regionale economie

De navolgende conclusies zijn afkomstig uit de deelstudie ‘Lokale economie’ (juni 2010) en uit de
toelichtingsnota van het goedgekeurde PRUP regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem
(mei 2015). Details en cijfergegevens staan in die nota’s vermeld.

21.1.

Indicaties over de taakstelling

Het oorspronkelijk provinciaal ruimtelijk structuurplan voorzag geen taakstelling voor bijkomende
bedrijventerreinen (tot 2007) in Sint-Truiden.
Met de herziening van het RSV krijgt Limburg voor de periode 2007-2012 een taakstelling van +
939 ha, eventueel aangevuld (heel onzeker) met een beleidsmatige reserve. Daarvan ligt de
klemtoon op 282 ha effectief bijkomend te bestemmen bedrijventerrein. Deze cijfers hebben
betrekking op alle soorten bedrijventerreinen, dus zowel lokale als regionale. Deze taakstelling
zal niet in cijfers worden doorvertaald, maar kwalitatief per kleinstedelijk gebied en economisch
knooppunt worden geanalyseerd naar aanleiding van de afbakening of de intentie tot het
realiseren van een bedrijventerrein. Daarbij zal o.m. rekening gehouden worden met de
aanwezige oppervlakte aan bedrijventerreinen, de bezettingsgraad ervan en de vrijliggende
gronden er in, de ruimtelijke, mobiliteits- en milieucontext en de potenties van het terrein. Het is
duidelijk dat Sint-Truiden, als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, in de totale
taakstelling voor de provincie een – verhoudingsgewijze – belangrijke rol te vervullen heeft. Het
informatief en het richtinggevend deel (blz. 302) van de PRSL-actualisatie geeft een minimum
van 20 à 25 ha bijkomend te bestemmen bedrijventerreinen voor de structuurondersteunende
kleinstedelijke gebieden op.
Puur indicatief kan worden aangegeven dat in een ruwe en theoretische benadering, met loutere
verdeling van de taakstelling in verhouding tot het aantal actieven in de verschillende Limburgse
steden, ca. 42 ha (en zeer evt. een deel van de beleidsmatige reserve) regionale en lokale
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bedrijventerreinen in Sint-Truiden dienen gerealiseerd / benut en ca. 13 ha regionale en lokale
bedrijventerreinen in Sint-Truiden zouden kunnen / dienen te worden bestemd. In voorbereidende
besprekingen voor het PRUP regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem is ook naar voor
gekomen dat in verhouding tot andere steden 20 à 30 ha bijkomend in Sint-Truiden een minimum
lijkt.

21.2.

Voorraad

De bedrijvenzones in Sint-Truiden liggen geconcentreerd rond de kernstad. De klemtoon ligt in
het gebied ten oosten van de kernstad met de drie grootste zones: Brustem, Schurhoven en
Terbiest. Middelgrote zones bevinden zich tussen Bevingen en de kernstad en aan Staaien. (…)
Verspreid bij een aantal dorpen liggen er nog kleinere ambachtelijke zones (Melveren, Duras,
Gelinden, Brustem, Zepperen en omgeving Tiensesteenweg/Zoutleeuwsesteenweg): deze zijn
alle nagenoeg volledig benut en blijven verder buiten beschouwing. Bijgaande kaart geeft het
aanbod aan bedrijventerreinen omheen de kernstad weer. De grote en middelgrote
bedrijvenzones beslaan in totaal begin 2015 een oppervlakte van 316 ha 7; meer dan 95 % ervan
is eind ‘95 benomen.

Met de goedkeuring van het provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein domein van Brustem (op
de kaart gearceerd) in zomer 2015 is de bestemde oppervlakte aan bedrijventerreinen in SintTruiden opnieuw toegenomen, in totaliteit met ca. 36 ha bruto. De totale oppervlakte komt
hierdoor vanaf dan op ca. 352 ha.
Deze uitbreidingen van het regionale bedrijventerrein in het Domein van Brustem betreffen bruto
(met inbegrip van bedrijfspercelen, openbaar domein en buffers) bijkomende ruimte voor

7
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regionale bedrijvigheid: ca. 3,9 ha door omzetting van de faciliteitenzone, 3,1 ha door de
omzetting van de overgangszone naar de startbaan met mogelijkheden voor luchtvaartgerichte
bedrijven, 0,4 ha bijkomend bedrijventerrein door verschuiving van de oostelijke buffer aan het
waterbufferbekken, ca. 11,75 ha voor de uitbreidingen inclusief de buffers in zuidelijke en
oostelijke richting en ca. 7,7 ha voor de westelijke uitbreiding (reservezone en buffers) en ca. 9
ha voor de uitbreiding ten westen van de toegangsdreef.
De provincie houdt voor de invulling van de taakstelling naar stedelijke gebieden en economische
knooppunten rekening met de nog beschikbare oppervlakten in bedrijventerreinen.
Volgende gegevens zijn hierover ter beschikking (situatie midden 2012).
- Volgens gegevens POM-Limburg :
- in bedrijventerrein Schurhovenveld (Punch-site): 10 ha
- in het bedrijventerrein Domein van Brustem: 7 ha.
- Voortbouwend op de deelstudie lokale economie voor de herziening van het gemeentelijk
structuurplan (beschikbare bedrijfspercelen per 1/6/09)
- 2,5 ha lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem (waarvan 1,75 ha op privaat perceel
dat niet ontwikkeld geraakt en 0,75 ha in snippers daarrond)
- ong. 21,3 ha regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem (en 4 ha in de
faciliteitenzone)
- 1,5 ha lokaal bedrijventerrein Fabrieksstraat (1 perceel)
- 2 ha (2 percelen) regionaal bedrijvigheid in Schurhovenveld / Terbiest en aanvullende
meerdere onderbenutte percelen (zie aanduidingen in streepjeslijn op onderstaande
figuren) en leegstand van min. 1 gebouw (1,3 ha) in deze bedrijventerreinen
- in de lokale bedrijventerreinen in de dorpen: geen.
- Volgens gegevens van stad en LRM is het beschikbare aanbod in het regionaal deel van het
bedrijventerrein Domein van Brustem begin 2015 (dus zonder de bijkomende oppervlakten
uit het PRUP) geslonken tot ong. 8 ha in het luchtvaartgerichte deel (en 4 ha in de
faciliteitenzone).
Geïntegreerd geeft dit in totaal begin 2015 een oppervlakte van ca. 22 ha bestemd maar niet
benut bedrijventerrein (en 4 ha in de faciliteitenzone van het Domein van Brustem) en in zomer
2015 in totaal 60 ha.
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bedrijventerrein Terbiest – onbenutte percelen (volle lijnen) en perceeldelen (stippellijnen)

bedrijventerrein Schurhovenveld – onbenutte percelen (volle lijnen) en perceeldelen
(stippellijnen)
Zoals uit bijgaande figuren blijkt, variëren de te benutten percelen en perceeldelen in de
bedrijventerreinen van Terbiest en Schurhovenveld qua omvang. Er zitten ook meerdere kleine
sites bij die te klein zijn (minder dan 0,5 ha) voor echt regionale bedrijven. Vanuit compact
ruimtegebruik ligt het voor de hand dat deze kleinere percelen door kleinere, vermoedelijk lokale
bedrijven worden benut.
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21.3. Mogelijkheden voor uitbreidingen van / bijkomende
bedrijventerreinen in de gemeente
Voortbouwend op de deelstudie lokale economie, maar aangepast na de goedkeuring van het
PRUP regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem, zijn voor het geheel van de gemeente de
mogelijkheden voor regionale bedrijvigheid onderzocht. Volgende mogelijkheden zijn aanwezig
(zie ook bijgaande figuur) :

-

-

de zone Groenstraat-oost, alhoewel die rekening houdend met de overstromingszones niet
groot is en mede daarom beter voor lokale bedrijvigheid zinvol is (ca. 5 ha): deze zone kan
op lange termijn worden ontwikkeld / een meer noordelijk gelegen deel ‘Bautershoven’ kan
zinvol voor ondersteuning van het regionaal bedrijventerrein Schurhovenveld worden
ingeschakeld
de omgeving van ‘brug te ver’ aan Hasseltsesteenweg in Melveren waar buiten de vallei van
de Melsterbeek (die ook bepaalde beperkingen naar de verdere ontwikkeling en gebruik van
de reeds bestemde bedrijvenzone zal noodzaken) twee mogelijkheden aanwezig zijn: de in
het goedgekeurde gemeentelijk structuurplan aangegeven (reserve)plek voor hoogwaardige
bedrijvigheid binnen de opritlus naar N718 (ca. 2,7 ha) en een uitbreiding van de reeds
bestemde bedrijvenzone met bijhorende buffer achter de woningen van Hasseltsesteenweg
tot aan die opritlus, mede in functie van een betere ontsluiting van het geheel (ca. 3 ha). Indien
mogelijk kan ook de sanering en afgraving van de aangrenzende vroegere stortplaats ruimte
voor uitbreiding van de bedrijvenzone bieden en tegelijk de situatie verbeteren voor de
komende generaties. Daarnaast voorziet de deelstudie ook de herontwikkeling met
economische activiteiten van een gedeelte van een voormalige bedrijfsvestiging in het
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-

woongebied aan de westzijde van Hasseltsesteenweg als onderdeel van een economische
concentratiepunt, maar dit ligt meer in de sfeer van wonen en wordt best niet tot regionale
bedrijvenzone herbestemd
een (reserve)plek voor hoogwaardige bedrijvigheid langs N80 ter hoogte van Zepperenweg
die mee de inkom van het stedelijk gebied zou kunnen accentueren
herschikking van het bedrijventerrein Zuid hetgeen leidt tot een oppervlaktevergroting van ca.
3 ha
een bijkomend lokaal bedrijventerrein aan Luikersteenweg aansluitend bij het lange
termijnwoonuitbreidingsgebied van Lichtenberg, zoals onderzocht in de RuBeLim Lokaalstudie.

De met hun vermoedelijke oppervlakte aangeduide mogelijkheden betreffen in totaal ca. 13,7 ha
bijkomende bedrijventerreinen buiten het Domein van Brustem.
Wanneer deze stapsgewijze de komende jaren worden herbestemd, bieden zij samen met de
reeds bestemde 36,3 ha in dat Domein een belangrijke verhoging van het aanbod. Met die in
totaal ca. 50,0 ha nieuwe bedrijventerreinen levert Sint-Truiden een substantiële bijdrage aan de
realisatie van de provinciale taakstelling (namelijk meer dan één zesde van het totaal aan
bijkomend te bestemmen bedrijventerreinen), en dit in een evenwicht met de belangrijke keuze
vanuit de duurzaamheidsgedachte om naar ontwikkeling toe minstens een even belangrijke rol
toe te bedelen aan een betere benutting, compactering en opwaardering van de bestaande
bedrijventerreinen (waar ook voor ca. 22 ha aan mogelijkheden voor effectieve realisaties op
het terrein liggen).

22.

Landbouw en fruitsector

De navolgende conclusies zijn afkomstig uit de deelstudie "Lokale economie’ (juni 2010).
Volgende thema’s in verband met nieuwe ontwikkelingen in de fruitsector zijn in die studie aan
bod gekomen :
- algemene perspectieven
- de veilingen
- ruimte voor fruitgerichte bedrijven
- koelloodsen bij grote fruitbedrijven
- huisvesting seizoenarbeiders
- stimulansen verblijfsrecreatie in grote hoeven
- kavelstructuur
- bevorderen fruitonderzoek en –onderwijs.

22.1.

Algemene perspectieven fruitsector

Volgende algemene trends en evoluties zijn vastgesteld :
- ondanks grote druk van bulkproductie in goedkopere landen is er toch toekomst voor vers
kwaliteitsfruit (vermits enige fruitstreek temidden de grote Europese stadsregio’s)
- lichte groei van 10 à 15 % komende 10 jaar is te verwachten (veel recente peer-aanplanten);
appel en peer blijven belangrijkst
- rendement per ha nu al hoogste van de wereld; geen verdere stijging te verwachten
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-

-

-

-

groei op te vangen door verschuivingen binnen landbouwareaal; qua sorteer- en
verpakkingscapaciteit nagenoeg binnen bestaande gebouwen op te vangen; wel groei te
verwachten qua koelloodsen (en leeggoedloodsen)
verdere concentratietendens zet zich door naar minder maar grotere bedrijven (minstens 10
ha, enkele grote van 100 ha en meer)
verdere automatisatie (snoeien, dunnen, …) is te verwachten; dit vergt niet meer areaal, maar
wel grotere kavels
omschakeling van koelloodsen (aflopen milieuvergunningen en hogere milieueisen
(ammoniak)) zijn de komende jaren te verwachten. Nieuwe koelloodsen zullen nagenoeg niet
meer in de dorpen kunnen (mogelijkheden buiten de dorpen worden hiervoor belangrijk)
voor stabiliteit van de inkomsten zullen steeds meer hagelnetten worden toegepast; te
verwachten is dat dit voor 10 à 20 % van de plantages zal gebeuren
steeds grotere ecologische eisen: permanente aanpassing is nodig, verdere verfijning van de
geïntegreerde, milieuvriendelijke teelt en heel gerichte, luchtfotogestuurde bestrijding en
monitoring (drones); grotere afstanden van beken houden; meer inschakeling van natuur in
de fruitbescherming (juiste hagen voor nuttige insecten, kasten en bossen voor roofvogels,
…)
het waterprobleem wordt steeds belangrijker. Groot belang zal moeten worden gehecht van
opvang en hergebruik hemelwater (tanks, spaarbekkens/vijvers, …) en veel gerichter,
gedoseerder water geven.

22.2.

Veilingen

De algemene evolutie is er een van veeleer stabilisering dan groei. Wel zijn interne
herstructureringen (organisatorisch, ruimtelijk) te verwachten.
Veiling Haspengouw verwacht verdere groei in Schurhovenveld en Terbiest door verwerving van
leeg komende bedrijfspanden en door ruimtelijke compactering (deels verder naar twee lagen
gaan) en verdere clustering van fruitbedrijven (koelen, verpakken, sorteren) rond de veiling, maar
dit vergt geen nieuwe terreinen.
Voor Belgische FruitVeiling wordt voor de lange termijn (in overleg met de veiling) best gezocht
naar een optimale locatie voor de specifieke combinatie van een goede ontsluiting en een lage
dynamiek, vermits de verspreide actuele locaties in Zuid een probleem hebben met ontsluiting,
en blijvend problemen geven voor de band tussen Bevingen en stad en voor de Cicindriavallei.
Hierbij kan het aan gang zijnde proces van verschuiving naar de buitenzijde (zuidzijde) van de
Omleiding worden verdergezet en worden aangevuld met een bundeling op één samenhangend
terrein ten westen van Montenakenweg-zuid, goed ontsloten vanaf N3 via het rotonde-ovondesysteem dat daar de komende jaren in werking treedt.
De veilingen zijn grote logistieke bedrijven, met eigen mobiliteitsaspecten.
Nu gebeurt het fruitvervoer nagenoeg volledig per vrachtwagen; 70 % is voor export, waarvan
een behoorlijk aandeel over lange afstanden. Een nabij spoorcontainerlaadpunt (bij voorkeur in
Sint-Truiden aan de veilingen of elders (ook bruikbaar voor andere bedrijven), evt. in Landen of
Genk, waar het spoortechnisch makkelijker te realiseren is) zou dan ook zinvol kunnen zijn om
op een meer duurzame wijze de fruitproductie ter bestemming te brengen.
Het benutten van het vliegveld voor kersen en aardbeien kan evt. zinvol zijn met rechtstreekse
aanvoer vanuit de veilingen; een specifieke fruitbedrijvenzone in het Domein van Brustem hoeft
niet.
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De toegangswegen voor tractoren naar de veilingen dienen te worden geoptimaliseerd door
passeerstroken op alle steenwegen voorzien (minder voor veilingverkeer dan voor veldverkeer).

Ruimte voor fruitgerichte en fruitverwerkende bedrijven
Ligging nabij een veiling is troef voor clustering, maar hoeft niet per se.
Het lokaal bedrijventerrein Groenstraat-oost hoeft (lange termijn) niet voorbehouden voor
fruitgerichte bedrijven, evt. wel voor loodsen van fruitboeren.
Er hoeft geen cluster van fruitgerichte bedrijven in het bedrijventerrein Domein van Brustem
uitgebouwd / gereserveerd.

22.3. Koelloodsen grote fruitbedrijven
De aanwezigheid van middelgrote koelloodsen (1 ha) bij vele bedrijven wordt best verder
toegelaten nabij de bestaande bedrijfsgebouwen (of gelet op de toenemende milieu-eisen terzake
ook buiten het dorp).
De trend naar eigen opslag en rechtstreekse verkoop aan grootwarenhuisketens is er geweest,
maar zal zich niet doorzetten. Dit fenomeen zal tot enkele, max. 5, zeer evt. 10 grote bedrijven
beperkt blijven. Daar zijn dan wel grote koelloodsen & leeggoedloodsen nodig (2 à 3 ha),
waarvoor RUP’s waar nodig mogelijkheden zouden moeten geven.
En. als ze buiten een vallei liggen, met (deels) ondergrondse opslag (beter voor landschap,
compactheid en ecologisch voor koeling), met materialengebruik en kleur die zo min mogelijk
opvallen en met groene daken, opvang en hergebruik regenwater.

22.4. Huisvesting seizoenarbeiders
Deze problematiek zat geblokkeerd door een combinatie van provinciale en Vlaamse
beslissingen, waardoor tegen 2012 per bedrijf huisvesting op het bedrijfserf in definitieve
constructies die aan alle normen voldoen moest voorzien zijn. Dit is echter onbetaalbaar voor
kleine en jonge bedrijven; toch werken bedrijven er aan. De (tijdelijke) provinciale verordening is
ondertussen niet meer in voege.
Een mogelijke werkbare oplossing bestaat er in de opties uit de oorspronkelijke gemeentelijke
verordening terug naar voor te schuiven naar de provincie en Vlaanderen, zodat de sector haar
verantwoordelijkheid kan nemen. Dit betekent huisvesting voor seizoenarbeiders :
> of in panden in de dorpen (best kleinschalig)
> of in tijdelijke maar afgewerkte woonunits die aan huisvestingsnormen voldoen op de
bedrijfserven (eventueel in combinatie met verblijfstoerisme, maar dat is volgens de sector weinig
realistisch)
en ook gecombineerde huisvesting op een ander bedrijfserf toelaten (makkelijker beheer).

22.5. Andere aspecten fruitsector
Gerichte financiële en adviessteun en veel communicatie over de opstart van verblijfsrecreatie
met meer dan 3 / 5 kamers in grote hoeven is nodig, zodat dit tot effectieve rendabele steun voor
het landbouwbedrijf uitgroeit.
De versnipperde kavelstructuur in en rond Zepperen vraagt een langetermijn-stappenplan met
stimulansen voor kavelruil op momenten van verkoop en met vervanging van bomen /
voorkooprecht voor aanpalende telers.
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Het fruitonderzoek en –onderwijs dienen verder te ontwikkelen, o.m. door verdere samenwerking
van Proefcentrum & Tuinbouwschool en door uitbreiding van de Proefcentrumsite Kerkom met
(serres voor) pitfruit.
Het Little Cherry Virus vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de
(hoogstammige) kersenbomen. Samenwerking met PCFruit is belangrijk in de bestrijding ervan
en liefst gebeurt dit op regionale schaal.
Een recente trend is de agro-forestry waarbij landbouwgronden ook voor houtteelt in diverse
vormen worden benut en landbouwers hiermee een aanvullend inkomen verwerven.

23.

Natuur

Kaart 21 – Biologische Waarderingskaart 2016
De beschrijvingen van het informatief deel van 2000 zijn nauwelijks gewijzigd. Evenwel hebben
op twee punten forse versterkingen van de natuurlijke structuur plaats gevonden. In het noordelijk
deel van de gemeente, tussen Zepperen en Senselberg omheen Melsterbeek, is omvangrijke
nieuwe natuur gecreëerd, gekoppeld aan de ruimte voor water van Bernissem. In het zuidelijk
deel zijn de graslanden van het voormalige militair domein van Brustem uitgegroeid tot een erg
waardevol geheel.
De 2 ha heischraal grasland (6230) in het domein zijn van Europees belang en zijn volgens het
Instituut voor Natuur- en Bos-Onderzoek (INBO) met hun 2 % van de totale oppervlakte in
Vlaanderen toch essentieel voor het behoud ervan in Vlaanderen. De ca. 100 ha
glanshavergraslanden (6510) in het domein zijn eveneens van Europees belang en vormen
volgens INBO met hun ca. 16 % van de totale oppervlakte in Vlaanderen de grootste
aaneengesloten oppervlakte in Vlaanderen, alhoewel ze grondig doorsneden zijn
betoninfrastructuren. De graslanden komen verspreid en met variërende habitatkwaliteit voor in
de zuidelijke, centrale en zuidoostelijke delen van het domein. Ze vormen het broedgebied voor
meerdere beschermde (Bijlage) vogelsoorten.
Het kerngebied voor akkervogels situeert zich in de noordkant van de centrale open ruimte van
het domein van Brustem, dat actief landbouwgebied is.

24.

Handel

De navolgende conclusies zijn afkomstig uit de studie ‘Ontwikkeling van Sint-Truiden tot
aantrekkelijk handelscentrum van de toekomst’ (Nelson, 2010). Details en cijfergegevens staan
in die studie vermeld. Voor een aantal globale gegevens zijn hierna ook geactualiseerde
gegevens vanuit de recentste Locatus-gegevens (midden 2015) toegevoegd.

24.1. Huidige aanbodstructuur detailhandel
Volgende kenmerken doen zich voor :
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•

98.505 vierkante meter totale winkelvloeroppervlakte (inclusief leegstand) (2008); deze
oppervlakte is het voorbije decennia behoorlijk aangegroeid tot ca. 115.900 m² (2015,
inclusief leegstand, gegevens Locatus)
• gemiddeld 174,47 vierkante meter winkelvloer-oppervlakte per winkel (2008).

Vergelijking van gemiddelde winkelvloeroppervlakte

Vergelijking van winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners
Groen: Sint-Truiden scoort bovengemiddeld
Oranje: Sint-Truiden scoort ondermaats
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Aantal verkooppunten in centrum
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Filialiseringsgraad

24.2. Ambitieniveau
Volgende schema’s drukken het beoogde ambitieniveau voor de handel in Sint-Truiden volgens
deze studie uit. Die studie beoogt een groei van het kleinstedelijk niveau naar het regionaal
stedelijk niveau; punt 24.3 geeft aan hoe het stadsbestuur hier mee omgaat..

Hierbij horen een aantal veronderstellingen.

Veronderstelling 1 - Toename van aantal inwoners
• Prognose aantal inwoners => toekomstig handelspotentieel
• Gebaseerd op prognose voor arrondissement Hasselt: van 38.800 in 2008 naar 43.300 in
2030

Veronderstelling 2 - Toename van koopbinding en koopattractie
• Ambitieniveau
• Lange termijn
• Door realisering van langetermijn hefboomprojecten deze percentages omhoogtrekken
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24.3. Behoefte aan netto handelsoppervlakte
Voor Sint-Truiden in 2030 is er volgens de studie een behoefte aan netto handelsoppervlakte,
gebaseerd op bevolkingsaangroei en verhoogde koopbinding (dus geen rekening met verhoogde
koopattractie = minimumscenario), zoals volgende tabel weergeeft.

In totaal is er volgens deze studie in 2010 een behoefte aan ong. 16.000 m² bijkomende
winkeloppervlakte, waarvan (‘speciality’) ongeveer de helft in het kernwinkelgebied in de
binnenstad. De provincie wijst er op dat met de recente gegevens over de handelszaken, deze
bijkomende winkeloppervlakte tegen zomer 2015 gerealiseerd is.
Het stadsbestuur neemt voor de verdere ontwikkeling van het handelsapparaat dan ook een
voorzichtige houding aan en focust vooral op kwaliteitsverbetering. Een maximale invulling van
een regio-gericht handelsapparaat van kleinstedelijk niveau, met de bedoeling zeker binnen de
top-20 van handelssteden te blijven, lijkt daarbij meer aangewezen dan het toewerken naar een
van regionaalstedelijk niveau.
De dienst economie van de provincie wijst daarenboven op het negatieve effect van de creatie
van bijkomende handelsoppervlakte: per bijkomend gecreëerde m² verdwijnt er in de directe of
de ruime omgeving 0,5 m² bestaande handel. Gelet op de relatief hoge leegstand van
handelspanden in Sint-Truiden vraagt zij dan ook erg voorzichtig te zijn met het toelaten / voorzien
van bijkomende handelsoppervlakten. Verschuivingen in functie van een betere bundeling van
handel en voor versterking van het binnenstedelijke handelsapparaat worden wel zinvol geacht.

25.

Gemeenschapsvoorzieningen

De navolgende conclusies zijn mede gebaseerd op de deelstudie ‘Lokale economie’ (juni 2010.)
Voor de grote spelers inzake zorg en onderwijs in Sint-Truiden is de situatie als volgt :
Psychiatrie Ziekerenweg (Asster): eigen masterplan / RUP St-Pieter
- Psychiatrie Sancta Maria (Asster): voldoende ruimte in de gewestplanzone, mogelijk mee te
bundelen in Ziekerenweg
- Regionaal ziekenhuis St-Trudo : eigen masterplan in opmaak
- opvangcentrum asielzoekers : evt. ruimte in ex-militair domein
- GO-scholen: veelal goed gelegen, relatief nieuw, geen ruimtebehoefte, wel
mobiliteitsproblemen (ontbreken fietspaden, moeilijk parkeren)
- St Aloysius Zepperen: voldoende gewestplanzone, wel parkeerprobleem
- Tuinbouwschool: vraagt al jaren ruimte voor bouw internaat, maar gebruikt groot deel van de
bestemde zone voor gemeenschapsvoorzieningen voor plantages
- OCMW: nieuwe ruimte voor woonzorgcentrum nodig, maar deze is voorzien in het RUP
speelhof – begijnhof – veemarkt
-
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het woonwagenpark aan Groenstraat: ruimte voor uitbreiding is een vraag vanuit de sector.
Algemeen zijn reservezones voor gemeenschapsvoorzieningen voorzien langs Diestersteenweg
in het RUP speelhof – begijnhof – veemarkt. Aan Groenstraat / Bautershoven is een kleine
uitbreidingsmogelijkheid voor het woonwagenpark ruimtelijk in te passen. Voor deze functies is
er verder dus eigenlijk geen ruimtebehoefte.

-

Maar er is de problematiek van de centrumscholen KCST : verouderde (deels historische), weinig
functionele of aantrekkelijke en moeilijk te onderhouden / renoveren gebouwen in binnenstad +
probleem voor ‘afzetten van leerlingen door ouders’. Hiervoor is een oplossing nodig.
Deze scholen zijn immers belangrijk voor de levendigheid van de binnenstad. Een blijvend
gebruik deel van historisch patrimonium door scholen is zinvol om er voldoende geschikte functies
te hebben. Een meervoudige oplossing ligt voor de hand, waarbij behoud van de scholen in het
stedelijk gebied voorop staat.
Een lichte voorkeur is er voor een oplossing met behoud van de hogere graden, middelbare
scholen in de binnenstad en verhuis van de lagere en kleuterscholen naar de stationsomgeving,
op een kleine nieuwe ‘campus’ (niet alleen onderwijs daar) aan de openbaar vervoers- en
parkingknoop.
In de binnenstad gebeurt er een herschikking van de middelbare scholen naar de meest
geschikte, opwaardeerbare gebouwen, evenals de evt. vervanging van enkele weinig
waardevolle schoolgebouwen.
Ter ondersteuning van deze beweging worden bij de Vlaamse overheid aangepaste
subsidienormen voor scholen in monumenten en ander waardevol erfgoed nagestreefd. En is een
drastische beveiliging van de fietsroutes naar de binnenstad noodzakelijk, evt. aangevuld met
een gezamenlijke pendeldienst vanaf langparkings (school-ophaal-punten) naar de scholen.
De groeiende sector van het volwassenenonderwijs heeft wel ruimtetekort; deze wordt best nabij
het station of Europaplein (tweede hoofdbusknoop) of in het centrum voorzien.

26.

Recreatie en toerisme

De beschrijvingen van het informatief deel van 2000 zijn nauwelijks gewijzigd.
In Limburg zijn drie golfterreinen aanwezig, waarvan geen enkel in Zuid-Limburg (Hasselt, Genk,
Houthalen). In het oosten van Brabant is één terrein aanwezig (Tielt-Winge). Volgens de
Beleidsnota Golf in Vlaanderen 8 telt Vlaanderen in 1980 één golfterrein per 250.000 inwoners en
zal de behoefte eraan toenemen, minstens tot één terrein per 200.000 inwoners, mogelijk tot een
verdubbeling van het aantal. Dit betekent dat in Limburg de behoefte naar een vierde terrein
groeit.
Gezien de ligging van de reeds aanwezige terreinen, zou een golfterrein in Sint-Truiden zijn
publiek kunnen betrekken uit het zuiden van Limburg (zuiden van arrondissement Tongeren, SintTruiden, Gingelom), enkele Brabantse grensgemeenten (Geetbets, Zoutleeuw, Landen) en het
arrondissement Borgworm. In dit gebied wonen in totaal 260.000 inwoners, waarvan 200.000 ten
noorden de taalgrens. Dit voldoet aan de behoefteverwachtingen voor een golfterrein. Voor zover
bekend is er momenteel geen initiatiefnemer.

8
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Een golfterrein vraagt een oppervlakte van 20 ha (9 holes) tot 50 ha (18 holes). Het is een open
ruimte die gecombineerd kan worden met natuurontwikkeling en natuurwaarden. Medegebruik
door andere recreanten (wandelen, fietsen, paardrijden, veldlopen, ...) behoort tot de
mogelijkheden indien het terrein groot genoeg is (50 ha), maar zal waarschijnlijk niet automatisch
gebeuren.
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RICHTINGGEVEND GEDEELTE

Dit deel is richtinggevend. Er kan, met in achtname van de bepalingen van artikel 2.1.2 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hierover, van worden afgeweken. Dit deel mag, ook in
juridische procedures, niet als bindend worden gelezen.
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VI. Welk toekomstbeeld voor SintTruiden
Dit deel zet de bakens uit voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente de
komende twintig, dertig jaar. Dit toekomstbeeld is in wezen het toekomstbeeld uit het
structuurplan van 2000, op een aantal punten verfijnd, aangescherpt of uitgediept met de
inzichten uit de besprekingsronden van procesnota en deelstudies.

27.

Een visie als hypothese

27.1.

Algemene visie op het te voeren ruimtelijk beleid

Het is de wens van de gemeente om een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren. Bedoeling is om
een goed functionerende en leefbare gemeente uit te bouwen met respect voor de eigenheid van
de bestaande natuurlijke omgeving, het bestaande patrimonium en voor de draagkracht ervan.
Steeds wordt gestreefd naar ingrepen en oplossingen die de toekomstige generaties niet
opzadelen met onze huidige problemen of met problemen waarvan we nu al weten dat ze het
gevolg zullen zijn van de oplossingen die we nu zouden kiezen.
Dit duurzaam ruimtelijk beleid komt neer op het uitzetten en toepassen van volgende krachtlijnen.

Zuinig omspringen met de ruimte
Vermits open ruimte en natuur schaars zijn ten opzichte van de talrijke menselijke behoeften en
activiteiten, is het noodzakelijk om er zuinig mee om te springen. Dit betekent dat de open ruimte
en de natuurlijke elementen binnen deze ruimte maximaal moeten worden beschermd.
Verdichting, inbreiding en bundeling van menselijke activiteiten zijn derhalve basisvoorwaarden
voor een goed ruimtelijk beleid.
Een belangrijke rode draad daarbij doorheen het hele ruimtelijk beleid is de grotere focus dan in
het verleden op het slim en kwaliteitsvol gebruiken en hergebruiken van het bestaande, eerder
dan nieuwe dingen te doen. Doordacht toekomstgericht hergebruik van waardevol patrimonium
vormt de kern van die houding. Maar ook een grotere aandacht voor de bestaande
woningvoorraad van lage kwaliteit of met leegstand, het beter gaan benutten van weinig of niet
gebruikte percelen in de bestaande bedrijventerreinen, het eerder behouden van bedrijfsactiviteiten in het weefsel dan ze te herlokaliseren naar nieuwe gronden en het herbruiken van
leegkomende en ruimtelijk enigszins goed gelegen bedrijfsruimten voor nieuwe, passende
economische activiteiten zowel in stad als dorp als daarbuiten, werken mee in diezelfde richting.

De draagkracht van de ruimte respecteren en haar potenties benutten
De aanwezigheid van natuur en open ruimte binnen onze leefwereld is een belangrijke waarde.
Het vernietigen en het terugdringen van de natuur en van de cultuur-historische wortels in het
patrimonium verarmen niet alleen onze bestaansruimte, maar ook de mens zelf.
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Het is dus noodzakelijk dat alle belangrijke menselijke ingrepen die binnen de open ruimte en
binnen de bebouwde ruimte gebeuren, worden getoetst aan de draagkracht van de ruimte. Met
'draagkracht' wordt verwezen naar de druk die een bepaalde omgeving al dan niet aankan als
gevolg van allerhande menselijke activiteiten. Verdichting, bundeling van allerlei activiteiten, ...,
kunnen niet tot in het oneindige worden doorgedreven. Er zijn grenzen aan verdichting en aan
concentratie. Deze worden best zo slim mogelijk afgetast en toegepast.
Draagkracht is de mate waarin menselijke activiteiten binnen de ruimte kunnen plaatsvinden of
worden toegevoegd zonder dat deze activiteiten onderling gaan conflicteren of de natuurlijke en
ecologische werking van het gebied in het gedrang brengen.
Het is uiteraard niet eenvoudig om de draagkracht van een gebied eenduidig vast te stellen.
Nochtans moet een goed gemeentelijk beleid trachten deze draagkracht als norm voor ogen te
houden bij het nemen van bepaalde beslissingen.
Anderzijds biedt de ruimte allerlei potenties voor aantrekkelijke menselijke activiteiten. Goed
benut geven deze het geheel van het menselijk functioneren meerwaarde.

Aandacht schenken aan de verschijningsvorm van de ruimte
De ruimte op zich is voor de mens geen neutraal gegeven. De ruimte heeft een gelaat, heeft een
bepaalde verschijningsvorm. Deze verschijningsvorm, dit beeld kan zowel positief als negatief
worden ervaren. Men kan zich bijvoorbeeld goed voelen in een bepaalde omgeving maar men
kan er ook door worden afgestoten.
Door een goede ruimtelijke ordening, door aandacht te schenken aan kwaliteit en aan de vormgeving van ingrepen, ... kan de positieve beleving van onze ruimte toenemen. Met de sterke basis
die Sint-Truiden terzake heeft, is die sterkere aandacht voor de hand liggend.

Voortrekkersrol inzake vernieuwing verder opnemen
Sint-Truiden heeft de voorbije tien, vijftien jaar voor meerdere ruimtelijke vernieuwingen (mee)
voortrekker gespeeld: als een van de eerste steden met een structuurplan en met verruimde
B.P.A.’s met flexibele projectzones, pilootprojecten inzake waterbeheer en erosiebestrijding,
nieuwe gebruiksmogelijkheden voor waardevolle hoeven, bescherming van hoogstamboomgaarden, uiterst compacte bedrijventerreinen, en recent het pilootproject van aantrekkelijke
inbedding van een doorgaande weg in de stedelijke omgeving. Het stadsbestuur wil die traditie
van vernieuwende voortrekkersrol verderzetten en sterker laten uitstralen. Zodat ‘de hoofdstad
van Haspengouw’, samen met enkele andere, grotere steden, zich op haar laboratoriumfunctie
voor kwaliteitsvolle stedelijke en plattelandsontwikkeling in Vlaanderen nog sterker kan toeleggen
en ondersteund wordt.
Vooral in het vinden van hedendaagse en toekomstgerichte oplossingen die de aanwezige
waarden en kwaliteiten uit het verleden goed combineren met nieuwe en interessant gebruik wil
Sint-Truiden haar vernieuwende rol opnemen, en dit op alle belangrijke terreinen.

Grensoverschrijdende samenwerking
Sinds 2000 is ook de trend merkbaar van een grotere regionale rol voor de stad Sint-Truiden als
‘trekker van Haspengouw’ (zowel organisatorisch, bestuurlijk, als ook naar uitbouw van
voorzieningen op allerhande vlakken, ook naar verschillende soorten nieuwkomers).
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Het herziene structuurplan kan op dit vlak vernieuwende organisatorische en bestuurlijke lijnen
aanreiken, met (ondanks reeds ondernomen maar weinig geslaagde pogingen hiertoe in het
verleden) onder meer de opstart een structurele regionale samenwerking / afstemming en
structuur / dienst met de buurgemeenten inzake wonen en inzake ruimtelijke ordening (inzake
planvorming, gezamenlijke opmaak van RUP’s, handhaving), de opstart van mechanismen van
gezamenlijke financiering en onderlinge ondersteuning van de buurgemeenten en eventueel ook
van betrokken Waalse gemeenten rond grensoverschrijdende thema’s als water, natuur,
mobiliteit, … . Hiertoe is het zinvol dat bij de verdere herziening van het structuurplan de visies
en opties van de buurgemeenten en van bestaande regionale platformen mee in rekening worden
genomen en dat zij ook bij het planningsproces betrokken blijven.

27.2.

Globale toekomstvisie en gewenste rol van Sint-Truiden

Een visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Truiden is in de eerste plaats opgebouwd
vanuit de sterkere rol die de gemeente voor zichzelf in Zuid(west)-Limburg ziet weggelegd.
Zoals reeds werd aangegeven in het structuurplan van 2000, is de rol die Sint-Truiden in de
toekomst zal vervullen logischerwijze deze van de levendige verzorgingsstad van de mooie
fruitstreek. Deze rol als ‘trekker van Haspengouw’ overstijgt de gemeentegrenzen en heeft
betrekking op heel het westelijk deel van Zuid-Limburg. Sint-Truiden neemt hiermee de rol van
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, die haar in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
is toebedeeld, ten volle op. En dit vertaalt zich in een verdere uitbouw als pool van zorg, onderwijs,
cultuur, toerisme / vrijetijdseconomie en handel voor heel de regio, en tegelijk ook in
vernieuwende organisatorische en bestuurlijke lijnen met nauwere grensoverschrijdende
samenwerking met geïnteresseerde buurgemeenten op vlak van ruimtelijke ordening en
handhaving, opstart van mechanismen van gezamenlijke financiering en onderlinge
ondersteuning rond grensoverschrijdende thema’s als water, natuur of mobiliteit.
Voor de menselijke activiteiten zijn hierbij vijf functies van belang. Samen bepalen zij de globale
ontwikkeling van de stad.
-
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Het fruit blijft ook in de toekomst zijn rol als motor voor de streek en daarmee indirect ook
voor de stad spelen. Sint-Truiden kan en zal zich vanuit de versterkte positie van de voorbije
jaren als productie-, commercialiserings- en onderzoekscentrum van het fruit verder
ontwikkelen als de stad van kwaliteitsvol versfruit. De optimale ligging nabij en temidden alle
grote West-Europese metropolen is daarvoor in tijden dat steeds meer zal worden toegekeken
op de ecologische voetafdruk van producten (en hun vervoer) een belangrijke troef, ook
tegenover goedkoop bulkfruit van verder af. Nieuwe accenten daarbij zijn een gerichte
herinvoering van fruitverwerkende nijverheid, stapsgewijze automatisering en een sterke
inschakeling in de toeristische uitbouw zoals in andere Europese fruitstreken gebeurt (Tirol,
Bodensee, Alteland aan Hamburg, Kent). Ook verdere uitbouw van het fruitonderwijs
(technieken, management, …) en het fruitonderzoek zijn belangrijke factoren.
Bij de uitbouw van de fruitsector worden de nieuwste technieken en methoden benut
(laagstamteelt, teelten in tunnels, geïntegreerde teelten, nieuwe beschermingstechnieken
tegen vorst en hagel, tegen ziekten, inzet van drones voor monitoring en aansturing, …),
hedendaagse koel- en opslagloodsen, waarvan sommige veranderingen in het landschap
zullen meebrengen. Deze worden geaccepteerd, maar ook hier speelt de draagkracht van de
ruimte. De belangrijkste natuurlijke elementen, delen van het landschap en beeldbepalende
hoogstamboomgaarden worden beschermd en ondersteund in hun eigen verdere
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ontwikkeling om hen niet geheel te laten verdringen door de economisch rendabele
laagstamteelten en een zeker evenwicht te behouden. En steeds meer zal de fruitsector zich
milieuvriendelijker profileren, met o.m. inschakeling van natuurlijke beschermingsmethoden,
sterk doorgedreven waterbeheer, overstap naar meer milieuvriendelijke vervoerswijzen.
-

De handels-, dienstverlenende en verzorgende functie voor de ruime regio blijft een zeer
belangrijke activiteit in de stad, maar deze sectoren kennen naar de toekomst geen explosieve
ontwikkeling meer. Zij kennen een normale maar gestadige groei (o.m. om hun regionale
functie te kunnen opnemen) en een regelmatige vernieuwing. Zij concentreren zich in de
kernstad. De handel zal zich, binnen het kleinstedelijk gebied en in het bijzonder in het
kernwinkelgebied in de binnenstad, verder met diversiteit in het aanbod ontwikkelen. In de
verzorgende sector staat het onderwijs, ook ruimtelijk, voor een uitdagende herstructurering
en zal de zorgsector mede door de vergrijzing een verdere uitbouw kennen. De
dienstverlening in ruime zin, met ook de verschillende soorten kantoren die een kleinstedelijk
gebied nodig heeft, groeit verder door. Het geheel van de dienstverlenende en verzorgende
sector neemt inzake werkgelegenheid en ruimtebehoeften stapsgewijze delen van de
klassieke industriële activiteiten over.

-

K.M.O. en industrie leveren een gerichte bijdrage aan de ontwikkeling van stad en streek en
respecteren daarbij de potenties voor de fruitteelt en het cultuurtoerisme (grond, schoon
milieu, waardevolle landschappen). Zware, milieubelastende industrie tast deze potenties te
sterk aan en is niet gewenst.
Een zachte groei, indien mogelijk, en een permanente vernieuwing in deze sector zijn zeker
wenselijk om de economische kracht en de werkgelegenheid in de regio zoveel mogelijk op
peil te houden. Bij voorkeur en voor zover mogelijk gebeurt dit met bedrijven die
milieuvriendelijk en arbeidsintensief zijn. Bedrijven die aansluiten bij de sterke punten van
Sint-Truiden (verwerking van fruit en landbouwproducten en hoogwaardige mechanische
constructiebedrijvigheid), alsook bedrijven met hooggeschoold personeel (aantrekkingskracht
van een mooie stad) liggen daarbij meest voor de hand.
Deze hoogwaardige, middelgrote bedrijven moeten op een aantal plaatsen rond de kernstad,
waar de draagkracht van de ruimte dit toelaat, aantrekkelijke locaties met een voldoende hoog
imago voor hun duurzame, compacte ontwikkeling kunnen vinden. Een aantrekkelijke
architectuur en een goede inpassing in het landschap zijn hier essentieel. Maar ook
bestaande bedrijventerreinen vragen op dit vlak in een actieve aanpak meer aandacht en
sturing. Het SALK-plan draagt hier toe bij.
Als een tweede luik in de bedrijvigheidsstructuur is de vermenging van kleine en middelgrote
bedrijven in de stadswijken en in de dorpskernen ook in de toekomst van belang. De nodige
zekerheden en ontwikkelingsperspectieven (ook uitbreiding tot een bepaald niveau) voor deze
bedrijven die verenigbaar zijn met het wonen in de kern moeten worden gegeven. Anderzijds
respecteren deze bedrijven de leefbaarheid van de kern door nauwlettende toepassing van
de milieunormen, aandacht voor het uitzicht van hun bedrijf (behoorlijke architectuur en
groenaanleg, ordelijke buitenruimten) en maximale beheersing van de autodruk.

-

Sint-Truiden is evident een woonstad en profileert zich de komende twintig, dertig jaar in de
stad zelf nog veel sterker als kwaliteitsvolle woonstad. Dit is de troef voor de toekomst van
Sint-Truiden, waarop stevig moet worden ingezet. In de gemeente moeten uiteenlopende
woonmogelijkheden voor alle groepen inwoners voorhanden zijn. Daarbij dient, net als voor
geheel Vlaanderen, rekening gehouden met een gestadige instroom, een groei die voor het
noodzakelijke vers bloed in de gemeente zorgt. Deze groei wordt hoofdzakelijk in

71

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

kwaliteitsvolle, vernieuwende en toekomstgerichte projecten in het kleinstedelijk gebied
opgevangen.
Hiertoe worden in verscheidenheid passende woonvormen in stadswijken en – bescheidener
– in landelijke dorpen gerealiseerd, van goedkope appartementen voor alleenstaanden en
kleine gezinnen, over aantrekkelijke woningen met eigen buitenruimte voor huishoudens met
kinderen en comfortabele, met zorg ondersteunde woningen voor (aankomende) senioren,
tot woonmogelijkheden voor hoogverdieners. Aandacht dient te gaan naar betaalbare en
sociale woningen, vooral in de kernstad, maar ook in de dorpen. De groei aan bijkomende
woningen wordt echter in het stedelijk gebied en in de grote dorpen geconcentreerd, hetgeen
ook voor de organisatie van gemeenschappelijk en openbaar vervoer interessant is; in (de
rest van) het buitengebied wordt erg voorzichtig en behoedzaam met bijkomende
woningaantallen omgegaan. Gezien het rijke patrimonium is een grote klemtoon op renovatie
en bestrijding van verkommering en leegstand aangewezen. Verdere uitbouw van
voorzieningen in de ruime woonsfeer (onderwijs, jeugdvoorzieningen, aangenaam publiek
domein, …) ondersteunt dit alles.
-

72

In het zog van de algemene tendens in Limburg en Vlaanderen ligt het voor de hand en is het
ook gewenst dat het cultuurtoerisme / de vrijetijdseconomie zich de komende periode sterk
verder ontwikkelt. De toerist heeft de weg gevonden naar de stad (en het omliggende mooie
landschap). Gezien de grote potenties van Sint-Truiden op dit vlak, in de combinatie van
cultuur en natuur/fruit een 'unique selling product' in Vlaanderen, kan en zal deze sector zich
als een belangrijke nieuwe motor van de stad ontpoppen. Dit is niet alleen belangrijk voor
de mogelijkheden en het belang van bescherming van waardevolle gebouwen en sites, het
biedt ook interessante economische perspectieven en mogelijkheden voor een grotere
leefbaarheid van de stad.
Om deze combinatie waar te maken, mikt Sint-Truiden niet op massatoerisme maar op een
gericht cultuurtoerisme. De toerist moet vooral een levendige, aantrekkelijke, maar gewoon
functionerende stad kunnen mee-beleven: het gaat om toeristisch ‘medegebruik’ en niet om
toeristische dominantie die de leefbaarheid van de stad voor de bewoners en stedelingen
aantast. Het strategisch toeristisch plan wordt hiertoe op actieve wijze uitgevoerd. Onder meer
opwaardering van het museum, de kastelen en monumenten in het algemeen, het
hoevetoerisme, de toeristische routes en bewegwijzering en van de verblijfsinfrastructuur
(logies, hotels, … met specifieke aandacht voor hogere kwaliteit van de accommodaties voor
medioren) en vooral van de Abdij als religieus-cultuurcentrum, historische ziel van de stad
en als trekker van de gehele cultuurtoeristische opwaardering, zijn hierin belangrijke
elementen, naast het uitbouwen van Sint-Truiden als muziekstad met een muziekscène en
van evenementen in de ruime culturele sfeer. Deze verbreding van het aanbod en het publiek
van landschaps- en natuurbezoekers (geconcentreerd in een piek van één maand rond de
bloeitijd) naar ruime cultuurbezoekers het hele jaar door met terugkombezoeken en langere
midweekbezoeken draagt bij tot dit gewenste mee-belevende en duurzame toerisme. Met de
uitbouw van een muziekscène voor hedendaagse muziek, klassieke zowel als andere, bouwt
Sint-Truiden voort op de traditie van de Academiezaal en de vroegere Basilicaconcerten maar
wordt deze verrijkt met hedendaagse evenementen die bij voorkeur in een samenwerking met
Tongeren en evt. Borgloon en Zoutleeuw in een muzikale as gericht op het MHAL-gebied
(grensoverschrijdend samenwerkingsverband van Maastricht, Heerlen, Aachen, Luik) worden
vormgegeven; deze keuze zal samen met Tongeren worden gemaakt. Zowel de locaties in
de binnenstad als op het Domein van Brustem dragen hieraan bij. Deze gestadige uitbouw
van een muziekscène geeft een belangrijke impuls voor de opwaardering van de stad: het
maakt de stad hip, trekt jonge mensen aan, zowel bezoekers als bewoners, en geeft ook mee
een impuls aan de herbenutting van de historische gebouwen.
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Als cultuur en cultuurtoerisme / vrijetijdseconomie een belangrijke motor worden voor de
verdere ontwikkeling van de stad is het evident dat het cultuuraanbod (in het cultureel centrum
en andere podia en fora, qua erfgoed, …) minstens op het huidige niveau behouden blijft.
Diversiteit op alle vlakken (qua activiteiten, bedrijvigheden, inwoners en landschappen) is van
wezenlijk belang en kenmerkend voor Sint-Truiden. Fruit, patrimonium, kwaliteitsvol wonen,
landschap, een vliegveld: geen enkele stad in Vlaanderen heeft deze combinatie, behalve de stad
apart, ‘hoofdstad van Haspengouw’. Verscheidenheid en diversiteit zijn dus als een troef verder
te ontwikkelen. Tezamen met deze diversiteit dient ook selectiviteit te worden nagestreefd: het
gaat er immers niet om alles te doen, maar wel een aantal verschillende zaken die bij mekaar
passen en mekaar zo mogelijk versterken.
Door dit gericht uitbouwen van een aantal activiteiten moet ook het evenwicht tussen de
verschillende potenties die in de streek aanwezig zijn behouden en versterkt worden.
De kracht van een mooie stad en van een mooi landschap moet bij de toekomstige
ontwikkelingen ten volle worden benut en uiteraard zo min mogelijk worden geschaad.
Duurzaamheid en behoedzaamheid zijn een tweede rode draad in de gewenste ontwikkeling
van voornoemde vijf hoofdfuncties. Op alle vlakken wordt gezocht naar ingrepen, oplossingen en
projecten die in evenwicht met de beoogde kwaliteit en functioneren, zo min mogelijk ruime,
energie en grondstoffen benutten, mensen aanzetten tot (noodzakelijke) fysieke beweging,
zoveel mogelijk verschillende aspecten combineren, zo goed mogelijk aan de behoeften van de
verschillende deelgroepen in de stadsbevolking – en zeker de zwakkeren – tegemoet komen en
die waar mogelijk, bijv. met energieprojecten uit wind, zon of biomassa en met innoverend
onderzoek naar duurzame landbouw- en fruitteelt, eigen Truiense bijdragen tot ruimere, mondiale
milieuthema’s zoals klimaatverandering en wegslinkende grondstoffenvoorraden leveren. Een
dergelijk sterker ecologisch beleid stoelt op een brede basis waarbij Sint-Truiden zich actief
opstelt en engageert, o.m. in campagnes zoals de Burgemeestersconvenant voor
energiebesparing.

Kernachtig kan de bovenstaande visie op de gewenste ontwikkeling van Sint-Truiden als volgt
worden samengevat:
Sint-Truiden ook voor de volgende generaties ontwikkelen tot kwaliteitsvolle woonstad en
tot de levendige verzorgingsstad van de mooie fruitstreek,
met een uitnodigend rijke verscheidenheid aan natuur, (muziek)cultuur en erfgoed.
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27.3.

Betekenis van deze visie voor de verschillende sectoren

De vroegere en recente deelstudies bevatten visie-elementen voor de belangrijke sectoren. In
zeer grote mate passen deze elementen binnen de hiervoor geschetste uitgangspunten en
globale visie. Mits enkele aanvullingen, betekent de globale visie 'de levendige handels- en
verzorgingsstad van de rustige fruitstreek met rijke natuur en cultuur’ voor de verschillende
sectoren dan ook het volgende.
wonen
mikken op een groei (natuurlijke aangroei en inwijking volgens de Vlaamse demografische
inschattingen), zonder hierbij de omliggende gemeenten in het buitengebied ‘leeg te zuigen’;
een dergelijke inwijking is de komende vijftien, twintig jaar nog lager dan de natuurlijke
aangroei, maar is tegelijk een belangrijk onderdeel van de gewenste ontwikkeling van SintTruiden tot woonstad; de ingeschatte taakstelling voor Sint-Truiden binnen de regio wordt
hierop best afgestemd, hetgeen neerkomt op een gewenste taakstelling van ca. 140
bijkomende woningen per jaar; deze groei behelst het gefaseerd en aangestuurd vrijmaken
van bouwmogelijkheden in het kleinstedelijk gebied; deze fasering en aansturing is belangrijk
om overaanbod te voorkomen, daarom zal het stadsbestuur de planning en de realisatie van
de woonprojecten in het kleinstedelijk gebied actief monitoren
- het stedelijk karakter van de kernstad en zijn randen in de aanpalende buitenwijken versterken
door inbreidingsprojecten en verdichting; belangrijke pleinen, groene open ruimten of
corridors worden ook in deze verdichting behouden en opgewaardeerd tot aangename
woonomgevingen; de inbreidingsprojecten realiseren een voldoende architecturale en
functionele kwaliteit om elk voor zich een meerwaarde voor de stad te betekenen
- het landelijk karakter van de kerkdorpen, waar het nog aanwezig is, behouden; dit behelst het
behoud van beeldbepalende elementen, herbruik van zoveel mogelijk bestaande woningen,
aangepaste nieuwbouw, behoud van belangrijke doorzichten en grotere moestuinen,
doorlopende straten die aansluiten op de bestaande structuur, het uiterst behoedzaam
omgaan met bijkomende woningen
- aandacht voor de woonbehoeften van elke kern (zonder afweging met een weegschaal) maar
vooral concentratie van de woonontwikkeling in de kernstad en de stationsomgeving en wat
volkshuisvesting betreft op langere termijn eventueel ook in de drie grotere dorpen, uiteraard
in functie van de woon- en leefmogelijkheden
- woningverbetering en optimaler gebruik van woningen (volgens de woninggrootte)
bevorderen en sterk ondersteunen in een actieve aanpak, ook van de leegstand
- zorgen voor een verscheidenheid en een vermenging van betaalbare maar kwaliteitsvolle
woningen, zeker ook voor lage en middelhoge inkomens; dit behelst kleinere percelen, meer
gesloten en halfopen bebouwing, - in de dorpskernen van de drie grote dorpen – meer
appartementen op schaal van die dorpen en – globaal – vooral meer huurwoningen; ook
sociale huisvesting kan hierin op langere termijn een rol spelen. Dit alles betekent een fikse
trendbreuk tegenover de woningen die traditioneel worden gebouwd. In en nabij de kernstad
wordt een vermenging van appartementen van verschillende grootte en prijsklasse en
eengezinshuizen nagestreefd. Ook woningen en kavels voor hoogwaardig wonen (door beter
begoeden) zijn nodig
 organiseren van degelijk wonen voor de seizoenarbeiders die specifiek zijn voor de fruitstreek
en voor een wisselende en internationale instroom zorgen, met een waaier aan degelijke
woonmogelijkheden in de dorpen en op de (grotere) fruitbedrijven
- mogelijk maken van een beperkte uitbreiding van het woonwagenpark als bijdrage tot de
bovenlokale uitdagingen op dit vlak
-
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woningen en opvang voor vluchtelingen en asielzoekers worden zo mogelijk op de gepaste
schaal en gespreid met andere bewoning, volgens dezelfde principes van verscheidenheid
en vermenging (sociale mix), gerealiseerd. Het stadsbestuur wenst terzake zijn
verantwoordelijkheid op te nemen en actief bij alle beleidsbeslissingen betrokken te worden.
Het bestaande asielcentrum dient sterker in het stedelijk weefsel en functioneren ingebed en
de bewoners sterker bij het stedelijk leven betrokken en ingeschakeld
creëren van interessante woonomgevingen voor (aankomende) senioren in de grote wijken
van kernstad en in de dorpskernen van de drie grote dorpen door het organiseren en inrichten
van woonzorgzones ‘light’’ 9 waar in de eerste plaats een goed geoliede samenwerking van
alle relevante welzijns- en woondiensten en daarnaast aangepast ingericht openbaar domein
op wandelroutes naar alle basisvoorzieningen, aantrekkelijke (groene) rust- en beleefruimten
voor senioren, een pakket aanpasbare, levenslangwoningen, vormen van begeleid wonen
(binnen beperkte actieradius) en vormen van residentieel bejaardenwonen worden opgezet
een voorbeeldrol opnemen inzake duurzame woningen en toekomstgerichte, flexibele
woonprojecten. Dit uit zich in het bijzonder in heel compacte bouwwijzen,
laagenergiewoningen als standaard, zo weinig mogelijk verharding rond de woningen (zeker
in de delen van het grondgebied met meer zandige gronden), het in de regel vermijden van
individuele garages bij grotere verkavelingen en projecten, het voorzien van minimaal twee
fietsstalplaatsen bij elke woning.
Meer algemeen wil de stad een voorbeeldrol vervullen als kwaliteitsvolle woonstad op
mensenmaat. Actieve sensibilisering van inwoners, kandidaat-kopers en (ver)bouwers en
meer algemeen de publieke opinie en andere steden van Truiense omvang zijn hiervoor
belangrijk en kunnen zowel vanuit de overheid als vanuit kwaliteitsgerichte private initiatieven,
bijv. met een hedendaagse ‘bouwboulevard’ in de handelsas, worden opgezet.

verblijven
alle stadswijken en kerkdorpen woon- en verblijfsvriendelijker maken
- in de eerste plaats de dorpskernen die gespleten worden door wegen die niet als
verbindingswegen worden gewenst, terug tot een eenheid maken door het insnoeren van de
verkeersfunctie (afgeremde, oversteekbare, aantrekkelijke en veilige doortochten)
- elke kern behoeft een aantrekkelijke, levendige ruimte (waar het past een dorpsplein) als
centrum van de activiteiten en als ontmoetingsplek voor jong en oud
- waar het past op het dorpsplein (en in de stad) het buurtplein, verspreid over het geheel van
de woonkern, en aansluitend op de groene ruimten in en rond het dorp/de buurt aantrekkelijke
en uitdagende speelruimten en ontmoetingsplekken voor kinderen, tieners en jongeren
voorzien; in de dichtbevolkte en qua opwaardering prioritaire wijk Sint-Pieter wordt hiertoe het
Cicindriapark uitgebouwd
- in alle woonbuurten en grotere woonprojecten ruimte voor aangenaam en veilig verblijven
vrijmaken, door het autoverkeer qua snelheid, hoeveelheid en ruimtebeslag in te perken
- enkele pleinen in de binnenstad en het stedelijk plein op de Veemarktsite inrichten en
gebruiken voor grote evenementen, en de andere pleinen daarvan vrijwaren en voorbehouden
voor occasionele festiviteiten op buurt- en wijkniveau.
-

voorzieningen
- elke kern moet kunnen beschikken over voldoende basisvoorzieningen op zijn niveau: het
functioneel model inspelend op de grootte en samenhang van de vier grote dorpen(gehelen),
de verschillende kerkdorpen en buitenwijken uit het structuurplan van 2000 wordt lichtjes

9

Een volwaardige woonzorgzone betreft een verzorgingsgebied van ongeveer 12.000 inwoners; dus zal er in SintTruiden, zeker in de dorpen, veeleer met een lichtere versie moeten worden gewerkt.
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geactualiseerd (zie hoofdstuk VI.31) en alert en in actief overleg met andere bevoegde
overheden uitgevoerd
zeker de kinderrijke buurten zouden over een veilige en aantrekkelijke speelplek voor
kinderen en tieners moeten beschikken
de (boven)regionale voorzieningen waarover Sint-Truiden beschikt (regionaal ziekenhuis,
twee psychiatrische instellingen, de twee academies, het cultuurcentrum, het asielcentrum,
de middelbare scholen, …) worden kwalitatief verder uitgebouwd binnen het kleinstedelijk
gebied, goed ingebed in hun omgeving, goed ontsloten met openbaar vervoer
religieuze en culturele voorzieningen voor deelgroepen in de bevolking kunnen zowel in het
stedelijk gebied als – op aangepaste schaal – in de dorpen een plaats vinden
het marktenaanbod in de stad wordt geoptimaliseerd en verruimd met bijkomende
nichemarktvormen (streekproductenmarkt, versmarkt, …) die de evenzeer de levendigheid
van het openbaar domein ondersteunen.

handel, diensten en productie
- als enig economisch knooppunt in westelijk Zuid-Limburg heeft Sint-Truiden een rol terzake
te spelen als concentratiepunt van hoogwaardige bedrijvigheid en diensten en regionale
bedrijventerreinen; deze regionale bedrijventerreinen worden zoveel als mogelijk
gedifferentieerd en zijn vlot toegankelijk vanaf de hoofdverbindingswegen en zo mogelijk ook
per spoor; de bestaande bedrijventerreinen van Terbiest en Schurhovenveld worden de
komende periode, door een actieve aanpak onder aansturing van de stad en in een
parkmanagement samen met de bedrijven, grondig opgewaardeerd (randen, ontsluiting,
groenstructuur, waterbeheer, verdichting, …) om toekomstgericht hun rol beter te kunnen
opnemen
- bestaande hoogwaardige bedrijven worden waar nodig en mogelijk op een ruimtelijk
kwaliteitsvolle manier ondersteund om hun activiteiten verder te kunnen ontplooien
- selectiviteit voor nieuwe bedrijven hanteren: bij voorkeur milieuvriendelijk (in nieuwe terreinen
CO2-neutraal) en ruimtebesparend, indien mogelijk arbeidsintensief; vermijden van nieuwe
bedrijfsruimte die haast alleen voor opslag wordt gebruikt (hiervoor is hergebruik van
bestaande gebouwen meer geschikt). Seveso-bedrijven worden alleen op de gepaste
plaatsen toegelaten
- vermenging van handel, diensten en productie met het wonen waar het kan, ook in de
kerkdorpen; een duidelijke lijst van soorten vermengbare bedrijven wordt gehanteerd;
dergelijke bedrijven besteden de nodige aandacht aan hun uitzicht, verkeersdruk en
milieubelasting op de omliggende woonkern en krijgen waar nodig en mogelijk gepaste
ruimere (bouw)mogelijkheden
- (alleen) niet-vermengbare bedrijven herlokaliseren in een van de bedrijvenzones omheen de
kernstad; vrijkomende bedrijfsgebouwen zoveel als mogelijk opnieuw voor (vermengbare)
economische activiteiten benutten
- voor de handel wordt vooral gemikt op een versterking van het kernwinkelgebied in de
binnenstad en op een betere ordening van de grootwinkels
- bestaande zonevreemde bedrijven in agrarisch gebied die maatschappelijk aanvaard zijn, de
draagkracht en de milieukwaliteit van hun omgeving niet in het gedrang brengen en qua
uitzicht zich inpassen in het landschap kunnen behouden blijven en vernieuwen, maar niet
verder uitbreiden
- ook bedrijven op bedrijventerreinen moeten oog hebben voor hun uitzicht en zorgen voor
aangepaste nieuwbouw.
landbouw (akkerbouw, veeteelt en fruit)
- te ontwikkelen als blijvend de grootste en sterkste drager van open ruimte in de gemeente
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sector, binnen de beperkte mogelijkheden van de gemeente, actief verder te ondersteunen
(onderhoud wegen en sloten, afweren bebouwingsdruk, steun aan gewenste ontwikkelingen
van koel- en opslagloodsen, van nieuwe beschermingstechnieken tegen vorst en hagel of van
hoevetoerisme, steun aan het behoud van landbouwbedrijven in de kerkdorpen en aan
ruimtelijk passende uitbreidingen van landbouwbedrijven in de dorpsranden, beter kader voor
huisvesting van seizoenarbeiders)
streven naar gedifferentieerde grondgebonden teelten van veeteelt, akkerbouw en fruit; nietgrondgebonden rundveeteelt en varkens/kippenhouderij wordt niet nagestreefd of
ondersteund, maar beperkte inwijking ervan wordt niet uitgesloten wanneer deze zich in het
landschap en de gewenste structuren inpast, in het bijzonder wanneer het (uitbreidingen van)
bestaande bedrijven betreft
mogelijk maken van agro-forestry als neveninkomen voor landbouwers en als vorm van lokale
energieproductie, bij voorkeur aansluitend bij aanwezige bossen, en op de open
landbouwplateaus van Droog Haspengouw bij voorkeur aan de randen om de openheid daar
niet te schaden
de aanwezigheid van normale neveneffecten van de landbouw (stank van natuurlijke lichte
bemesting, modderpap op landbouwwegen, ...) te aanvaarden, zeker in de kerkdorpen en in
de zuidelijke en noordoostelijke landbouwgebieden, maar anderzijds na te streven om sterk
storende geureffecten van intensieve dierenteelt, die traditioneel nauwelijks in de gemeente
voorkomt, te beperken, bijv. door eventuele nieuwe dierenteeltbedrijven op afstand en uit de
windrichting van woonkernen te voorzien of door het gebruik van geurwegneeminstallaties (bij
bestaande en nieuwe bedrijven) te stimuleren
net als elders in Vlaanderen de landbouwers in kwetsbare zones (conform de vigerende
regelgeving te selecteren delen van valleien en randen van natuurgebieden, af te bakenen in
uitvoeringsplannen) conform de vigerende regelgeving mee in te schakelen als
natuurbeheerder, mits dit op vrijwillige basis gebeurt
inpassen van de landbouwgebouwen (uitzicht en inplanting) in de ambitie van een leefbare
gemeente
inpassen in de algemene trend in Vlaanderen naar beperking van meststoffen en pesticiden
en naar meer natuurlijke beschermingsmethoden.

recreatie
- actieve recreatie (horeca, sport, …) zoveel als mogelijk ontwikkelen in of nabij de stadskern
of de dorpskernen of wat de horecastrip betreft in de historisch gegroeide site
- passieve, zachte recreatie (fietsen, wandelen, dorpsbezoek, hoevetoerisme, ...) op lokaal en
regionaal niveau uitbouwen; het stadspark, het Speelhof en delen van het domein van
Nieuwenhoven als een kraal stedelijke zachte recreatieplekken langsheen de noordelijke
groene schakel uitbouwen
 publiekstrekkende recreatie op stedelijk niveau – bijv. een zwembad en een ecologische
zwemvijver –, afgestemd op het aanbod in de ruimere regio (bijv. het subtropisch zwembad
in Hasselt), uitbouwen op goed met de fiets en het openbaar vervoer bereikbare plaatsen en
dus bij voorkeur nabij langparkings gespreid in het kleinstedelijk gebied
 recreatievormen op regionaal niveau (culturele evenementen, vliegsporten, golf, eventuele
andere niet-geluidsporten) voorzien op geschikte plaatsen in of nabij het Domein van
Brustem, al dan niet in combinatie met laagdynamische oefenvelden voor buitensporten.
Onder deze categorie biedt ook de mogelijke inplanting van een middenschalig golfterrein aan
het kasteel van Brustem dat zich richt tot de ruimere regio van Zuid-west Haspengouw
interessante perspectieven voor het verhogen van de aantrekkingskracht en het woonmilieu
van de stad; de ligging in een groot dorp, nabij belangrijke fietsroutes, nabij de horecastrip en
nabij het vliegveld zijn hierbij goede aanknopingspunten
- per dorp(engeheel) mogelijkheden voor meerdere sporten inrichten
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bestaande zonevreemde recreatie-inrichtingen in agrarisch gebied of parkgebied die
maatschappelijk aanvaard zijn, de draagkracht en de milieukwaliteit van hun omgeving niet in
het gedrang brengen en qua uitzicht zich inpassen in het landschap kunnen (cfr. RUP urgente
zonevreemde recreatie) behouden blijven, vernieuwen en evt. op schaal van het dorp beperkt
verder uitbreiden
dagelijkse recreatiemogelijkheden voor kinderen, tieners en jongeren in het openbaar domein
en de groene ruimten inbouwen en in aangepaste voorzieningen (jeugdhuizen, toegankelijke
sportinfrastructuur, …) voorzien.

cultuurtoerisme / vrijetijdseconomie
- benutten en valoriseren van de grote potentie van Sint-Truiden inzake cultuurtoerisme met
name de unieke situatie ('unique selling product' in Vlaanderen) van aanwezige
cultuur/patrimonium en natuur/fruit tegelijk
- mikken op gericht cultuurtoerisme en niet op massatoerisme, zodat de toerist vooral een
levendige, aantrekkelijke, maar gewoon functionerende stad kan mee-beleven: toeristisch
"medegebruik" en geen toeristische dominantie die de leefbaarheid van de stad voor de
bewoners en stedelingen aantast
- opwaardering van de musea, het hoevetoerisme, de toeristische bewegwijzering, thematische
wandel- en fietsroutes in de stad, in het fruit- en natuurgebied (zonder gevaarlijke kruisingen
met wegen) en gecombineerd in beide zijn belangrijke elementen
- uitbouw van een verscheiden verblijfsinfrastructuur (sociaal toerisme-accommodatie, logies,
hoevekamperen, een bescheiden ecologische camping met trekkershutten, hotels, …) van
verschillende niveaus en prijsklassen in de stad en grotere dorpen geeft een ondersteuning
aan de gewenste meerdagsverblijven en city/garden-trips en dit in afstemming met logieinfrastructuur in omliggende steden (bijv. sterk uitgebouwde camping in Tongeren en de
nieuwe camping in Zoutleeuw)
- geschikte ruimten voor (grote) evenementen in de ruime culturele sfeer (muziek, optredens,
shows, …) selecteren naargelang hun gewenst niveau (wijk, stad, regio, Vlaams niveau) en
ruimtelijk goed inrichten en daarnaast ook kwaliteitsvolle ruimten bieden voor de kleine
muziekscène (o.m. in hergebruik van historische gebouwen)
- prioritaire uitbouw van de Abdij als religieus-cultureel, educatief en dienstencentrum met
studie- en congresruimten, gebruikt door meerdere religies, en met hedendaagse educatieve,
receptieve en culturele functies en dienstverlening in een integrale aanpak van de globale
ontwikkelingsvisie zoals die door de Koning BoudewijnStichting is ontwikkeld; dit vergt een
duidelijke trekker, beheerder en belangrijke middelen.
verkeer/mobiliteit
- radicale ommekeer van de verplaatsingen in het kleinstedelijk gebied en in de dorpen,
ondersteund door passende beleidsinspanningen volgens het STOP-principe (stappers,
trappers, openbaar vervoer en private wagens in dalende volgorde van aandacht): te voet en
met de fiets (verschillende soorten) worden de basismanieren om zich in de kernen en zeker
in het stedelijk gebied te verplaatsen; voor de gemotoriseerde verplaatsingen in de stad wordt
het openbaar vervoer de evidente basis en het private autogebruik aanvullend en
ondergeschikt
- beperken van de verplaatsingsbehoeften door bundeling en zo groot mogelijke vermenging
van functies en activiteiten, bij voorkeur in de kernstad en de stationsomgeving
- bevorderen van de verkeersleefbaarheid door de auto in het verkeersgebeuren slechts een
evenwaardige plaats te geven en door grote aandacht te geven aan de bereikbaarheid, de
doorstroming, het comfort en de veiligheid van fietsers, voetgangers en openbaar
vervoerreizigers
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verhogen van de veiligheid door infrastructurele maatregelen die op een aantrekkelijke manier
worden ingepast in hun omgeving, in het bijzonder voor de fietsers die minstens langs de zes
groene schakels conflictarm (d.w.z. met lichtengeregelde kruisingen van autostraten of
duidelijke voorrangsregelingen bij dergelijke kruisingen, of doorheen ‘fietsstraten’ met een
gemengd karakter zoals woonerven) en zo mogelijk conflictvrij (d.w.z. met ongelijkgrondse
kruisingen), het stadscentrum moeten kunnen bereiken
verdere uitbouw van het systeem van langparkings aan de rand van de kernstad om de
stadsbezoekers op te vangen en van een netwerk van collectieve bewonersstalplaatsen in de
kernstad
uitbouw van het station als volwaardig knooppunt, met een verhoogde treinfrequentie naar
Hasselt en vooral naar Landen (eventueel met een sneltram, voor vlotte verbindingen naar
Brussel en Luik), met een opgewaardeerd knooppunt van regionale en stadsbussen op een
verruimd en aantrekkelijk stationsplein
verkeerseducatie in praktijksituaties en gericht op inzicht in de mobiliteitsproblematiek en op
promotie van fietsgebruik.

natuur en water
- ruimte geven aan natuur door een aantal samenhangende grote gehelen natuur te
ontwikkelen en te versterken en conform de vigerende regelgeving de lage, natte delen van
de zes beekvalleien natuurgericht te beheren, met de nodige ruimte voor water (waar mogelijk
met gebruik van de Vlaamse signaalgebiedenregeling)
- doordacht en in evenwicht met de landbouw beschermen en ontwikkelen van ecologische
infrastructuur in de open ruimte
- in natuurbehoud en natuurontwikkeling vooral accent leggen op die soorten (flora en fauna)
die zeer specifiek in de gemeente aanwezig zijn en op deze manier een bijdrage leveren tot
een ruimer geheel van natuurbeleid. Het betreft vooral de bossen op kalkleembodems, de
graslanden op kalkrijke gronden (mede als biotoop voor de akkervogels) en in het bijzonder
op mergelsubstraat (biotoop op wereldniveau)
- de milieukwaliteit ook voor de natuur verbeteren
- waar het verantwoord is, samenwerking van natuurbeheerders met andere open ruimtegebruikers (landbouw, recreatie) bevorderen
- ook in de doortochten van beken door dorpen en door de stad, deze waterlopen terug voelbaar
en beleefbaar maken (terug open leggen wanneer dit volgens de voortschrijdende sanering
van de waterkwaliteit volgens het Zoneringsplan 2028 kan, plaatselijk verlaagde oevers,
verminderen verharding en hinderende afsluitingen, ...); in de stad worden de Wateringprincipes ‘water in de stad’ hierbij toegepast en start de heropenlegging vanaf Trudobronbeek;
nadien volgt de Cicindria
- niet meer bouwen in risicogebieden voor overstroming en aangepast bouwen (hogere
openingen, zonder kelders, minder verharding, …) in de andere valleidelen
- actieve preventie-aanpak van erosie met ondersteuning van de verplichte voorziening wateren modderopvangstroken onderaan alle steilhellende akkers.
milieu
- de milieukwaliteit in Sint-Truiden is niet slecht, maar dient op een aantal zwakke punten
(vooral waterverontreiniging) te verbeteren
- elk bedrijf, elke dienst, elke inwoner, elke overheid is mee verantwoordelijk voor een gezond
milieu; de gemeente is behoeder van deze kwaliteit
- prioritair staat het voorkomen van lasten op het leefmilieu, zeker inzake afval; goede
informatieverzameling is hiervoor een voorwaarde
- milieuproblemen zijn grensoverschrijdend; samenwerkingsverbanden met omliggende
gemeenten en hogere overheden zijn wenselijk
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stimuleren en deelnemen in projecten voor alternatieve energiewinning (wind, grondwarmte
en warmtepompen, zon, biomassa van het fruit, …) op ruimtelijk passende plaatsen (bijv.
opvangsystemen van zonne-energie in combinatie met hagelnetten boven fruitplantages en
op daken van bedrijfsgebouwen, maar niet op landbouwgronden).

beeld
- de verschijningsvorm van de gemeente is goed en moet behouden blijven en enkel op lokale
punten verbeteren; dit is een werk van vele kleine ingrepen; elke bouwheer dient er aandacht
en (meestal beperkt) middelen aan te besteden; van belang daarvoor is een heldere visie die
ruim gedragen wordt; naast sturende reglementen zijn er vooral discussie over en stimulansen
voor een karaktervol uitzicht van bouwprojecten nodig
- de waardevolle en karaktervolle gebouwen en constructies (bijv. ijskelders) gericht
beschermen, d.w.z. niet verbouwen of vervangen tenzij ze nadien meer kwaliteit en karakter
hebben, zodat ze mee de identiteit van hun omgeving (blijven) ondersteunen; gebouwen die
in de Vlaamse Inventaris Erfgoed voorkomen niet meer vervangen maar alleen nog renoveren
- bijzonder aandacht wordt gegeven aan het aanwezige werelderfgoed (Belforttoren en
Begijnhof)
- de algemene karakteristieken van de Truiense gebouwen zoveel mogelijk herbruiken, behoud
van de typische architectuur van de hoevegebouwen (met poortgebouwen), verspringingen,
versmallingen en verbredingen van straten in principe behouden en ondersteunen in
straataanleg;
- de algemene dorpskarakteristiek van 'doorlopende straten' qua bebouwing wordt bij nieuwe
projecten waar mogelijk toegepast;
- elke nieuwbouw dient in harmonie te zijn met, gepast in te spelen op zijn omgeving of er een
kwaliteitsvolle, vernieuwende bijdrage aan te leveren.

28.

Elementen van een ruimtelijk concept

Het globaal beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente wordt in essentie
weergegeven in een ruimtelijk concept.
Dit tracht de complexe maatschappelijke processen en hun ruimtelijke weerslag op een
vereenvoudigde manier weer te geven en samen te ballen in enkele denkbeelden. Het concept
bevat de krachtlijnen van het te voeren ruimtelijk beleid. De cartografische vertaling ervan gebeurt
in een ruimtelijke structuurschets. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle beslissingen met
een belangrijke ruimtelijke impact worden getoetst aan het ruimtelijk concept.
Hierna volgen de krachtlijnen van het ruimtelijk concept voor Sint-Truiden.
De toekomstige ruimtelijke structuur moet terug inspelen op de landschappelijke
kenmerken en draagkracht, die verschillend is voor Hoog en Laag Haspengouw, voor
beekvalleien, plateaus en bossen.
Volgende dertien conceptelementen zijn daarbij van belang.
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1.
Verdichten van de kernstad als een
begrensde woon-, winkel- en verzorgingsstad.
Omleiding (N80/N3) en spoorweg vormen hier
de grenzen. Daarbuiten liggen enkele
afgebakende randwijken. Het winkelgebeuren in
Sint-Truiden situeert zich binnen de kernstad,
met accent op de binnenstad, en wat de
grootwinkels betreft aan de randen van die
kernstad. De as Staaien - station - binnenstad Brustempoort is het regionale handelscentrum;
de grootwinkels worden aan de beide uiteinde
ervan
geconcentreerd,
met
de
hoofdgrootwinkelboulevard aan Ringlaan /
Hasseltsesteenweg-zuid en een ondersteunende cluster aan Tiensesteenweg. Het gedeelte van
de handelsas in de binnenstad, het kernwinkelgebied van Stapelstraat – Luikerstraat (en in het
bijzonder Luikerstraat), wordt als motor van het regionale handelscentrum sterker uitgebouwd.
Binnenstad, Stationskwartier en Begijnhof vormen de kern van het cultureel-toeristische
potentieel van de gemeente en worden met aantrekkelijke wandelroutes tussen de
attractiepunten verder uitgebouwd.
Het wonen wordt hier voor alle bevolkingsgroepen door inbreidings- en renovatieprojecten
versterkt. De woonomgevingen worden opgewaardeerd door een kwaliteitsvolle heraanleg;
vooral de stedelijke pleinen en de buurtpleinen krijgen hierbij aandacht. Gespreid over de
kernstad worden aantrekkelijke en uitdagende speelruimten en ontmoetingsplekken voor
kinderen, tieners en jongeren ingebouwd.
De kernstad beschikt, goed gespreid, over twee parken: het bestaande stadspark en het nieuw
uit te bouwen Cicindriapark in Sint-Pieter.
De stadsrand langsheen de omleiding krijgt, zowel qua bebouwing als openbaar domein, een
duidelijk en krachtig beeld.
Wanneer op zeer lange termijn een groei van de kernstad buiten de huidige grenzen nodig en
gewenst zou blijken, wordt een gedeelte van het gebied tussen kernstad en Brustem in het oksel
tussen de beide steenwegen hiervoor gefaseerd en gemengd ontwikkeld als een hoogwaardig
woongebied langsheen een groene vinger en de oostelijke groene schakel; ook dan blijft Brustem
voelbaar ruimtelijk afgescheiden van de stad.

2.
Versterken van afgebakende dorpen
door bebouwing met schaal en dichtheid op
maat van het dorp.
Deze bebouwing is lineair langs woonstraten in
Laag Haspengouw en concentrisch rondom de kerk
in Hoog Haspengouw. Elk dorp wordt als een
afzonderlijke entiteit in het landschap uitgebouwd;
dit gebeurt vanuit de historische dorpsstructuur.
Versterking
gebeurt
door
kleinschalige
inbreidingsprojecten en opwaardering van de
voorzieningen en het dorpsplein. Waar het past op
het dorpsplein en verder verspreid over het geheel
van de woonkern en/of aansluitend op de groene
ruimten in en rond het dorp worden een of meerdere
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aantrekkelijke en uitdagende speelruimten en ontmoetingsplekken voor kinderen, tieners en
jongeren voorzien. Aanwezige landbouw- en fruitbedrijven kunnen zogewenst in de kernen
aanwezig blijven en krijgen ontwikkelingsmogelijkheden nabij en ook in de randen van de dorpen.
Ambachtelijke bedrijvigheden krijgen ontwikkelingskansen binnen het dorp zolang zij verenigbaar
zijn met het wonen, en met name ook in vrijkomende (landbouw)bedrijfsruimten.
Brustem, Zepperen, Velm nemen als grote dorpen een belangrijkere rol dan de andere
kerkdorpen in de opvang van voorzieningen op en op termijn eventueel ook van volkshuisvesting,
het grote dorpengeheel Gelmen-Engelmanshoven-Gelinden in de opvang van voorzieningen.

3. De zuidoostelijke rand van Sint-Truiden
uitbouwen
met
een
kraal
van
bedrijvenplekken ten bate van de hele regio.
Naast de aanwezige, beduidend beter te
benutten en daartoe op te waarderen
bedrijvenzones worden aan de zuidelijke en
oostelijke rand van de kernstad tussen
Zoutleeuwsesteenweg en Hasseltsesteenweg
een reeks aantrekkelijke en goedgelegen
plekken voor hoogwaardige bedrijvigheid
gecreëerd. Bedrijven passen zich hier op een
goede manier in het landschap in. De
mogelijkheden van de noordelijke rand van het
domein van Brustem worden hierbij ten volle
benut. In deze bedrijvenzones vinden ook
toeleverende en verwerkende agro-industriële bedrijven een plaats, evenals clusters voor
biomassa-energieproductie. Voor de logistiek belangrijke veilingen worden goed ontsluitbare
sites behouden respectievelijk ontwikkeld.

4.
De stationsomgeving uitbouwen tot
een volwaardig knooppunt van regionaal
openbaar vervoer.
Deze goed bereikbare omgeving wordt qua
functies en bebouwing verdicht. Ze kan ook als
voorkeurskantoorlocatie binnen de gemeente
worden ontwikkeld, op de beperkte schaal die
Sint-Truiden nodig heeft. Nieuw Stationskwartier
wordt als dicht woongebied, nabij het station en
de voorzieningen in de binnenstad en tegelijk
nabij de open ruimte van Volmolen, uitgebouwd.
Gestreefd wordt naar verhoogde treinfrequenties, zeker naar Landen (aansluiting op de
belangrijke verbindingen naar Brussel en Luik,
die eventueel ook door een sneltram kan worden
verzorgd), en naar verstedelijking van het station door integratie van de treinperrons in het
omliggende openbaar domein.
Het busstation wordt opgewaardeerd en samen met het treinstation sterk in het stadsweefsel
geïntegreerd.
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5.
Versterken van de plateaus in Hoog
Haspengouw als hoogwaardige landbouwgebieden.
Deze landschappelijk waardevolle gebieden
worden niet bebouwd. Een verscheidenheid aan
teelten in fruit en akkerbouw vindt er plaats. Aan
de rand van en in de nabijheid van de dorpen in
Droog Haspengouw en in het noordwestelijke
gebied met natuurverbindende corridors blijven
uitbreidingsmogelijkheden
voor
landbouwbedrijfsgebouwen
van
vooral
fruitbedrijven aanwezig (er wordt dus niet voor
een verdere uitbouw van grote intensieve
veeteeltbedrijven met varkens en kippen
geopteerd). Op de plateaus blijven de holle
wegen als natuurlijke elementen aanwezig. Fietspaden tussen de dorpen onderling, naar SintTruiden en naar de kernen in de buurgemeenten krijgen hun plaats in ecologisch minder
waardevolle holle wegen en langs ruilverkavelingswegen. Voor de erosiebestrijding wordt
akkerrandbeheer toegepast en worden op passende (reeds sterk afgesleten) perceelsranden
smalle wildakkers uitgebouwd die als ecologische infrastructuur fungeren.
In Laag Haspengouw heeft het gehele noordoostelijke deel van de gemeente (omgeving
Zepperen) landbouwactiviteiten als hoofdfunctie.

6.
Kerken,
kastelen,
kasteelparken,
gesloten hoeven en hoogstamboomgaarden
in de dorpen als bakens in het landschap
conserveren.
De omgeving ervan doet hun tot hun recht
komen. Voor kastelen en gesloten hoeven (een
vijftigtal, vooral gelegen in de dorpen) dienen er
zo nodig nieuwe levenskrachtige maar
laagdynamische functies in de sfeer van
huisvesting, recreatie of toerisme ontwikkeld (cfr.
RUP urgente zonevreemde recreatie).
Een
blijvende
aanwezigheid
van
een
geselecteerd aantal hoogstamboomgaarden op
cruciale plekken vraagt een dynamische aanpak
met regelmatige vernieuwing. Aangepast
beheer, beheersovereenkomsten en overheidssteun/aanpak zijn hiervoor nodig.
Deze attractiepunten in het landschap worden verbonden door een net van fiets- en
wandelroutes.
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7. Accentueren van de oude en nieuwe
(hoofd)verbindingswegen als lanen in het
landschap.
Deze lanen met bomenrijen aan minstens
een zijde, bij voorkeur langs beide zijden van
de weg, verhelderen de structuur en sluiten
aan bij de historische situatie. Met de omvang
en de soort van de bomen wordt onderscheid
gemaakt tussen de hoofdverbindingswegen
en de ontsluitingswegen van kernen of van
bedrijventerreinen (met inbegrip van de delen
van vroegere historische verbindingswegen).
De historische verbinding van de Romeinse
weg wordt niet als laan in het landschap
worden geaccentueerd (niet historisch), maar
kan wel op een zachte manier een speciale aanduiding en visualisatie krijgen (bijv. met
infoborden, kruispunten in kasseien, mijlpalen, fijne bebakening met LED-verlichting).

8.
Uitbouwen van zes groene schakels
vanuit de binnenstad tot ver in het open
landschap.
Deze groene schakels vormen de ruggegraat
van het net van wandel- en fietsroutes in de
gemeente.
Ze
bieden
aantrekkelijke
verbindingen tussen het stadscentrum en de
langparkeerterreinen rond de kernstad, tussen
stad en (alle grote) dorpen en tussen de
belangrijkste
culturele
en
recreatieve
attractiepunten. De groene schakels omvatten
bestaande paden en stille straten, maar ook
nieuwe delen (paden, bruggetjes, kruisingen)
waar deze thans ontbreken. Ze worden
geïntegreerd in regionale netten van langeafstandfietsroutes (in het bijzonder de Romeinse Weg)
en van een open rasterwerk van korte fietsroutes tussen knooppunten dat een meerkeuzegebruik
toelaat (Fietsroutenetwerk Limburg).
De nieuwe noordoostelijke groene schakel bedient o.m. de potentiële vijfde langparking aan
Schurhovenveld, de camping van Bautershoven en Zepperen en de nieuwe zuidwestelijke groene
schakel de voorzieningenpool van het psychiatrisch centrum en Velm.
In het kleinstedelijk gebied worden deze groene schakels conflictvrij of conflictarm met duidelijke
voorrang voor de fietsers op de auto’s ingericht. Verderop in het buitengebied vertakken zij tot
negen groene schakels die tot in de (hoofd)kernen van de buurgemeenten doorlopen.
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9. Accentueren van de beken en
beschermen van de beekvalleien.
Dit kan in de eerste plaats door de
beekvalleien buiten de dorpen vrij te houden
van bebouwing (mits verwerving of
planschadevergoeding) en binnen de dorpen
alleen van passende randbebouwing op
voldoende afstand te voorzien. Daarnaast
krijgen ze een accent door bijv. smallere
bruggen bij kruising met wegen, door
aanplanting van bomenrijen of bosbouw in de
open ruimte en door het opnieuw
openleggen, of op plaatsen waar dit niet
mogelijk is, in het voorzien van inkijkstroken
of bebakening met bijv. verlichting in de
bebouwde omgevingen.
De waterkwaliteit en de natuurlijke begroeiing van de oevers, in het bijzonder van de natte
graslanden en beemden, worden verbeterd, alsook de wateropvang- en bufferingscapaciteit van
de beken.
Deze beekvalleien van Molenbeek, Cicindria, Melsterbeek, Herk/Fonteinbeek, Oude Beek
(provinciale natte natuurverbinding) en Kelsbeek (gewestelijk planningsproces) vormen, in
verweving met landbouwactiviteiten, een belangrijk onderdeel van de natuurlijke structuur van de
gemeente.

10.
Versterken van zes gebieden met
boscomplexen tot grote gehelen natuur.
De
boscomplexen
van
Duras-Metsteren,
Metsteren-Melveren-Terkelen-Speelhof,
Nieuwenhoven, Kluisbos, Kerkom en het
mergelgebied Overbroek-Gelinden worden door
sterkere samenhang en natuurgericht beheer
versterkt. De twee zuidelijke gehelen worden ook
uitgebreid langsheen de valleien van Cicindria en
Herk. Het grote geheel natuur van Nieuwenhoven
ontwikkelt als stiltegebied.
Aan de rand en rond deze gebieden worden
beperkte beschermende rand- en overgangszones
ingevoerd, waar in de algemene trend terzake aan
de medegebruikers (landbouw, recreatie, ...) zekere beperkingen worden opgelegd, bijv. inzake
bebouwing, wijzigen van reliëf en waterstand, het inbrengen van natuurvreemde producten,
behoud van aanwezige natuurwaarden.
Tussen de vier noordelijke grote gehelen natuur wordt een gebied, onder vorm van een
landschappelijk waardevol landbouwgebied met kleine landschapselementen, ingericht met
natuurverbindende corridors. Holle wegen, hagen, houtwallen, solitaire bomen, poelen, ... zijn
essentieel voor de diversiteit van natuur en landschap. Zij worden er op een dergelijke manier
behouden en ontwikkeld dat zij hun natuurlijke verbindingsfunctie terdege waarmaken maar
daartussen de landbouw er op een normale bedrijfseconomische manier kan functioneren.
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Indien de aangekondigde gewestelijke planningsinitiatieven voor de vier noordelijke grote
gehelen natuur en dat aan Kerkom zouden uitblijven, neemt het stadsbestuur hiertoe initiatief.

11.
Het domein van Brustem uitbouwen tot
een dynamisch en open activiteitenpark tot in
het amfitheater, en tot waardevol natuur en
militaire oefenterrein in de hele zuidoostelijke
rand ervan.
De herontwikkeling van het merendeel van dit
domein dat niet meer door de militairen zal
worden benut (actueel quasi het volledige deel
ten noordwesten van de startbaan) levert een
belangrijke bijdrage aan het functioneren van de
stad, en dat op meerdere vlakken (werk,
ontspanning, nabije open ruimte, vliegverkeer, in
medegebruik ook ophaalpunt van toeristische
bussen, oefensite voor leerling-chauffeurs, …).
Evenwichten tussen bebouwing en open ruimte, tussen bedrijvigheid en ontspanning (sport en
evenementen) en tussen de hoofdfuncties van bedrijvigheid, evenementen, natuur en militaire
gebruik staan daarbij voorop. Deze herontwikkeling gebeurt veel meer dan tot nog toe op een
kwalitatieve manier in functie van de reële noden (dus stapsgewijze). Ruimtelijk zijn vier
elementen van belang: de openheid van het centrale, komvormige amfitheater waarin de
startbaan een baken in het landschap blijft is hiervan de belangrijkste. Daarnaast zijn er de
rondweg met eraan gekoppeld een reeks afgescheiden activiteitenplekken; de Romeinse weg en
de zuidelijke groene schakel als structurerende assen, een goede band en betrokkenheid met de
omliggende kernen (vooral Aalst, Kerkom en Bevingen) en een goede aaneensluiting van de te
versterken waardevolle graslanden met de bossen van Kerkom tot een samenhangend groot
geheel natuur. De hoofdtoegang van het domein komt aan N3 in de omgeving van de aantakking
van Luikersteenweg en wordt representatief uitgebouwd.
De potentie van de startbaan voor een lokaal vliegveld, economisch gericht op bijzondere
luchttransporten (herstel en onderhoud, beperkte vracht, beperkt aantal zakenvluchten, …) wordt
benut. Functioneel wordt in de bedrijvenzone onderscheid gemaakt tussen hoogwaardige, deels
luchtvaartgerichte bedrijvigheid met inbegrip van infrastructuur voor luchtvaartgerichte
evenementen en cultuur en zones voor lokale ambachtelijke bedrijvigheid zonder verkooppunten
(LO-zones, stapsgewijze in te vullen). Aan de westelijke rand wordt een reserveplek voor
hoogwaardige (fruit)bedrijvigheid gereserveerd. Loods 27, met haar erfgoedwaarde, en loodsen
55 / 66 fungeren onder het beheer van de stad eventueel als evenementengebouw.
Het amfitheater en de aanleunende niet-militaire bossen fungeren als een groot wandelgebied
nabij de stad en behouden door hun laagdynamisch karakter ook hun natuurwaarde voor dieren.
Het amfitheater zelf wordt als open ruimte voor een klein en gelimiteerd aantal
massaevenementen per jaar op Vlaams niveau en die bijdragen aan het gewenste imago van de
stad, vooral in de ruimere culturele sfeer (muziekoptredens en -festivals, landbouw- of
luchtvaartbeurzen, …), uitgebouwd. Het benut hierbij dan de parkeermogelijkheden van de
startbaan en van het bedrijventerrein en de mogelijkheid van een occasionele, telkens tijdelijk in
te richten, zijtoegang vanaf N80; de bereikbaarheid van de evenementensite vraagt voorafgaand
grondig onderzoek en verbetering. Mogelijke andere recreatieve ontwikkelingen in het domein
sluiten bij voorkeur aan de bebouwde delen van de noordrand aan. De vliegveldtoren wordt als
baken en uitzichtpunt op het domein en op de stad benut. Het domein kan met dit alles een
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toeristisch-recreatieve rol op regionaal niveau vervullen. Bijkomende lawaaisporten (ook races,
oefenwedstrijden, testritten) andere dan vliegsporten zijn er niet gewenst.
12. Uitbouwen
van
een
heldere,
hiërarchische verkeerswegenstructuur.
Een hiërarchische wegenstructuur wordt
verder uitgebouwd, dit met de aanleg van zo
min mogelijk bijkomende wegen. De
hoofdaantakking van Sint-Truiden op het
Vlaams hoofdwegennet vindt plaats langs
Hasselt (N80). De opgewaardeerde Omleiding
(N80/N3) met opsplitsing van doorgaand en
lokaal verkeer, vereenvoudigde knooppunten
en vlotte doorstroming van doorgaand verkeer
vormt hiervan de kern. Samen met een nieuwe
noordelijke verbinding richting de steenweg
naar Herk-de-Stad, verlaagt ze het doorgaand
verkeer door de kernstad aanzienlijk.
Aanvullend verzorgen wegen van een lager niveau de verbinding van Sint-Truiden met de
snelweg naar Brussel, Luik, Tongeren, Tienen en Herk-de-Stad. Deze verbindingswegen vormen
een aaneensluitend geheel en vermijden de kernstad. De verbindende rol van Tongersesteenweg
wordt daarom (suggestie naar de provincie) doorheen het bedrijventerrein Schurhovenveld naar
de primaire weg N80 gelegd, zodat het laatste deel van de steenweg louter een ontsluitende rol
voor de kernstad en de veiling hoeft te vervullen. N80-zuid wordt, tenzij een Vlaams
planningsinitiatief daarvoor andere keuzen zou maken, als verbindingsweg naar E40
opgewaardeerd, o.m. door het structureel oplossen van het conflict tussen traagrijdende
fruittractors en ander autoverkeer en zo mogelijk ook met een duurzame oplossing die de kern
van Gingelom niet doorsnijdt. Op deze verbindingswegen worden de verzamelwegen van
woonkernen en bedrijventerreinen aangetakt.
Rond de binnenstad worden in de vier richtingen langparkeerterreinen uitgebouwd die de
binnenstadsbezoekers kunnen opvangen en die vlot bereikbaar zijn vanaf de naastgelegen
primaire of secundaire weg. Brustempoort wordt daarbij de nieuwe hoofd(auto)toegang tot de
stad. Deze parkeerplaatsen sluiten aan op de handelsas en op de groene schakels naar het
stadscentrum. Het brede gedeelte van de qua verkeersniveau in te perken Hasseltsesteenweg
aan de begraafplaats van Schurhoven kan zo nodig als een vijfde langparking, en tegelijk als
overgang tussen de stad en het heropgewaardeerde bedrijventerrein, worden omgebouwd.
Deze principes worden toegepast en uitgewerkt naar concrete wegen in het gemeentelijk
mobiliteitsplan. In het bijzonder voor alle nieuwe weg(del)en is deze uitwerking en onderbouwing
van belang.
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13. Uitbouwen
van
een
noordelijke
recreatieve as.
Deze recreatieve as tussen Veemarkt en
Nieuwenhoven bundelt een aantal recreatieve
elementen van stedelijk niveau, koppelt deze
aan de noordelijke groene schakel en daarmee
ook aan de kernstad en zorgt door spreiding
binnen het geheel van deze as voor een
verlichting van de recreatieve druk op het
domein van Nieuwenhoven. Elementen van de
noordelijke recreatieve as zijn de verdere
uitbouw van het Speelhofdomein tot stedelijk
park voor zachte recreatie, de ordening en
landschappelijke inpassing van de recreatieve
functies rond Bornedries (cfr. RUP urgente zonevreemde recreatie), het inperken van de
recreatie-activiteit in het domein van Nieuwenhoven en het eventueel verschuiven van een
gedeelte van de hardere recreatieve infrastructuur van daar naar Senselberg, de kwaliteitsvolle
uitbouw van horeca in Melveren en in bestaande gebouwen langsheen de noordelijke groene
schakel en mogelijk ook (op vrijwillige basis, gecontroleerd en met vergoedingen) de openstelling
van de kasteelparken van Terkelen en Nieuwenhoven, de uitbouw van een kampeerautoplek en
de ontwikkeling van sport- en manifestatiegebouw (op stedelijk niveau) aan Veemarkt en een
passende organisatie van het startpunt van de recreatieve as aan grote Markt en Abdij.
Als ruimtelijke tegenhangers van de noordelijke recreatieve as in het zuiden fungeren het
evenementenamfitheater in het Domein van Brustem (occasioneel) en horecastrip van Brustem;
ook zij vangen in een eigen kader en complementair aan de binnenstad stadsbezoekers en
recreanten op.

Volgend schema geeft de krachtlijnen van het ruimtelijk concept weer:
de kernstad als concentratiegebied voor wonen, handel en voorzieningen, met zijn noord-zuid
culturele as en oost-west handelsas;
- het noordwestelijke deel als gemengd natuurlijk / landbouw gebied;
- de zuidelijke en noordoostelijke delen in hoofdzaak als landbouwgebied;
- de zuidoostelijke kraal van (hoogwaardige) bedrijventerreinen;
- de noordelijke recreatieve as van Binnenstad tot Nieuwenhoven;
- de compacte kernen (waaronder vier grote) met aantrekkelijke dorpspleinen;
- de dragende valleien van Molenbeek, Cicindria, Melsterbeek, Herk/Fonteinbeek en Oude
Beek.
-
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29.

Gewenste ruimtelijke structuur

29.1. Gewenste ruimtelijke structuur van Sint-Truiden
Bovenstaande conceptelementen vormen samen de gewenste ruimtelijke structuur van de
gemeente (kaart 24).

29.2.

Gewenste ruimtelijke structuur van de kernstad

Aanvullend aan de concepten en de gewenste ruimtelijke structuur van de hele gemeente geven
volgende twaalf conceptelementen detaillerend de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de
kernstad aan.
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1. Uitbouw van een oost-west commerciële
hoofdas Staaien-Station-Markt-Brustempoort.
Deze gemengde as bevat naast wonen een
verscheidenheid aan detailwinkels, in de
stationsomgeving ook kantoren en aan de beide
uiteinden mogelijkheden voor middelgrootwinkels,
ook aansluitend langs dit deel van de omleiding
(hoofdcluster voor grootwinkels) en een ondersteunende cluster langs Tiensesteenweg. Dit houdt
in dat zogenaamde baanwinkels in Sint-Truiden
worden geweerd en dat zij worden geïntegreerd in
het stedelijk weefsel op de best bereikbare plaatsen
langs deze as in en aan de kernstad.
Het gedeelte van de handelsas in de binnenstad,
het kernwinkelgebied van Stapelstraat –
Luikerstraat (en in het bijzonder Luikerstraat), wordt als motor van het regionale handelscentrum
sterker uitgebouwd, met aanleunende winkelpleintjes en –wandelroutes en met meer
mogelijkheden voor grotere, trekkende handelszaken. Het handelsgebeuren in Stationsstraat blijft
beperkt. De handelsas wordt mee gedragen door de drie stedelijke pleinen Stationsplein, Grote
Markt en Europaplein.

2. Ontwikkeling van twee stedelijke pleinen (noord
en zuid) met eromheen een kring van stedelijke
voorzieningen. Deze voorzieningenplekken zijn
gesitueerd
aan
Veemarkt
en
Montenakenweg/Ziekerenweg (driehoek), bouwen
voort op de aanwezige voorzieningenconcentraties en
zorgcampussen van Ziekenhuis/Schurhoven en
Ziekeren en bieden hen nieuwe mogelijkheden om zich
verder te ontwikkelen in en in de rand van de kernstad.
Zij zijn gelegen langsheen stedelijke ontsluitingsstraten
en beschikken over gezamenlijke parkeerruimten en
groene ruimte die ook voor de omliggende buurten
bruikbaar zijn. Gelet op hun omvang, zijn zij ideale
plaatsen om uitdagende ontmoetingsplekken voor
jongeren, gecombineerde openluchtaccomodaties, speelplekken voor kinderen en tieners uit te
bouwen. Deze twee pleinen en hun wanden worden aantrekkelijk ingericht, maar blijven
functioneel, qua attractiviteit en belevingswaarde op een lager niveau dan de drie andere
stedelijke pleinen in de kernstad in het bijzonder Markt en Groenmarkt.

90

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

3. Uitbouw van twee stedelijke parken in de
kernstad. Naast het stadspark in het noorden van de
kernstad, dat gerust meer activiteit kan herbergen,
wordt in het zuiden het nieuwe Cicindriapark
uitgebouwd. Dit hedendaagse park heeft deels een
natuurlijk karakter (Cicindriaoevers) en deels een
cultuurlijk-recreatief
(omgeving
zwembad,
Tochtgenoot, …) met ingepaste en in oppervlakte
beperkte sportaccommodatie van wijk- of stedelijk
niveau of beide samen (eventuele ecologische
zwemvijver). Het Cicindriapark loopt op termijn langs
de beek tot aan het kasteelpark van RochendaalBevingen door.

4. Versterking van de zeven bestaande
woonbuurten en de nieuwe Stationsbuurt tot
aantrekkelijke, gemengde stadsbuurten. Een
reeks
van
kleinschalige,
kwaliteitsvolle
inbreidingsprojecten (waaronder een behoorlijk deel
van de (privé-)sociale sector) verdichten vooral de
zuidelijke
en
noordelijke
buurten;
goede
vervangingsbouw en vooral renovatie verhogen de
woonkwaliteit in de historische buurten (Sint-Pieter
heeft hierbij prioriteit) en langs de oude steenwegen;
de nieuwe Stationsbuurt wordt aansluitend bij het
station en de westelijke groene schakel met een
verscheidenheid aan woningen in een stedelijke
dichtheid ontwikkeld; ook voorzieningen op stedelijk niveau worden hierin geïntegreerd. Kleinere
handelsplekken in elke buurt kennen hun normale ontwikkeling.

5. Creatie ten behoeve van elke (deel)buurt van een
volwaardig buurtplein en een aantrekkelijke
groene ruimte. Een volwaardig buurtplein heeft een
aantrekkelijke inrichting voor een meervoudig gebruik
en zo mogelijk afgewerkte, sterke wanden; op termijn
trekt het daardoor buurtgerichte activiteiten (handel,
voorzieningen) aan. Voor kleinere deelbuurten kan
deze rol ook door nabijgelegen stedelijke pleinen
worden opgenomen. Voor een goede overgang tussen
het oude en het nieuwe deel van de Stationswijk wordt
een nieuw stationsplein gecreëerd dat met een brede
en uitnodigende beweging onder de sporen door gaat.
Dit plein wordt het knooppunt van het Truiense
busnetwerk, met de regionale bussen in Nieuw Stationskwartier en de stadsbussen in het Oude
Stationskwartier.
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Het Europaplein krijgt een heraanleg die een multifunctioneler gebruik voor de buurt en als
onderdeel van de handelsas toelaat; in de ondergrondse parking die het parkeren dan zal
opvangen wordt de historische Brustempoort zo mogelijk gevisualiseerd en beleefbaar gemaakt.

6. Ontwikkeling van een cultuuras tussen Begijnhof
en Sint-Pieter, aansluitend op deze in de
binnenstad. Deze cultuuras benut de aantrekkelijke
wandelroutes van de noordelijke en zuidelijke groene
schakels en uit zich in de concentratie van cultuurtoeristische attractiepunten en in een specifieke
bescherming van deze zone tegen functioneel en/of
visueel
storende
functies;
nieuwe
culturele
voorzieningen of locaties zoals bibliotheek, archief,
depot voor roerend religieus erfgoed worden bij
voorkeur in deze as gerealiseerd waar ze daartoe extra
mogelijkheden krijgen. Uitbouw van een bijkomend
attractiepunt in de omgeving van Sint-Pieterkerk (bijv. een hedendaags museum van de fruitteelt
en –verwerking in een gedeelte van de vrijkomende veilingsite een meer stedelijke rol voor de
school vlak aan de kerk) kan ook de zuidelijke tak voldoende aantrekkingskracht geven. Het
openbaar domein in deze cultuuras krijgt een aangepaste, sobere en wandelvriendelijke aanleg.

7. Uitbouw van de zes groene schakels tussen
binnenstad,
kernstad,
randwijken
en
langparkeerterreinen en de open ruimte en
kerkdorpen van het ommeland. In de kernstad en
de randwijken betekent dit de aanleg van
aantrekkelijke mogelijkheden voor fietsers en
voetgangers en het creëren/versterken van een
opeenvolging van steeds grotere groene plekken
langs Naamsesteenweg (met ook een lokale
variante doorheen het Cicindriapark), vanaf
Naamsesteenweg doorheen het Cicindriapark met
doorsteek naar Ziekerenweg en dan daarnaast (met
nieuwe fietsbrug over N3), langs Stationsstraat (en
verlengde), over het Veemarktparkeerplein, door Ridderstraat/vesten/rand begraafplaats, langs
Europaplein/Brustempoort/ Guldenbodem. De langparkeerpleinen en/of –gebouwen aan
Montenakenweg, station, Veemarkt, Schurhovenveld (reserve) en Brustempoort sluiten hier bij
aan. In de kernstad verbinden, naast de vesten op de rand van de binnenstad, in de mate van
het mogelijke nog andere groene verbindingen de zes groene schakels met elkaar.
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8. Versterking van Cicindria als drager van een
noord-zuid groene band doorheen de hele
kernstad. Dit betekent dat de gezuiverde beek weer
open en zichtbaar wordt gemaakt en dat een brede
strook errond open en groen blijft/wordt; in de
binnenstad worden kleinere groene plekken langsheen
het opengelegde water gerealiseerd. In het noorden
valt deze band samen met de groene schakel op het
stedelijk Veemarktplein, in het zuiden loopt hij parallel
aan Naamsesteenweg, door het nieuwe Cicindriapark
over de huidige veilingterreinen door tot aan de open
ruimte van Bevingen.

9. Behoud van de vijf groene vingers tot in de
omgeving van de kernstadsrand en
versterken van de band ermee. Deze brede,
overwegend open ruimten met parken, natuur of
landbouw geleden het stedelijk gebied en
verhogen de leefbaarheid van de kernstad en van
de randwijken. Vooral de bereikbaarheid van de
twee zuidelijke groene vingers vanuit Sint-Pieter
en Ziekeren vraagt om verbetering, bijv. met
fietsbruggen over Omleiding N3.

10. Versterking van de binnenstadsrand langs
de vesten en van de kernstadsrand langs de omleiding met een krachtig en duidelijk
beeld van groenmassa’s en poorten. Deze beelden moeten enerzijds de geleding van
de stad in binnenstad, kernstad en randwijken en de grenzen die daarmee gepaard gaan
goed laten aanvoelen en anderzijds duidelijk maken dat de stad een samenhangend
geheel is dat over deze deelgrenzen doorloopt. Daarvoor wordt langs de N80/N3doortocht een landschappelijk dominerende hoogstamboomgaard aangelegd die waar
mogelijk tot in de aanliggende (voor)tuinen doorloopt en/of waar voorgevels op uitkijken.
Hierop aansluitend wordt in de zones aan de binnenzijde van de omleiding waar thans
vele achterkanten op de weg uitgeven een dichte, dikke groenwand voorzien die deze
blijvend afschermt; bij nieuwe projecten kan die uiteraard door een nieuwe aantrekkelijke
voorgevel naar de hoogstamboomgaard worden vervangen. Op de markante kruising van
N3 en N80 en op de zes plaatsen waar ontsluitingsstraten van de kernstad op de omleiding
aantakken, veelal ook in de zichtas van een toekomende steenweg, worden als poorten
krachtige en aantrekkelijke hoekgebouwen en –wanden voorzien die dit groenscherm
doorbreken (Tiensesteenweg (op de zuidoosthoek), Montenakenweg, Luikersteenweg,
Tongersesteenweg, Zepperenweg en Schurhoven). Brustempoort wordt als markante en
aantrekkelijke hoofdonthaalplek voor stadsbezoekers die met de wagen komen uitgebouwd.
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Op een soortgelijke manier zorgt een stevige, gedifferentieerde laanbeplanting langs de vesten
blijvend voor een duidelijke rand van de historische binnenstad, met aanvoelbare poorten aan elk
van de toegangsstraten en binnenkomende groene schakels.
11. Invoeren en voelbaar maken van de
hiërarchische autoverkeersstructuur in de
kernstad met regionale verbindingswegen
aan de rand en enkele ontsluitingsstraten die
aantakken
op
een
stadsboulevard
(parkeerroute) en de hoofdstraten van de
binnenstad. De regionale verbindingswegen
N80/N3 vormen de grens van de kernstad (de
omleiding), met uitzondering van de oostzijde
waar
het
spoor
de
grens
vormt.
Ontsluitingsstraten vanaf de omleiding naar de
kernstad zijn onder meer Tiensesteenweg,
Schurhoven,
Zepperenweg,
Tongersesteenweg, Luikersteenweg en Montenakenweg
(opgesplitste aantakking). De stadsboulevard
heeft een belangrijke functie voor het stedelijk
openbaar vervoer en de fietsers en verdeelt het bestemmingsverkeer voor de binnenstad naar
de verschillende (middel)langparkings.

12. Versterking van de vier bestaande
randwijken
en
van
Bevingen
tot
aantrekkelijke, groene en lichtgemengde
stadswijken. De randstadswijken Nieuw-SintTruiden, Melveren/Terbiest en Brustempoortbuiting en het woonlint Zepperenweg
behouden hun karakter van rustige woonwijken
met een goede band met het omliggende en
geïntegreerde groen; hun leefbaarheid wordt
verhoogd met een netwerk van zachte
verbindingen binnen de wijk en naar de
omliggende wijken en werkplekken en het
stadscentrum, inhakend op de groene
schakels, en door het inbrengen op passende
plaatsen van winkels en voorzieningen vooral
gericht op de wijk. Aanwezige pleinen worden
opgewaardeerd. Een beperkte aangroei en
verdichting van deze randstadswijken vindt plaats door woonprojecten met relatief lage
dichtheden in Melveren-centrum, Guldenbodem en Champagnesite/Brukskensweg.
Het voormalige dorp Bevingen wordt door een nieuwe woonontwikkeling in delen van het
voormalige militaire domein naast de Cicindriavallei tussen de Omleiding en Bevingenpark
(Rochendaal) versterkt tot een randstadswijk. Voornoemde randstadskwaliteiten worden ook hier
ingebouwd, maar in het zuidelijk deel van deze randstadswijk (het voormalige dorp) vindt
woonuitbreiding alleen plaats door invullingen in het bestaande woonweefsel en niet door grotere
woonprojecten. In het geheel van deze randstadswijk Bevingen worden ook het asielcentrum en
bescheiden nieuwe functies in het parkkasteel geïntegreerd.
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Kaart 25a geeft de samenhang tussen deze concepten in de gewenste ruimtelijke structuur van
de kernstad weer. Deze is ingebed in de ruimere gewenste ruimtelijke structuur van het
kleinstedelijk gebied van Sint-Truiden, waarvan naast de kernstad ook de randwijken en de kraal
van bedrijvenzones deel uitmaken (zie kaart 25b). Deze bevat ook een aantal suggesties voor
lokale aanpassingen van de grenslijn van het kleinstedelijk gebied.
Voor de versterking van dit kleinstedelijk gebied zijn naast de acties die in de conceptelementen
voor de kernstad worden weergegeven ook volgende ruimtelijke ingrepen van belang :
 de gedeeltelijke realisatie van de verschillende projectzones uit de B.P.A.’s/RUP’s
Binnenstad, Stationskwartier, Nieuw Stationskwartier, Veemarkt, Brustempoort, Brustempoortbuiting en Sint-Pieter (zie overzicht in punt 20.3.3)
 de realisatie op korte termijn van woningbouwprojecten in het binnengebied van Rochendaal
en in het woonuitbreidingsgebied van Dellingweide
 het vrijwaren van de toegangen voor de realisatie op lange termijn van het woonreservegebied
Lichtenberg
 de realisatie van voldoende hoge dichtheden in de verschillende types van stedelijke wijken
volgens hun ruimtelijke draagkracht, met name netto-woningdichtheden op de grotere
woningbouwlocaties (groter dan een kwart hectare) van minimum 75 won/ha in de binnenstad
en minimum 50 won/ha in de randwijken van de kernstad alsook in het Nieuw Stationskwartier.
Deze voldoende hoge dichtheden dienen per grotere woningbouwlocatie volgens de
draagkracht van de plek te worden vastgelegd en zijn uiteraard ondergeschikt aan de
ruimtelijke kwaliteit van die projecten. In de randwijken ligt de woningdichtheid lager
(gemiddeld ong. 25 won/ha) en varieert de netto-woningdichtheid in een project naargelang
publieke groene ruimte wordt ingebouwd
 de verdere opvulling en opwaardering van de bestaande bedrijventerreinen en de realisatie
van de regionale en lokale bedrijventerreinen van Brustem en Fabrieksstraat en de
herschikking en realisatie van het bedrijventerrein Zuid
 de realisatie van de plekken voor hoogwaardige bedrijvigheid aan de brug van Melveren,
gekoppeld aan de herstructurering en opwaardering van de bedrijvenzone
Hasseltsesteenweg-oost omheen Melsterbeek en aan de westzijde van het Domein van
Brustem en het als reserve voorzien van deze aan Zepperenweg
 de verdere optimalisering en realisatie van de zone voor regionale bedrijvigheid in de
noordrand van het Domein van Brustem voor hoogwaardige bedrijvigheid
 de uitbouw van het Domein van Brustem als primair provinciaal toeristisch knooppunt met een
regionale rol, o.m. wat betreft massa-evenementen op Vlaams niveau in de ruime culturele
sfeer, en zonder bijkomende lawaaisporten
 de ordening van de horecastrip van Brustem tot een gemengd gebied met ook een recreatieve
rol, met gepaste ontwikkelingsmogelijkheden, een veiliger verkeerssituatie en een
opgewaardeerd beeld
 verdere uitbouw en afwerking van de zes groene schakels tot in het buitengebied, met in de
kernstad een bijzonder accent voor de zuidelijke en noordoostelijke groene schakel met de
opwaardering van Cicindriapark en Naamsesteenweg als dragers van de op te waarderen
woonbuurten errond en met het creëren van logische verbindingen richting Schurhovenveld
en Ziekeren
 de doortrekking van N718 tot aan Diestersteenweg, zodat het Stationskwartier en Melveren
ontlast kunnen worden van doorgaand verkeer
 heraanleg en integratie bij de kernstad van de oostelijke omleiding door het doorgaand
verkeer op deze primaire weg in de ruime omgeving van Tongersesteenweg en
Luikersteenweg in een lager gelegen sleuf te leggen

95

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx



de realisatie van acht bakens die de toegangen van de kernstad markeren.

Vooropgesteld en verwacht wordt dat de systematische realisatie van deze acties het
kleinstedelijk gebied van Sint-Truiden de komende jaren en decennia effectief verder zal
versterken om zijn rol als levendige verzorgingsstad van de fruitstreek ten volle te kunnen
opnemen.
Om dit actieplan te kunnen realiseren zijn op maximum drie plaatsen aanpassingen aan de
grenslijn van het kleinstedelijk gebied zinvol (suggesties naar de provincie) :
 ter hoogte van Rochendaal en bedrijventerrein Zuid: een beperkte uitbreiding van het
kleinstedelijk gebied moet hier toelaten het bedrijventerrein Zuid aansluitend bij aanwezige
bebouwing in zuidwestelijke richting te verschuiven in functie van de gewenste ontwikkeling
van de randstadswijk Bevingen en het nieuwe woonbuurtje Rochendaal daarbinnen (met in
de oostzijde een woonontwikkeling die het asielcentrum sterker met de stad verbindt en het
vrijmaken van de vallei van Cicindria). De uitbreiding van het kleinstedelijk gebied en
bijhorende herbestemming maakt het mogelijk dat een veiling zich hier volledig kan
ontwikkelen (met ontsluiting langsheen een parallelweg aan N3 vanaf N80-zuid). Wanneer de
bevoegde (provinciale) overheid oordeelt dat deze beoogde ontwikkeling ook mee in
buitengebied kan worden gerealiseerd, hoeft de afbakeningslijn hier niet aangepast
 ter hoogte van Luikersteenweg (noordzijde tussen N3-rotonde en Vliegveldlaan) in functie van
een eventuele, door de provincie mee gesuggereerde inplanting van een bijkomende
bedrijvenzone. Deze zou kunnen aansluiten bij een omvorming van dit gedeelte van de
horecastrip naar een cluster van grootwinkels voor autobedrijven en zou effectieve
werkplaatsen en ondersteunende ambachtelijke activiteiten kunnen bevatten
 een herschikking van de afbakeningslijn in de omgeving van Tiensesteenweg ‘buiten de
rotonde’ zodat de bestaande maar herschikte en ruimtelijk en verkeerstechnisch beter
ingepaste ondersteunende cluster van grootwinkels (voor ongeveer het huidige aantal) hier
mee in het kleinstedelijk gebied kan vallen zodat per winkel wel een grotere oppervlakte
mogelijk wordt. Wanneer de bevoegde (provinciale) overheid oordeelt dat deze beoogde
beperkte ontwikkeling ook mee in buitengebied kan worden gerealiseerd, hoeft de
afbakeningslijn hier niet aangepast
Het herziene ruimtelijk structuurplan reikt hiermee de nodige elementen voor deze aanpassingen
aan opdat deze finaal in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zullen kunnen worden
vastgelegd.

29.3. Gewenste ruimtelijke structuur van de kerkdorpen
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van elk van de kerkdorpen kan aan de hand van een
structuurschets en interventieschets worden toegevoegd (set van kaarten 25). Navolgende
structuurschetsen betreffen enkel de kernen en niet de geïsoleerde wijken of linten.

29.3.1.

Velm

Velm wordt een groot dorp ...
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een van de agrarische activiteitencentra in het zuidelijke landbouwgebied
met duidelijke, goed afgewerkte randen tegenover de omliggende plateaus en langsheen de
centraal gelegen Molenbeek, met haar natuurlijke wateropvang
waar de groei gericht wordt op het centrum door sturing en fasering van ontwikkelingen
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waar bijkomende woningen, op termijn eventueel ook sociale huur- en koopwoningen, meer
kansen krijgen dan in kleinere dorpen en waar hiervoor in dit grote dorp een of meer
reserveplekken worden gereserveerd voor mochten er in het dorpsweefsel zelf onvoldoende
dergelijke woningen kunnen worden gerealiseerd
waar de handelszaken in de omgeving van het dorpsplein en landbouwbedrijven en
kleinschalige
(ambachtelijke)
bedrijven
in
de
woonkern
aangepaste
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met een mooi dorpsplein aan de beek
met aantrekkelijke en veilige fietsroutes over het landbouwplateau naar de stad en naar
Landen (zuidwestelijke groene schakel) en langs Romeinse Weg naar de regio
met een recreatiegebied (voetbal, ...) op schaal van een groot dorp aan het spoor en een
groen park aan het kasteel van Velm vlot bereikbaar vanuit het dorp
gelegen in een rustig wandelgebied dat zich uitstrekt tot aan Landen
met de beschermde holle wegen ten westen, oosten en zuiden van de dorpskern
aangetakt aan Naamsesteenweg als hoofdtoegangsweg.

Kaart 25c is de structuur- en interventieschets voor Velm. De structuurschets geeft in het vlak de
ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het realiseren van een woningbouwproject (in functie van de woonbehoeften en van de
mogelijkheden vermengd in het bestaande weefsel) in het woonuitbreidingsgebied Achter de
Kerk (in compensatie voor te schrappen minder gunstige (overstromingsgevoelige, …)
percelen uit woongebied en voor te faseren binnengebieden)
 het laten ontwikkelen van de oostzijde van het woonuitbreidingsgebied Schoorse Veld tot een
natuurlijk overstromingsgebied van de Molenbeek
 het meer accentueren van de hoeve van het kasteel van Velm vanaf de spoorweg als baken
aan de inkom van de gemeente door een stevige laanbeplanting langs Halleweg die een
zichtlijn gericht op de kasteelhoeve begeleidt
 het aanbrengen van drie ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten aanvoelen
dat ze het woongebied binnenrijden
 het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond het dorp.

29.3.2.

Halmaal

Halmaal wordt een gehucht ...









dat als straatdorp met de verbreding bij de herberg aan het noordelijke dorpseinde en met het
pleintje aan de kerk twee accenten in de loop van de straat heeft waar activiteiten bij voorkeur
worden aangehaakt
met duidelijke, goed afgewerkte randen tegenover de omliggende plateaus en langsheen de
centraal gelegen Molenbeek
waar de landbouwbedrijven en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven in de woonkern
aangepaste ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
dat door zijn blijvende geringe omvang, naast het bestaande een religieus centrum dat tot zijn
verhuis dichter bij de stad nog tijdelijk aanwezig zal zijn, slechts over een minimumpakket aan
voorzieningen (namelijk een zaal) beschikt
waar uiterst behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen
in het bestaande weefsel worden ingepast
met een aantrekkelijke en veilige fietsroute aan de rand van het landbouwplateau naar de
stad en over de plateaus naar Bevingen / domein van Brustem en Wilderen
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gelegen in een rustig wandelgebied dat zich uitstrekt tot aan de brouwerij in Kerkom en dat
ook veilig verbonden is met het wandelgebied ten noorden van Tiensesteenweg
(fruitvalleiwandeling)
de beschermde holle wegen ten oosten van het dorpslint
rechtstreeks aangetakt aan de kernstad langs Halmaalweg.

Kaart 25d is de structuur- en interventieschets voor Halmaal. De structuurschets geeft in het vlak
de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het verfraaien en opwaarderen (stevige groenstructuur) van de twee accenten langs de
dorpsstraat
 het aanbrengen van twee ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
 het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond het dorp.

29.3.3. Wilderen - Duras
Wilderen – Duras wordt een middelgroot dorpengeheel ...
















met twee afgescheiden dorpen waarin de gezamenlijke voorzieningen over beide zijn
verdeeld (school, zaal en verenigingscentrum in Wilderen, voetbal en evt. zaal in Duras)
met een wijk en een dorpskern in Wilderen die sterker op elkaar zijn afgestemd en die
aanleunen tegen de oostelijke hellingen met hoogstamboomgaarden en plantages
met een licht uitgebreid stratendorp Duras, aan drie zijden omzoomd door waardevolle, en
deels toegankelijke, park- en natuurgebieden
met de kern van Wilderen met zijn tennis, kerk en achterliggende fruittuin en vooral de
voormalige stokerij, als recreatief-toeristische attractie op de westelijke groene schakel en de
regionale fietsroute op de oude spoorwegberm naar Zoutleeuw
waar uiterst behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen
vooral in het bestaande weefsel worden ingepast
waar eventuele handelszaken in de omgeving van de twee dorpskruispunten en
landbouwbedrijven en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven in de beide woonkernen
aangepaste ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met de reeds aanwezige en op het terrein verder te integreren lokale bedrijvenzone aan de
westrand van Duras
met een lokaal en op het terrein te reorganiseren recreatiegebied (voetbal, zaal, ...) aan de
zuidwestrand van Duras
met een nieuw dorpsplein in Wilderen tegenover de kerk en een sterker accent van bruikbare
publieke ruimte aan het kruispunt in Duras
gelegen in een groot rustig wandelgebied dat zich uitstrekt van Zoutleeuw en het Vinne tot
aan Metsteren en ook tot in Geetbets en Nieuwerkerken en dat ook veilig verbonden is met
het wandelgebied ten zuiden van Tiensesteenweg (fruitvalleiwandeling)
het beschermde geheel van hoogstamboomgaarden aan de oostelijke dorpsrand van
Wilderen
en op twee plaatsen met toegangsstraten aangetakt aan N3 en het hoofdwegennet.

Kaart 25e is de structuur- en interventieschets voor Wilderen - Duras. De structuurschets geeft in
het vlak de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
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het afwerken van de sociale woningbouwprojecten in Wilderen met sociale koopwoningen
invoeren en herorganisatie op het terrein van de zone voor recreatie aan het voetbalveld,
waarbij de chalet aan de zijde van het dorp in de afwerkrand wordt ingepast. Mogelijk kan op
termijn die nieuwe voetbalchalet, aansluitend bij de woonbebouwing en bij de licht verschoven
lokale bedrijvenzone, uitgroeien tot een volwaardige zaal voor gemeenschapsactiviteiten op
dorpsniveau. De twee samen vormen een degelijke afwerkrand tegenover het plateau ten
zuiden van Duras
het (her)aanleggen van dorpsplein en accent in de twee dorpen, in Duras ook met verbetering
van de doortocht
het aanleggen van een verbinding tussen Wilderen-dorp en Molenbeek voor de westelijke
groene schakel
het beter verbinden van de wijk en de dorpskern van Wilderen, op korte termijn met een fietsen wandelpad, op langere termijn eventueel door gedeeltelijke bebouwing van het
tussengelegen woonuitbreidingsgebied
het aanbrengen van zes ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de twee kernen laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond de dorpen.

29.3.4. Runkelen - Gorsem
Runkelen – Gorsem wordt een middelgroot dorpengeheel ...












met twee afgescheiden straatdorpen waarin de gezamenlijke voorzieningen over beide zijn
verdeeld (zaal in Gorsem op te waarderen)
met Gorsem als toonaangevend dorp in de fruitsector
waar de beboste valleien van Molenbeek en Melsterbeek en de bijhorende kasteelparken aan
de dorpsranden dominant aanwezig zijn en gedeelten ervan de dorpsbewoners een
aantrekkelijke en nabij wandelgebied bieden
waar uiterst behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen
in het bestaande weefsel worden ingepast
waar eventuele handelszaken in de omgeving van de twee accenten in de straatlinten en
landbouwbedrijven en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven in de beide woonkernen
aangepaste ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met een lokaal recreatiegebied (visvijvers, ...) aan de noordrand van Runkelen
met het waterzuiveringsstation in Runkelen als milieuvoorziening op gemeentelijk niveau
aanwezig en goed ingepast in het landschap
gelegen in een groot rustig wandelgebied dat zich uitstrekt van Zoutleeuw en het Vinne tot
aan Metsteren en ook tot in Geetbets en Nieuwerkerken
en via twee lokale toegangsstraten (langs Wilderen en Nieuw-Sint-Truiden) aangetakt op het
hoofdwegennet en de kernstad.

Kaart 25f is de structuur- en interventieschets voor Runkelen - Gorsem. De structuurschets geeft
in het vlak de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het verder beschermen en natuurlijk ontwikkelen van Molenbeekvallei als corridor tussen de
beide dorpen
 het opwaarderen (met een stevige groenstructuur) van kleine accenten in het openbaar
domein aan de kerk in Gorsem en het kruispunt in Runkelen
 het aanbrengen van zes ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de beide kernen laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
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het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond de dorpen.

29.3.5. Metsteren
Metsteren wordt een gehucht temidden het landschappelijk waardevolle landbouwgebied met zijn
boscomplexen ...








dat als straatdorpje ophangt aan de beboste vallei van de Melsterbeek en aan het dominant
aanwezige kasteelpark
behoudens het publiek speelplein, zonder specifieke publiek activiteitenruimte
met een ad-hoc zaal voor gemeenschapsactiviteiten op niveau van de woonkern in particulier
initiatief (bij de horeca of in een hoevegebouw)
waar uiterst behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen
in het bestaande weefsel worden ingepast
waar landbouwbedrijven in de woonkern aangepaste ontwikkelingsmogelijkheden hebben
gelegen in een rustig wandelgebied dat zich uitstrekt tot aan het Vinne en Zoutleeuw
en aangetakt met een toegangsstraat aan Diestersteenweg en het hoofdwegennet.

Kaart 25g is de structuur- en interventieschets voor Metsteren. De structuurschets geeft in het
vlak de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het verder beschermen en meer natuurlijk ontwikkelen van de Melsterbeekvallei.

29.3.6. Kortenbos - Senselberg
Kortenbos – Senselberg wordt een recreatief-toeristisch gericht middelgroot dorpengeheel (met
Kortenbos als groene poort van Sint-Truiden) ...
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dat als een langgerekt straatdorp langs Hasseltsesteenweg twee concentraties van
activiteiten heeft (omgeving basiliek in Kortenbos en omgeving toegang domein
Nieuwenhoven in Senselberg)
met de basiliek van Kortenbos als baken aan de noordelijke inkom van de gemeente
waar het kruispunt in Kortenbos tezamen met de omgeving van de basiliek als een ruim en
aantrekkelijk dorpsplein en onthaalplek voor toeristen fungeert (nog versterkt door de
omliggende kasteelpark, hoven en boomgaarden)
waar behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen in het
bestaande weefsel en een binnengebied worden ingepast
waar eventuele handelszaken in de omgeving van basiliek en domeintoegang en
landbouwbedrijven en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven in de beide woonkernen
aangepaste ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met een lokaal recreatiegebied (voetbal, …) naast de wijk in Kortenbos en een eventueel
recreatief park in het ruime binnengebied van Senselberg (met parking, horeca, speeltuinen,
tennis en andere sportinfrastructuur, paardenmanege, openluchttheater, … in een groene
omgeving) met wandel- en fietspaden naar het domein van Nieuwenhoven en de noordelijke
recreatieve as
met aantrekkelijke fiets- en wandelroutes tussen beide woonkernen en langs het domein van
Nieuwenhoven, naar het Kluisbos en langs de spoorweg naar de stad
met afgewerkte randen naar met name de spoorweg en het domein van Nieuwenhoven
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gelegen in een rustig wandelgebied dat zich omheen de noordelijke recreatieve as uitstrekt
tot in Nieuwerkerken
en op twee plaatsen (Nachtegaalstraat en N718) aangetakt aan N80 als hoofdweg (ook naar
de stad).

Kaart 25h is de structuur- en interventieschets voor Kortenbos - Senselberg. De structuurschets
geeft in het vlak de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is
hiermee gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen
aan die nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het behoud van de school
 het aanleggen van het nieuwe dorpsplein in Kortenbos
 het aanleggen van fietsverbindingen langs de rand van het domein van Nieuwenhoven en
tussen Kortenbos (voetbalveld) en Senselberg (park) en het verbeteren van de verbinding
met Kluisbos door kortere en comfortabelere oversteken van N80
 op termijn, wanneer geïnteresseerde initiatiefnemers zich aandienen, ontwikkelen van het
recreatieve park in het woonuitbreidingsgebied van Senselberg
 het aanbrengen van vijf ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de dubbelkern en vanuit
het tussenliggende deel laten aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
 het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond de dorpen.

29.3.7.

Zepperen

Zepperen wordt een groot dorp ...














het centrum van het agrarische fruitteelt in de gemeente;
met een kleine, historisch waardevolle kern rond St-Genevovaplein en een reeks
uitwaaierende woonlinten rondom Eynestraat-Dekkenstraat als hoofdstraat van het dorp, met
enkele accenten als concentratieplekken voor activiteiten
waar de groei gericht wordt op het centrum door sturing en fasering van ontwikkelingen
waar bijkomende woningen, op langere termijn eventueel ook sociale woningen, meer kansen
krijgen dan in kleinere dorpen, en waar hiervoor in dit grote dorp een reserveplek wordt voor
gereserveerd voor mochten er in het dorpsweefsel zelf onvoldoende dergelijke woningen
kunnen worden gerealiseerd
waar de handelszaken in de omgeving van het St-Genevovaplein en de accenten aan de
hoofdstraat en landbouwbedrijven en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven in de woonkern
aangepaste ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met de reeds aanwezige lokale bedrijvenzone en recreatiegebied aan de noordzijde van het
Zeppers lint
met duidelijke randen tegenover de Melsterbeek
met veilige en aantrekkelijke fietsroutes langs Melveren en Bautershoven (noordoostelijke
groene schakel) naar de stad en naar Hoepertingen
gelegen in een rustig wandelgebied dat zich van de historische kern rond St-Genevovaplein
uitstrekt tot aan Hoepertingen
en op de twee uiteinden van het lint aangetakt aan het hoofdwegennet (ook naar de stad).

Kaart 25i is de structuur- en interventieschets voor Zepperen. De structuurschets geeft in het vlak
de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :

101

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx












het realiseren van woningen (als er vermengd in het bestaande weefsel onvoldoende
mogelijkheden zouden blijken te zijn) als afwerking van de wijk Het Dekken, ook aansluitend
op het bestaande weefsel
het reserveren voor de latere termijn van de woonuitbreidingsgebieden Achter de kerk en
Bredje, waarbij dit laatste tot een centrale, omsloten parkachtige fruittuin evolueert
het uitbouwen van bijkomende jeugdlokalen aan het oude gemeentehuis of aan het
voetbalterrein
het aanleggen van pleinachtige accenten (met een stevige groenstructuur, maar die rekening
houden met het normale landbouwverkeer) langs het lange lint van de hoofdstraat: aan de
straatverbreding Stippel- en Stokstraat, de open ruimte tegenover Waterkuilstraat, de
verbreding voor school en oud gemeentehuis (in combinatie met de opwaardering met nieuwe
functies, zoals bijv. een gemeenschapscentrum, van deze gebouwen) en het kruispunt met
Kleine Dekken
het realiseren van een nieuwe bebouwingswand tussen Eynestraat en Roosbeekstraat –
Terwouwenstraat als versterking van het meest geconcentreerde deel van het Zeppers lint
het aanbrengen van vier ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten aanvoelen
dat ze het woongebied binnenrijden, maar die rekening houden met het normale
landbouwverkeer
het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond het dorp.

29.3.8. Ordingen
Ordingen wordt een middelgroot dorp ...











met de Commanderie en de gewenste bijhorende horeca en/of educatieve activiteiten als
belangrijke trekkende functie en delen van het parkgebied zo mogelijk toegankelijk voor het
publiek. Dit geheel vervult een bovenlokale functie, mede als halte langs de kastelenroute
naar Tongeren
met het bestaande plein tussen oud gemeentehuis en kerk als dorpsplein
sterk aanleunend tegen de vallei van de Melsterbeek en een aantal beschermde
hoogstamboomgaarden
waar uiterst behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen
in het bestaande weefsel en een binnengebied worden ingepast
waar de handelszaken in de omgeving van het dorpsplein en landbouwbedrijven en
kleinschalige
(ambachtelijke)
bedrijven
in
de
hele
woonkern
aangepaste
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met een jeugdverblijfscentrum en een ecologische trekkerscamping in de sterk beboste
westelijke rand van het dorp, die met hun bezoekers mee het dorpsleven ondersteunen en
die voor wandelaars en fietsers goed zijn verbonden met het dorp
met een snelle een aantrekkelijke fietsroute langs de noordoostelijke groene schakel naar de
stad en voor de auto’s aan de uiteinden aangetakt op een hoofdweg en een toegangsweg tot
de stad.

Kaart 25j is de structuur- en interventieschets voor Ordingen. De structuurschets geeft in het vlak
de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het inplanten van eventuele bijkomende woningen in het binnengebied aan Hogeweg
 het niet bebouwen en beschermen van de Melsterbeekvallei en de open corridors naar
Zepperen en Brustem
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de uitbouw van de noordoostelijke groene schakel als aantrekkelijke fietsverbinding voor
dorpsbewoners en campingbezoekers naar de stad
het aanbrengen van twee ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond het dorp.

29.3.9.

Brustem

Brustem wordt een groot dorp ...

















met een recreatief-toeristisch profiel, zowel door zijn aantrekkelijke historische kern als door
de horeca-strip langsheen Luikersteenweg die met een grotere menging van grotere
horecazaken en middelgrote handel een meer stedelijke rol gaat vervullen
op de rand van de zuidelijke plateaus en aangehaakt aan de samenvloeiing van Melster- en
Hoogbeek
met een sterke cultuur-historische zuidwestelijke helft (met motte, ruïne, kerk, kapelhof en
kasteel in een groot park langsheen de beide beken goed met elkaar verbonden), een
noordoostelijke woonhelft en gering ontwikkeld deel ten westen van Vliegveldlaan
met een kleine centrale as tussen kerkplein en dorpsplein (Brustem-dorp) als concentratieplek
voor handel en nieuwe voorzieningen
waar de groei gericht wordt op het centrum door sturing en fasering van ontwikkelingen
waar bijkomende woningen in het bestaande weefsel en in de binnengebieden worden
ingepast en op langere termijn eventueel ook sociale huur- en koopwoningen meer kansen
krijgen dan in kleinere dorpen en waar hiervoor in dit grote dorp een reserveplek wordt voor
gereserveerd voor mochten er in het dorpsweefsel zelf onvoldoende dergelijke woningen
kunnen worden gerealiseerd
waar de handelszaken in de omgeving van de twee pleinen en landbouwbedrijven en
kleinschalige
(ambachtelijke)
bedrijven
in
de
woonkern
aangepaste
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met de reeds aanwezige en te ordenen recreatiezone en kleine bedrijvenzone aan de zuiden oostrand van het dorp
met een opgewaardeerd kasteel en kasteelpark aan de zuidrand van het dorp, waarbij
mogelijks een golfterrein voor de ruimere regio een trekkende rol kan spelen en bijdragen aan
zowel de leefbaarheid van het dorp als de aantrekkelijkheid van de hele stad
voor goede fietsverbindingen aangetakt aan zowel de oostelijke groene schakel als Romeinse
weg
en langsheen Vliegveldlaan aangetakt op een hoofdweg en een toegangsweg tot de stad.

Kaart 25k is de structuur- en interventieschets voor Brustem. De structuurschets geeft in het vlak
de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het inplanten van bijkomende woningen in de binnengebieden aan Mussesteeg, Buitesteeg
en Kogelsteeg en op langere termijn eventueel het realiseren van sociale huur- en
koopwoningen (als er vermengd in het bestaande weefsel onvoldoende mogelijkheden
zouden blijken te zijn) in het woonuitbreidingsgebied aan Geelstraat
 het reserveren voor de latere termijn van het woonuitbreidingsgebied Pipelveldje en van het
binnengebied Beekkant
 het sterker beschermen van de beekvallei en het realiseren van een samenhangend
parkgeheel aan de zuidwestrand van het dorp
 het realiseren van jeugdlokalen, bij voorkeur in de zuidelijke recreatiezone
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het heraanleggen van de twee centrale pleinen en de tussenliggende centrale as
het aanbrengen van twee ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
het ruimtelijk, verkeerstechnisch en qua beeld ordenen van de horeca-strip langs
Luikersteenweg
het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond het dorp.

29.3.10.

Gelinden – Groot-Gelmen - Engelmanshoven

Gelinden – Groot-Gelmen - Engelmanshoven wordt een groot dorpengeheel ...



















met een bijhorend voorzieningenpakket
een van de agrarische activiteitencentra in het zuidelijke landbouwgebied, met een specifieke
landschappelijke rijkdom van hoogstamboomgaarden, holle wegen en mergeldagzomen
met twee iets grotere en zeer aantrekkelijke dorpen (Gelinden en Groot-Gelmen) en twee
straatgehuchten (Engelmanshoven en Vrijheers), onderling verbonden door gedeeltelijke
linten waartussen de openheid van de plateaus voelbaar aanwezig blijft
aangehaakt aan de valleien van Herk en Fonteinbeek met hun natuurgebieden en kasteelpark
en van Steenbornbeek met zijn park en natuurgebied
met de barrièrewerking van het verkeer op Luikersteenweg blijvend, maar ingeperkt,
aanwezig
met de doortocht van Gelinden (lagergelegen in de ‘zonk’ naar de Herkvallei) die met zijn
aantrekkelijke wanden van vierkantshoeven als een baken aan de oostelijke inkom van de
gemeente fungeert
met aantrekkelijke dorpspleinen in Groot-Gelmen (aan de kerk) en in Gelinden (aan de kerk
en aan het oude gemeentehuis) en een kleiner plein aan de school in Engelmanshoven
waar behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen in het
bestaande weefsel en in twee binnengebieden worden ingepast
waar de handelszaken in de omgeving van de twee dorpspleinen en landbouwbedrijven en
kleinschalige
(ambachtelijke)
bedrijven
in
de
vier
woonkern
aangepaste
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met een recreatiezone voor verschillende sporten in de zuidrand van Gelinden, goed
geordend ten opzichte van het naastgelegen natuurgebied
met de bestaande, en westwaarts te verschuiven lokale bedrijvenzone aan de oostrand van
Gelinden (uit de Herkvallei weg en met opname van de aanwezige bedrijfsgebouwen) en met
herstel van Steenbornbeek en hoofdzakelijk wonen als nabestemming
gelegen in twee rustige wandelgebieden die zich van Engelsmanshoven en Groot-Gelmen tot
aan Mettekoven en van Gelinden tot aan Mechelen-Bovelingen en die onderling op meerdere
plaatsen conflictvrije (onder N3) of minstens conflictarm zijn verbonden
en op twee punten aangetakt aan Luikersteenweg en het hoofdwegennet.

Kaart 25l is de structuur- en interventieschets voor Gelinden – Groot-Gelmen – Engelmanshoven.
De structuurschets geeft in het vlak de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De
interventieschets is hiermee gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de
belangrijkste ingrepen aan die nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds
genoemde zijn dat vooral :
 het realiseren van een gemengd woonproject, een park en wateropvang in het binnengebied
van Thewissteeg in Gelinden
 op termijn het realiseren van sociale huur- en koopwoningen (als er vermengd in het
bestaande weefsel onvoldoende mogelijkheden zouden blijken te zijn) in de
woonuitbreidingsgebieden aan Sleeweg (centraal deel) en Wijngaerdveld (klein oostelijk deel)
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het reserveren voor de latere termijn van de overige delen van deze
woonuitbreidingsgebieden
het niet bebouwen en ontwikkelen van natuurgebied van het woonuitbreidingsgebied
Bloemenstraat
het afwerken van de doortocht van Gelinden als baken aan de inkom van de gemeente met
visuele versmalling van de rijweg (snelheidsremmend) en het inbrengen van een stevige
middenberm (bijv. met een centrale bomenrij) die op een aantal plaatsen vlotter en veiliger
oversteken garandeert
het opwaarderen van de twee dorpspleinen in Gelinden
het realiseren van publiek toegankelijke parken in elk dorp en van de bijhorende
hoogstamboomgaarden langs het kasteelpark in Groot-Gelmen
het aanbrengen van zeven ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond de dorpen.

29.3.11.

Aalst

Aalst wordt een middelgroot dorp ...









een van de landbouwkernen in het zuidelijke landbouwgebied, met een beperkt recreatief
profiel
aangehaakt aan de Melsterbeek, die als een groen lint door het dorp en naast het dorpsplein
aan de kerk stroomt
waar uiterst behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen
in het bestaande weefsel worden ingepast
waar eventuele handelszaken in de omgeving van het dorpsplein en landbouwbedrijven en
kleinschalige
(ambachtelijke)
bedrijven
in
de
hele
woonkern
aangepaste
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met een lokaal recreatiegebied (diverse sporten, speelplek of -bos, ...) aan de zuidrand van
het dorp
met een snelle fietsroute naar de stad en aangetakt aan de regionale fietsroute op Romeinse
weg
en voor de auto’s via Borgwormsesteenweg aangetakt op Luikersteenweg en het
hoofdwegennet.

Kaart 25m is de structuur- en interventieschets voor Aalst. De structuurschets geeft in het vlak de
ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 het uitbreiden en reorganiseren van de recreatiezone ten zuiden van het dorp, met respect
voor de beekvallei en met mogelijkheden voor diverse sporten en jeugdinfrastructuur
 het openstellen van wegenis op de rand van het domein van Brustem voor een snelle
fietsverbinding naar de oostelijke groene schakel en de stad
 het sterker beschermen van de beekvallei en het realiseren van een groen lint erlangs
doorheen het dorp
 het aanbrengen van twee ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
 het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond het dorp.
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29.3.12.

Kerkom

Kerkom wordt een klein dorp ...








met toeristische uitstraling vanwege de aantrekkelijke dorpskern, de brouwerij, de
kasteelparken en naastgelegen toegankelijke bossen temidden de weidse landbouwplateaus
aangehaakt aan de Cicindria, met het dorpsplein aan de beek, en aanleunend tegen de
oostelijke hellingen
waar uiterst behoedzaam met bijkomende woningen wordt omgegaan en deze die voorkomen
in het bestaande weefsel worden ingepast
waar landbouwbedrijven en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven in de hele woonkern
aangepaste ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
met de zuidelijke groene schakel als een snelle fietsroute naar de stad en naar Gingelom
gelegen in een rustig wandelgebied dat zich van het centrale amfitheater van het Domein van
Brustem uitstrekt tot in Gingelom
en voor de auto’s via Naamsesteenweg aangetakt op het hoofdwegennet en de stad.

Kaart 25n is de structuur- en interventieschets voor Kerkom. De structuurschets geeft in het vlak
de ruimtelijke krachtlijnen van dit toekomstbeeld weer. De interventieschets is hiermee
gecombineerd: deze geeft met de bovenopliggende volumes de belangrijkste ingrepen aan die
nodig zijn om dat toekomstbeeld te bereiken. Naast de reeds genoemde zijn dat vooral :
 zo mogelijk, na het inkorten van de startbaan, het openstellen van een pad op het domein van
Brustem voor de zuidelijke groene schakel
 het voorzien bij grote evenementen van een tijdelijke, wegneembare aantakking (bijv. met
verharding in metalen platen) van het Domein van Brustem op Naamsesteenweg
 het aanbrengen van twee ‘poorten’ die automobilisten aan de rand van de kern laten
aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden
 het oplossen van missing links in het trage wegennetwerk rond het dorp.

30. Deelruimtebenadering
kaart 26

vier te onderscheiden deelruimten in Sint-Truiden

Op basis van de bestaande structuurbepalende elementen weergegeven in het informatief deel
en vooral op basis van de gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden kunnen volgende
deelruimten worden onderscheiden:
 het gemengd noordwestelijk geheel van Vochtig Haspengouw
 het noordoostelijk landbouwgeheel van Vochtig Haspengouw
 de valleien en plateaus van droog Haspengouw
 het stedelijk kerngebied met de kernstad met de aansluitende randwijken en het systeem
gekoppeld aan N3 en oostelijke omleiding, zijnde grosso modo het afgebakend kleinstedelijk
gebied.
Bijgaande kaart geeft deze deelruimten weer. In hun randen overlappen zij een weinig; hun
begrenzing is dan ook veeleer schematisch te beschouwen. De deelruimte stedelijk kerngebied
omvat het goedgekeurde gebied en de voorgestelde aanpassingen.
Per deelruimte wordt een ontwikkelingsperspectief geformuleerd. Dit ontwikkelingsperspectief
wordt binnen één deelruimte gedifferentieerd aan de hand van structuurbepalende elementen.
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30.1. 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, Metsteren, kleine wegen en
een netwerk van kleine landschapselementen zijn onderdeel van het systeem. Kasteelparken en
de beken die deze verbinden (Molenbeek, Cicindria, Melsterbeek, Kelsbeek) 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 stadscentrum en Nieuwenhoven.
Globaal genomen wordt in deze deelruimte een voorzichtig ruimtelijk beleid gevoerd, dat de
kwaliteiten van de deelruimte beschermt en versterkt.
Volgende elementen worden onderscheiden:
 de te beschermen en te versterken grote gehelen natuur (Duras-Metsteren, MetserenMelveren-Terkelen, Nieuwenhoven, Kluisbos) aansluitend bij het Vinne
 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.

30.2. 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, Oude Beek/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.
Globaal genomen kan in deze deelruimte, inhakend op de bestaande, meer versnipperde situatie,
een soepeler ruimtelijk beleid gevoerd, dat nog aanwezige kwaliteiten beschermt en nieuwe
ontwikkelingen mogelijk maakt en ondersteunt. Dergelijk beleid houdt uiteraard rekening met de
ook in deze deelruimte voorkomende water- en overstromingsproblematiek.
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.
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30.3. 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 op enige afstand 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.
De dorpen en hun randen vormen thans, en ook in de toekomst, de locatie van nagenoeg alle
landbouwbedrijven. Er worden ruimtelijk geschikte uitbreidingsmogelijkheden voorzien.
Het domein van Brustem, in de nabijheid van de kernstad, wordt uitgebouwd tot een dynamisch
en open activiteitenpark omheen de centrale open ruimte.
Globaal genomen wordt in deze deelruimte een voorzichtig ruimtelijk beleid gevoerd, dat de
kwaliteiten van de deelruimte beschermt en versterkt.
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).

30.4. Het stedelijk kerngebied
De kernstad met de aansluitende buitenwijken en het systeem gekoppeld aan N3 en oostelijke
omleiding en de ontwikkelingsperspectieven ervoor zijn beschreven in subhoofdstuk 29.2.

31. Gewenste functionele structuur
kaart 27

gewenste functionele structuur van Sint-Truiden

Naast een goede ruimtelijke structuur is het voor de leefbaarheid van Sint-Truiden als geheel ook
belangrijk dat nagedacht wordt over een gewenste functionele structuur. Deze moet de hiërarchie
van de verschillende delen in de gemeente duidelijk maken en aangeven welke voorzieningen op
welke niveaus logischerwijze voorhanden moeten zijn.
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Dit is van groot belang om de leefbaarheid van een aantal dorpen te vergroten en om een
antwoord te kunnen geven op het vrij algemene ongenoegen van de dorpen dat zij zich in de
steek gelaten voelen.
Door algemene evoluties zoals digitalisering en schaalvergroting, wijzigen de aard van deze
voorzieningen doorheen de jaren.

31.1. Leefbaarheidsniveaus van dorpen
Uit analyses en de gesprekken met bevoorrechte getuigen blijkt dat de kerkdorpen verschillen
qua grootte en qua aanwezigheid van een handelsapparaat en van gemeenschapsvoorzieningen.
Voor een leefbaar, onafhankelijk dorp zijn economische en sociaal-culturele voorzieningen
tezamen op een zekere schaal noodzakelijk. Van der Haegen en Pattyn en Schreurs noemen
hier (eind vorige eeuw) een bakker, een algemene voedingswinkel, een slager, een café, een
kleuterschool, een lagere school, minstens één werkende vereniging met infrastructuur en een
kerk of ander levensbeschouwelijk centrum. Hieraan kunnen idealiter nog eenvoudige
administratieve en welzijnsdienstverlening, toegang tot bibliotheek en post worden toegevoegd,
maar in de actuele context van Sint-Truiden komt alleen een beperkte toegang tot post (postpunt)
in beeld.
Het Nationaal Instituut voor Vestigingsbeleid en Bedrijfsadvies hanteert (eveneens eind vorige
eeuw) als zeer benaderende norm voor de economische leefbaarheid van een winkel met
basisproducten (voeding, bakker, slager) een kern met ca. 600 gezinnen. Dit aantal kan variëren
naargelang de streek, de verspreiding van de bebouwing, de nabijheid van beter uitgeruste
kernen. Deze basisproducten kunnen ook in een gecombineerde handelszaak (superette) worden
aangeboden.
In Sint-Truiden behoren Zepperen, Brustem en Velm tot deze groep van onafhankelijke kernen
zowel qua aantal gezinnen als in de praktijk. In het dorpengeheel Gelinden-EngelmanshovenGelmen wonen er voldoende gezinnen voor en deze kernen gedragen zich - met een weliswaar
beperkte uitrusting aan handelszaken - ook als economisch onafhankelijke kernen van de stad.
Het aantal gezinnen in de andere dorpen ligt behoorlijk onder deze norm. Het heeft dus weinig
zin bepaalde dorpen sterk te laten groeien om zo een voldoende draagvlak voor basiswinkels te
creëren.
De economische leefbaarheid van een aantal handels- en horecazaken in de dorpen wordt
versterkt door de aantrekking van toeristen langs de auto-, fiets- en wandelroutes. Dit aspect
neemt in de toekomst waarschijnlijk nog toe.
Voor de leefbaarheid van elke dorp, ook het kleinste, is de aanwezigheid van een aantal
gemeenschapsvormende elementen van belang. Traditioneel heeft de kerkgemeenschap hierin
een belangrijke rol gespeeld, maar deze taant. Actuele gemeenschapsversterkende krachten zijn
in de eerste plaats scholen en in mindere mate sportverenigingen en mogelijkheden
(infrastructuur) voor het verenigingsleven en voor cultuur.
Daarnaast is het voor specifieke groepen dorpsbewoners die niet dagelijks in de stad komen
(bejaarden, thuiswerkende vaders of moeders, kinderen) belangrijk dat een aantal diensten ook
in of nabij het dorp voorhanden zijn, met name waar mogelijk een handelszaak en een postpunt.
Uiteraard is het voor de verschillende bevoegde overheden, en de stad in het bijzonder, een
onmogelijke zaak om al deze voorzieningen tot in de kleinste dorpskern te verzorgen. Een
functionele hiërarchie van kernen geeft aan welk niveau van dorpen realistisch gezien over welke
voorzieningen dient te beschikken.
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31.2. Hiërarchie van de kerkdorpen
Bijgaande tabel 8 geeft een voorstel weer van de economische uitrusting en het
voorzieningenpakket die voor elk van de Truiense dorpen realistisch-gewenst zijn.
Vier niveaus van dorpen worden onderscheiden: grote met meer dan 600 gezinnen, middelgrote
met meer dan 250 gezinnen, kleine dorpen met meer dan 150 gezinnen en gehuchten met
minder.
Drie soorten voorzieningenpakketten worden onderscheiden: een goed pakket, een basispakket
en een minimumpakket.
Een goed pakket zou kunnen omvatten:
 postdienstverlening, in de actuele context onder vorm van een postpunt in combinatie met
andere dienstverlening of handel
 een kleuterschool en een lagere school, die beide dorpsgericht werken
 meerdere zalen en lokalen die voor alle gezindheden toegankelijk zijn.
Een basispakket omvat:
 minstens een kleuterschool met dorpsgerichte werking;
 een zaal en lokaal die voor alle gezindheden toegankelijk zijn.
Een minimum pakket omvat een zaal of lokaal die voor alle gezindheden toegankelijk zijn.
Om dit aanbod te kunnen realiseren, zijn verdere experimenten met multi-disciplinaire
dienstverlening gewenst: zo zou bijv. de verdere invoering van het ondertussen door De Post
opgezette systeem van postpunten in Sint-Truiden.
Om de leefbaarheid van een aantal kleinere dorpen, waartussen toch zekere banden bestaan, te
kunnen verhogen, wordt voorgesteld om ze als dorpengehelen te aanzien. Samen als
dorpengeheel kunnen ze dan in een hogere categorie van uitrusting terecht komen. Deze
bijkomende uitrusting (bovenop deze van het minimum- of basispakket) wordt dan uiteraard maar
in één van deze dorpen ontwikkeld, bij voorkeur in het middelgrote of grote dorp binnen het
dorpengeheel. Het betreft de dorpengehelen Gelinden-Engelmanshoven(Vrijheers)-Gelmen,
Wilderen-Duras, Runkelen-Gorsem-Metsteren, Kortenbos-Senselberg-Melveren, Zepperen,
Brustem-Ordingen en Velm-Kerkom-Aalst-Halmaal. Zij kunnen wat de voorzieningen betreft als
grote en middelgrote dorpengehelen aangezien worden. De indeling in functionele gehelen kan
ook variëren en verschuiven naargelang het soort voorziening; van voornoemde richtinggevende
indeling kan dan ook worden afgeweken.
In elk van deze grote dorpengehelen horen, op schaal van de dorpen, ook sportinfrastructuur,
woonzorgzones-light (zie verder) en eventuele kleinschalige culturele infrastructuur (bijv.
antennes van het cultureel centrum) gericht op dat dorpengeheel thuis.
Eventueel kunnen Wilderen, Duras, Runkelen, Gorsem en Metsteren samen als een groot
dorpengeheel gaan functioneren, met Wilderen als trekkend dorp voor de voorzieningen in dit
geheel.
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Tabel 8. Hiërarchie van kerkdorpen
grootte

economisch

voorzieningen

welke dorpen

welke

afzonderlijk?

dorpgehelen?

grote

onafhankelijk/

goed pakket (± onafhan.):

Zepperen,

Zepperen

(> 2000 inw,

behoorlijke

- postdienstverlening

Brustem,

Brustem (

> 600 gez.)

uitrusting

- kleuter- en lagere school
- meerdere open zalen

+Ordingen),
Velm

Velm (+Kerkom
+Halmaal+
Aalst)
Gelinden+Engelmanshoven+Gelmen

middelgrote

afhankelijk/

goed pakket (± onafh.)

Wilderen,

Wilderen+Duras

(> 800 inw,

± voldoende

Ordingen,

Ordingen,

> 250 gez.)

uitrusting

Aalst,

Aalst,

Gelinden
Runkelen+Gorsem+
Metsteren
Kortenbos+Senselb.
+Melveren
kleine

afhankelijk

basispakket

Gelmen,

(> 500 inw,

- minstens een kleuterschool Kerkom,

> 150 gez)

- minstens 1 open zaal/lokaal heel Kortenbos,

Kerkom,

Engelmanshoven
gehuchten
(< 500 inw,

afhankelijk

minimumpakket

Halmaal,

- één open zaal of lokaal

Duras,

< 150 gez)

Halmaal,

Runkelen,
Gorsem,
Metsteren

Wanneer de zitdagen en postpunten buiten beschouwing worden gelaten, beschikt de helft van
de dorpen reeds over het voorzieningenpakket van zijn niveau. Het betreft Zepperen, Brustem,
Velm, Wilderen/Duras, Gelinden/Engelmanshoven/Gelmen en Halmaal.
Bij de meeste andere dorpen ontbreekt daarvoor één voorziening. Alleen Ordingen en
Runkelen/Gorsem ontberen meerdere.

31.3. Hiërarchie van de randwijken
Dezelfde redenering als voor de dorpen gaat ook op voor de randwijken van de stad, zij het dat
het belang van een aantal gemeenschapsvoorzieningen hier minder groot is gezien de nabijheid
ervan in de kernstad.
Bijgaande tabel 9 geeft de hiërarchie van de randwijken weer.
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Tabel 9. Hiërarchie van de randwijken
grootte

economisch

voorzieningen

welke wijken ?

grote

onafhankelijk/

goed wijkpakket

Nieuw-Sint-Truiden

(> 2000 inw,

behoorlijke

- postpunt

Brustempoortbuiting

> 600 gez.)

uitrusting

- kleuter- en lagere school

Nieuw-Stationskwartier/Staaien

- meerdere open zalen

middelgrote
(> 800 inw,

afhankelijk/

basis-wijkpakket

Melveren/Terbiest
Bevingen

± voldoende

- kleuterschool

> 250 gez.)

uitrusting

- één open zaal en lokaal

kleine linten

afhankelijk

geen pakket

(< 800 inw,
< 250 gez.)
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VII. Gewenste deelstructuren
Dit deel werkt de gewenste ruimtelijke structuur uit naar specifieke ontwikkelingsperspectieven
voor de zes deelstructuren. Op basis van de belangrijkste uitgangspunten en visie zoals
omschreven in subhoofdstuk 27.3 wordt per deelstructuur een ruimtelijk concept voorgesteld. In
een tweede onderdeel worden meer concrete uitwerkingen en maatregelen gegeven die de
realisatie van het concept beogen. Per uitwerking en maatregel is aangegeven of deze op het
kleinstedelijk gebied (S), op het buitengebied (B) of op beide (S+B) van toepassing is.
Sommige voorgestelde acties en maatregelen betreffen gebieden waarover hogere overheden
bevoegd zijn om binnen andere planningsprocessen uitspraken te doen. Sint-Truiden benadrukt
echter het strategische belang van onderstaande uitwerkingen voor het gemeentelijk ruimtelijk
beleid. De Stad zal telkens in overleg en/of in samenwerking met de hogere overheden overgaan
tot uitvoering.

32. Woon- en leefstructuur
32.1. Elementen van de gewenste woon- en leefstructuur
kaart 28:

gewenste woon- en leefstructuur

Volgende elementen van de gewenste woon- en leefstructuur behoren tot het stedelijk gebied :
 de dynamische binnenstad
 de te verdichten kernstad
 de vijf wijken en linten van de luchtig te ontwikkelen randstad.
Gespreid over deze drie stadsdelen zijn een tiental prioritaire woningbouwprojecten belangrijk
voor de versterking van de stedelijke woonstructuur.
Volgende elementen van de gewenste woon- en leefstructuur behoren tot het buitengebied :
 de drie te versterken grote dorpen (suggestie naar provincie om deze te categoriseren als
hoofddorpen)
 de zes in hun weefsel behoedzaam in te vullen en op te waarderen middelgrote
dorpen(gehelen)
 het ene in haar weefsel behoedzaam in te vullen en op te waarderen kleine dorp
 de twee gehuchten.
In de drie grote dorpen is telkens een reserve-woningbouwproject zinvol.
Gemeenschappelijke ontwikkeling van dorpen of gehuchten aan de gemeentegrenzen door
nieuwe woonprojecten op de grens met / samen met dorpen of gehuchten in de buurgemeenten
komen niet voor. De uitbouw van ruimere, gemeentegrensoverschrijdende functionele gehelen
kan daarentegen voor de meeste van de grens-aanleunende functionele (middel)grote
dorpengehelen zinvol zijn. Mogelijk (nog verder te onderzoeken en af te spreken met de
betrokken buurgemeenten) kan het niveau van het voorzieningenaanbod er in deze ruimere
benadering opgewaardeerd worden tot dat van een groot dorp. Dat kan bijv. door voorzieningen
zoals zalen, scholen of postpunten er hetzij in Sint-Truiden, hetzij in de buurgemeente uit te
bouwen en grensoverschrijdend te laten functioneren.

113

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

32.2. Projecten en maatregelen
32.2.1. Belangrijke gemeentelijke initiatieven
Maatregel 32.1: gefaseerd ontwikkelen van een reeks nieuwe woonlocaties in
woonzones, met accent op de binnenstad, kernstad en randstad
(S+B, gemeente, stadsontwikkelingsbedrijf,
particuliere initiatiefnemers)

sociale

huisvestingsmaatschappijen,

Om aan de opgegeven taakstelling van 57 % in het stedelijk gebied voor de periode tot 2022 te
kunnen voldoen is het noodzakelijk in de lopende en eerstkomende periode (2007-2022) een
reeks projecten voor bijkomende woningen (bovenop deze uit de voorraad) voor minstens de helft
te ontwikkelen.
Prioriteit gaat naar de woonprojectzones in de binnenstad (Sint-Anna- en Cicindriasites), de
stationsomgeving (nieuwe woonzones in Nieuw Stationskwartier) en aan de Veemarkt
(Slachthuissite). Daarnaast komen ook een aantal binnengebieden in de kernstad (Brustempoort,
Kwadensteenweg, Stapelpoortbuiting) en in de randwijken (Guldenbodem en Champagnesite
Brustempoortbuiting en Rochendaal in Nieuw-Bevingen) in aanmerking.
De Stad neemt voor deze projecten actief een regierol op. Ter ondersteuning van die regierol
monitort zij op actieve wijze de planning en de realisatie van de woonprojecten in het kleinstedelijk
gebied.
In binnenstad komen ook de site van de H. Grafschool en delen van de Minderbroederssite in
aanmerking voor woonontwikkelingen.
In de randstadswijk Melveren-Terbiest kan een herontwikkeling van de site van de voormalige
hotelschool en fruitsappenfabriek na 2022 en gefaseerd ook een deel woonontwikkeling bevatten;
dit wordt wellicht best ingebed in een gemengde ontwikkeling met bedrijvigheid, voorzieningen
en een park. Een RUP voor de gehele randstadswijk is zinvol om o.m. deze ontwikkeling aan te
sturen.
Al deze woonprojecten van grotere omvang (meer dan 30 woningen) zijn daarbij gericht op
toekomstgerichte woonvormen en voldoen hiervoor aan een aantal eisen :
 (semi-)publieke buitenruimten groen, met zo min mogelijk verharding, en bij voorrang gericht
op voetgangers en fietsers, kinderen en ouderen
 zo collectieve stalplaatsen voor wagens: (half-)ondergronds onder woningen of groene tuinen
 min. 2 fietsenstalplaatsen per woning, waar mogelijk ook bruikbaar voor nieuwsoortige
kleinschalige voertuigen (bakfietsen, fietskarren, elektrische tweewielers, …)
 mix van woninggrootten i.f.v. mantelzorg en levenslang wonen
 gemeenschappelijke hemelwaterbuffering en –infiltratie & energieproductie (uit zon,
bodemwarmte / evt. wind: gericht in grote projecten)
 evt. gemeenschappelijke waterzuivering
 mix van woningtypes, ook i.f.v. betaalbaarheid (ook budgetwoningen)
 ruimten voor winkels, ambacht voor duurzame mix
 ook publieke buitenruimte, doorwaadbaar vanuit het stadsweefsel
 architecturale en/of stedenbouwkundige meerwaarde voor de stad.
In de grote dorpen Brustem, Velm en Zepperen kan sturing en fasering van diverse
woonontwikkelingen in binnengebieden de versterking van de kern met woonprojecten in het
centrum ondersteunen; dit is ook voor de organisatie van gemeenschappelijk en openbaar
vervoer interessant. Ook het inschakelen van goed gelegen woonuitbreidingsgebieden in deze
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grote dorpen, mits deze gecompenseerd worden door minder goed gelegen woongebied te
schrappen of te faseren voor de lange termijn, kan hieraan een interessante bijdrage leveren.
De tekorten om aan de taakstelling in enkele middelgrote dorpen(gehelen) tegemoet te kunnen
komen, worden in Wilderen-Duras, Kortenbos-Senselberg en Ordingen opgevangen door telkens
een (deel van een) binnengebied in woonzone te (laten) ontwikkelen. Soortgelijke kleine tekorten
in het kleine dorp Kerkom worden in omliggende dorpen opgevangen.
Voor de woonuitbreidingsgebieden in de (andere) dorpen zullen RUP’s reserveringen vastleggen
of (bij zeer ruime oppervlakten) omzettingen naar openruimtebestemmingen doorvoeren. In de
buitengebieddorpen wordt uiterst behoedzaam met bijkomende woningen omgegaan.

Maatregel 32.2: ondersteuning volkshuisvesting
(S+B, gemeente, uitvoering: sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale privéinitiatiefnemers)
De gemeente zal de sociale huisvestingsmaatschappijen en de privé-initiatiefnemers
aanmoedigen en ondersteunen om de nodige kleinschalige projecten te ontwikkelen om aan het
bindend sociaal objectief uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid voor de periode 2008-2020
(283 sociale huur-, 125 sociale koopwoningen en 6 sociale kavels) te voldoen.
Prioriteit ligt hierbij op renovatie en op kleinere woningen voor bejaarden; uiteraard worden ook
een aantal woningen voor andersvaliden voorbehouden. Op deze manier kan het bestaande
patrimonium op een betere manier (voor volkshuisvesting) worden benut.
Het merendeel van dit bindend sociaal objectief wordt in het stedelijk gebied gerealiseerd. De
projectzones in binnenstad, kernstad en randwijken voorzien hiervoor in theorie (ruim) voldoende
mogelijkheden.
Een kleiner aantal projecten wordt gespreid over de verschillende woonkernen van de gemeente.
In de dorpen zijn ze kleinschaliger van aard en worden ze in het dorpsweefsel gerealiseerd.
De reeds geplande projecten van volkshuisvesting volstaan om dit bindend sociaal objectief ter
realiseren; het stadsbestuur kiest er dan ook voor 2019 geen nieuwe volkshuisvestingsprojecten
meer op te zetten.
Wanneer dit in de drie grote dorpen Brustem, Velm en Zepperen niet binnen het dorpsweefsel
haalbaar zou zijn, kunnen daar delen van goed gelegen woonuitbreidingsgebieden voor
gemengde projecten benut worden. Zo mogelijk gebeurt dit in compensatie voor het schrappen
van minder gunstige woonpercelen en/of voor het faseren van minder goed gelegen
binnengebieden van woonzones. Het betreft het zuidelijk deel van Het Dekken in Zepperen, een
deel (de helft) van het gebied Geelstraat/Tomstraat in Brustem, het zuidelijk deel van het Achter
de kerk in Velm. Deze gebieden worden aan een minimale dichtheid van 15 woningen per ha
ontwikkeld. In functie hiervan vraagt de Stad aan de Provincie om bij de herziening van het
provinciaal ruimtelijk structuurplan deze drie grote dorpen op basis van hun objectieve situatie als
hoofddorp te selecteren.

Maatregel 32.3: aanzetten en stimuleren tot aanpak van leegstand en
verkrotting
(S+B, gemeente)
Naast een positieve en stimulerende aanpak van deze problematiek neemt de stad de Vlaamse
belasting op leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbaar verklaarde woningen over in een
gemeentelijke leegstands- en verwaarlozingsbelasting in het kader van het decreet Grond- en
Pandenbeleid. In samenwerking met AGOST wordt de stimulerende aanpak van leegstand en
verkrotting, met indringende en regelmatige contacten met en waar nodig administratieve
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begeleiding van de betreffende eigenaars, intens en accuraat toegepast. Naast de
woongebouwen gaat hierbij ook bijzondere aandacht naar de leegstand van panden in
winkelstraten.
Om de betrokkenen nog meer tot positieve initiatieven aan te sporen is het zinvol dat de stedelijke
diensten in samenwerking met AGOST met die eigenaars van leegstaande en verkrotte panden
contact opnemen, hen informeren over de (steun)mogelijkheden, hen waar nodig administratief
begeleiden en hen regelmatig aansporen tot verbeteringsinitiatieven. Deze intensieve begeleiding
en de resultaten ervan worden jaarlijks in een vorderingsverslag opgenomen.
Voor panden die al lang leegstaan of verwaarloosd zijn, waar voornoemde intensieve begeleiding
blijkbaar onvoldoende effect heeft en waar ook aankoop in der minne niet lukt, gaat de Stad of
het stadsontwikkelingsbedrijf, waar dit kan, als ultieme maatregel tot onteigening over om de
voorziene (woon)bestemming zelf te realiseren.

Maatregel 32.4: voeren van een stimulerend beleid om toekomstgerichte
woonvormen, woningtypes en projecttypologieën op de markt te krijgen
(S+B, gemeente)
Nieuwe en grondig verbouwde woningen in Sint-Truiden zijn toekomstgericht en beantwoorden
daarom aan een aantal kwaliteitseisen :
 woningen geschikt voor thuiswerk : in de regel 1 slaapkamer voor ouder(s) en 1 per kind, min.
1 extra kamer voor bureau, veel licht, bruikbaar (dak)terras of tuintje om te ontspannen (min.
10 % van de woning), digitale uitrusting, doorgedreven akoestische isolatie
 woning in de regel volgens levenslangwonen-standaard
 woningen met meer maar kleine slaap/logeerkamers voor gescheiden en nieuwsamengestelde gezinnen (flexibel)
 compacte bouwvolumes, laagenergiestandaard als norm (passiefwoningen mogen) en PV- of
thermische zonneinstallatie
 zonneweringen, natuurlijke ventilatie, … zodat airco’s overbodig zijn
 installatie voor hemelwatergebruik en verder groene daken
 degelijke fietsenberging (voor min. 2 fietsen) / voldoende berging voor afval
 in de regel geen garage of hoogstens 1 autostalplaats per woning (bij voorkeur gebundeld).
Ook de kleine (minder dan 10 woningen) en middelgrote (tussen 10 en 30 woningen) projecten
waarin die woningen worden gerealiseerd voldoen aan enkele voorwaarden :
 (semi-)publieke buitenruimten groen en bij voorrang gericht op voetgangers en fietsers,
kinderen en ouderen
 zo collectieve stalplaatsen voor wagens: (half-)ondergronds onder woningen of groene tuinen
 mix van woninggrootten i.f.v. mantelzorg en levenslang wonen.
Deze kleine en middelgrote, maar ook grote woonprojecten kunnen met verschillende typologieën
toekomstgericht worden opgebouwd :
 halfgrondgebonden woningen (boven gelijkvloers, maar met eigen toegang vanaf straat en
met groot terras of daktuin)
 patiowoningen
 projecten wonen boven winkels (woningen ontsloten vanuit het binnengebied, vanaf
gemeenschappelijke toegang of doorgang)
 projecten op garageplateaus (met flexibele bebouwingswijzen bovenop)
 centraal wonen en co-housing of samenwonen (met aantal gemeenschappelijke ruimten
bovenop (iets kleinere individuele woningen), eventueel vormen van samentuinen)
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….

voorwaarden kleine en middelgrote
woonprojecten
(semi-)publieke buitenruimten groen en
zacht
(half)ondergrondse collectieve garages
onder woningen of tuin
mix woninggrootten ifv levenslang wonen

woonlinten
en
geïsoleerde
situaties

randstedelij
ke wijken

woning- en projecttypologieën
rijwoningen (als vorm van verdichting)
halfgrondgebonden woningen
patiowoningen
projecten wonen boven winkels
projecten op garageplateaus
centraal wonen en co-housing

binnenstad
kernstad
kwaliteitseisen woningen
geen of hoogstens 1 garage
alle andere kwaliteitseisen

dorpskernen

Niet al deze woningkenmerken, typologieën en projectvoorwaarden zijn zinvol om over het gehele
grondgebied te worden toegepast; dit gebeurt best gedifferentieerd naargelang de ligging in
binnenstad en kernstad, in randstedelijke wijken, in dorpskernen of in woonlinten en geïsoleerde
situaties. Navolgende tabel geeft dit weer.

x
x

x
x

(x)
x

o
x

x
x
(x)
x
x
x

x
x
x
o
(x)
x

(x)
(x)
(x)
o
x

o
(x)°
-

x

x

(x)

x

x

-

x

x

x

x zeer zinvol / (x) kan zinvol zijn / o niet van toepassing / - niet gewenst
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Deze toekomstgerichte woonvormen worden vooral gestimuleerd met voorbeeldprojecten, o.m.
van AGOST, en door sensibilisering, o.m. vanuit (werkgroepen van) de GECORO. Bij de opmaak
van RUP’s zal er over gewaakt worden dat (met name in projectzones) de mogelijkheden hiertoe
open blijven. Voor zover niet aanwezig is het zinvol een aantal van de voorwaarden in de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op te nemen.
Om wonen in slecht gelegen, zeer geïsoleerde situaties te vermijden zullen geïsoleerde
bouwpercelen in RUP’s worden beperkte of geschrapt (zodat deze kader vormen voor
vergunningverlening op alle niveaus).

Maatregel 32.5: aanleg van een aantrekkelijke openbare activiteitenruimte in
elk dorp
(B, gemeente)
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In de meeste kerkdorpen kan een aantrekkelijk dorpsplein worden uitgebouwd; in sommige is dit
reeds gebeurd.
Nog op te waarderen dorpspleinen zijn: kerkomgeving Melveren, de twee centrale pleinen in
Brustem-dorp, de twee pleinen in Gelinden-dorp.
Dorpen waar een nieuw dorpsplein te creëren is zijn: Kortenbos (de ruime basiliekomgeving) en
Kerkom (de ruimte aan de Cicindriabeek).
In een aantal straatdorpen wordt niet één dorpsplein ingebracht, maar wel een aantal accenten
in de loop van de straat. Dit is het geval in Halmaal (de noordelijke verbreding bij de herberg en
aan de kerk), Duras (kruispunt) en Zepperen (de verbreding aan Stippelstraat/Stokstraat, de open
ruimte tegenover Waterkuilstraat de verbreding voor school en oud gemeentehuis).
Prioriteit ligt bij de grote dorpen (Zepperen, Brustem en Gelinden) en bij de dorpen die inwoners
verliezen (Melveren).

Maatregel 32.6: optimaliseren van de speel- en sportvoorzieningen in de dorpen
en wijken
(S+B, gemeente)
Polyvalent bruikbare mogelijkheden voor kinder- en tienerspel, basket, volley, skate, petanque,
… worden waar mogelijk en gepast in de dorps- en buurtpleinen ingebouwd.
Nieuwe sportvoorzieningen worden uitgebouwd in het woonuitbreidingsgebied/woonreservegebied voor de zeer lange termijn in Senselberg.

32.2.2. Andere initiatieven
-

Elementen die het landelijk bouwen en de authenticiteit van de dorpskernen bewaren en
garanderen (verder) vastleggen voor de toekomstige (ver)bouwactiviteiten. Dit vergt nader
onderzoek; het resultaat wordt verder in de gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen voor
de buitengebiedregio’s van dorpen vastgelegd.

-

Om de seizoenarbeiders in de fruitsector op een realistische manier degelijke huisvesting te
geven zal de Stad de bestaande gemeentelijke regeling behouden, zodat binnen deze
regeling de sector verantwoordelijkheid voor de huisvesting van seizoenarbeiders kan nemen
:
of in panden in het stedelijk gebied (klein- en middenschalig)
of in panden in de dorpen (best kleinschalig) en in hoevegebouwen in de dorpen (ook
middenschalig en evt. in combinatie met verblijfstoerisme)
of in tijdelijke maar afgewerkte woonunits die aan huisvestingsnormen voldoen op de
bedrijfserven
en daarnaast ook gecombineerde huisvestingsvormen op een ander bedrijfserf toelaten
(makkelijker beheer).

-

-

10

118

Eventueel creëren van interessante woonomgevingen voor (aankomende) senioren in de
grote wijken van het kleinstedelijk gebied en in de dorpskernen van de vier grote
dorpen(gehelen) door het organiseren en inrichten van woonzorgzones ‘light’’ 10 waar in de
eerste plaats een goed geoliede samenwerking van alle relevante welzijns- en woondiensten
en daarnaast aangepast ingericht openbaar domein op wandelroutes naar alle
basisvoorzieningen, aantrekkelijke (groene) rust- en beleefruimten voor senioren, een pakket

Een volwaardige woonzorgzone betreft een verzorgingsgebied van ongeveer 12.000 inwoners; dus zal er in SintTruiden, zeker in de dorpen maar ook in het stedelijk gebied als de woonzorgzones per wijk worden georganiseerd,
veeleer met een lichtere versie moeten worden gewerkt.

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

aanpasbare, levenslangwoningen in een of meerdere projecten, vormen van begeleid wonen
(binnen beperkte actieradius) en vormen van residentieel bejaardenwonen (ook in een of
meerdere projecten) worden opgezet.
Dergelijke woonzorgzones ‘light’ zouden kunnen worden opgezet voor de stedelijke wijken
Binnenstad/Stationskwartier, Sint-Pieter/Bevingen, Nieuw-Sint-Truiden, Melveren/Terbiest en
voor de grote dorpen(gehelen) Brustem, Zepperen, Velm (gekoppeld aan het
woonzorgcentrum) en Groot-Gelmen-Engelmanshoven-Gelinden.
Dit idee is verder uit te werken in de in opmaak zijnde woonvisie.
-

Om de woonkwaliteit in de aanwezige woonlinten langsheen de verbindingswegen te
verbeteren zullen in ruimtelijke uitvoeringsplannen aangepaste bouwmogelijkheden voor de
percelen aldaar worden voorzien (bijv. met grotere voortuinen en wonen meer achteraan,
verder van de drukte en het geluid weg).

33. Ruimtelijk-economische
structuur

en

voorzieningen-

33.1. Elementen van de gewenste ruimtelijk-economische
structuur
kaart 29 :

gewenste ruimtelijk-economische en voorzieningenstructuur

Volgende soorten gebieden maken deel uit van de gewenste ruimtelijk-economische en
voorzieningenstructuur :
 de te ontwikkelen vliegveldgerichte en andere hoogwaardige bedrijvigheid in delen van de
noordelijke rand van het Domein van Brustem
 de vier (te herstructureren en op te waarderen) gemengde regionale bedrijventerreinen
 de compacte lokale bedrijventerreinen
 het gemengd economische gebied van kernstad en randstad met daarbinnen enkele
concentratiepunten
 de (potentiële) plekken voor hoogwaardige onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven
 het handelscentrum met de regionale handelsas doorheen binnenstad en kernstad en twee
grootwinkelclusters, een aan elk van de beide uiteinden ervan
 de kantorenomgeving aan het station
 de regionale (zorg)voorzieningen in het kleinstedelijk gebied
 het grondgebonden landbouwgebied in omvangrijke delen van het gemeentelijk grondgebied.
Op een lager niveau zijn ook (kleinschaliger) economische activiteiten in de dorpskernen
verweven.

33.2. Projecten en maatregelen
33.2.1. Belangrijke gemeentelijke initiatieven
Maatregel 33.1: verdere uitbouw van de regionale bedrijventerreinen
(S, initiatief: gemeente en provincie, uitvoering: gemeente en POM)
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Deze uitbouw blijft, binnen de globale ruimtebalans voor Limburg, noodzakelijk om de behoefte
aan een basis-economische activiteit in Zuid-Limburg te kunnen realiseren (zie informatief deel)
en bestaat uit volgende vier elementen (zie ook kaart 19):
 herstructurering, compactering, opwaardering en verdere opvulling van de terreinen
Schurhovenveld en Terbiest door:
. bij prioriteit: benutting lege en (delen van) onderbenutte percelen (zonder strategische
reserves in gedrang te brengen) > herverkaveling / wederinkoop en doorverkoop /
stimulering POM
. eisen stellen bij nieuwe bedrijven / ontwikkelingen naar voldoende hoge dichtheid, naar
effectief duurzame uitbouw (compact, laagenergienorm, of zonnepanelen op dak of groen
dak, hergebruik hemelwater (evt. gezamenlijk) en inbreng buffering en infiltratie, …) >
vergunningen, evt. met bijkomende regels in een verordening
. inbreng van een groenstructuur, gekoppeld aan grachten / wadi’s hemelwater en aan
heldere ontsluitingsstructuur / voor Terbiest: twee ingangen, los van woonstraten:
afsluiting Sint-Jorisstraat en Bewellaan
. op termijn zuivere, en zeker publieksgerichte kantoren en handelszaken in deze terreinen
afbouwen ten voordele van productie- en logistieke bedrijven / wel stroken voor
grootschalige kleinhandels (grootwinkels) langs N80 en Hasseltsesteenweg (bestaande
en op termijn uit te breiden) voorzien als overgangen naar stadsweefsel, maar wel opletten
dat dit geen handelszaken uit binnenstad zuigt) > vergunningenbeleid / actieve promotie
. Schurhovenveld eventueel ondersteunen met beperkte bijkomende ruimte voor
gemeenschappelijke ondersteunende functies (parking, waterzuivering, …)
. afwerken randen > boomrijen (stad) / stapsgewijze : opwaardering gevelwanden en
verleggen buitenopslag naar achteren (vergunningen, RUP ?)
. invoering parkmanagement voor beide terreinen samen (bewegwijzering, groen, …) +
communicatie > actieve rol stad
. betere signalisatie: minder maar betere borden
. opwaardering fiets- en openbaarvervoersontsluiting (o.m. langs bijkomende groene
schakel)
 herschikking van het bedrijventerrein Zuid naar de zuidzijde van N3 ten westen van
Montenakenweg. Deze herschikte zone, met een aantrekkelijk afgewerkte wand naar de open
ruimte van het landbouwplateau, loopt in zuidelijke richting door tot ter hoogte van Bevingen.
Dit bedrijventerrein wordt gereserveerd voor een veiling en daarvoor goed ontsloten voor
vrachtwagens vanaf N3 (rechts in - rechts uit aantakking van Montenakenweg op het systeem
van de twee N3-rotondes)
 verdere uitbouw van het regionale deel van het domein van Brustem op een kwaliteitsvolle en
gefaseerde wijze, met in RUP’s de nodige garanties voor een efficiënt ontsluitingssysteem
gebaseerd op de ringweg, voor complementaire hoogwaardige en bij voorkeur deels ook
luchtvaartgerichte bedrijvigheid of bio-industrie, voor aantrekkelijke architectuur en voor een
goede afwerkingsrand (gebouwen en/of groen) naar de open ruimte van het amfitheater.
Minder hoogwaardige bedrijvigheid zoals breekwerven, grondwerkers, recyclagebedrijvigheid
worden er geweerd. De profilering van het domein van Brustem als hoogwaardig,
luchtvaartgericht regionaal bedrijventerrein stelt ook kwaliteitseisen aan de inkom van het
terrein vanaf N3 en aan een grotere selectiviteit van de bedrijven die worden toegelaten. In
uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt dit regionale bedrijventerrein op
zijn zuidrand uitgebreid met een bijkomende schil die evenwel de open ruimte van het
amfitheater op hoofdlijn intact laat
 reservering van enkele kleinere, goed ontsloten plekken voor hoogwaardige onderzoeks- en
ontwikkelingsbedrijvigheid: de knopen aan de brug van Melveren (in de afritlus) en (reserve)
aan Zepperenweg en de westzijde van het bedrijventerrein Domein van Brustem (bij voorkeur
voor hoogwaardige fruitbedrijvigheid). Deze plekken voor telkens een aantrekkelijk
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middelgroot bedrijf worden maar aangesneden nadat de geschikte mogelijkheden voor
dergelijke hoogwaardige bedrijven in de bestaande zones en in het domein van Brustem zijn
benut en worden tot dan van onomkeerbare ontwikkelingen gevrijwaard. Ook de site van het
Proefcentrum Fruit in Kerkom, gelegen in buitengebied, kan voor hoogwaardige onderzoeksen ontwikkelingsactiviteiten, bijv. rond pitfruit, verder worden uitgebouwd.
Een beperkte differentiëring van de regionale bedrijventerreinen kan worden doorgevoerd. In de
gemengde bedrijvenzones vinden ook toeleverende en verwerkende agro-industriële bedrijven
een plaats.

Maatregel 33.2: strikte begeleiding van bestaande en nieuwe bedrijven in
woonzones
(S+B, gemeente, afhankelijk van hogere overheden voor Vlarem-klasse I- activiteiten)
Vermenging van bedrijven met het wonen wordt geaccepteerd en gestimuleerd zowel in de
stadswijken als in de kerkdorpen, uiteraard voor zover het bedrijven betreft die vermengbaar zijn.
Criteria hiervoor kunnen in een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing, maar ook in een
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening worden vastgelegd. Ze betreffen :
- de grootte van een bedrijf (2000 m² voor bestaande en 400 tot 1000 m² voor nieuwe
ambachtelijk bedrijven lijkt wel een maximum om nog van vermenging te kunnen spreken,
voor landbouwbedrijven gelden deze maxima niet) en de inschatting van de
uitbreidingsverwachtingen en -mogelijkheden;
- de aard van een bedrijf en de mogelijke gevaren en hinder (alleen bedrijven van de - minst
hinderlijke - Vlarem-klasse 3 en een reeks soorten bedrijven van Vlarem-klasse 2 voor zover
hun totale geïnstalleerde drijfkracht beneden de 100 kW ligt wanneer Vlarem de drijfkracht als
criterium hanteert, namelijk de inrichtingen voor vaste brandstoffen, diamant, dranken,
drukkerijen, farmaceutische stoffen, fotografische producten, garages en parkeerplaatsen,
voorwerpen uit metaal, motoren met inwendige verbranding, waren uit papier of karton, opslag
van zout, rouwkamers, textiel, wasserijen, winkels, ziekenhuizen en tenslotte
voedingsnijverheid en -handel met uitsluiting van slachthuizen, smelterijen, bereiding van
voedingsvetten, branderijen voor koffie of chicorei). In de kerkdorpen zijn ook de land-,
tuinbouw- en fruitteeltbedrijven toegelaten;
- de verkeersstroom, hetgeen vooral speelt vooral in woonstraten (daar geen
transportbedrijven, geen nieuwe bedrijven met meer dan 50 personeelsleden, geen bedrijven
die door bezoekers en leveranciers het aantal bewegingen in de straat en in de aanpalende
woonstraten, uitgedrukt in personenwagen-equivalenten per dag, met meer dan 100 stuks of
met meer dan een kwart doen toenemen).
Om deze vermenging in de praktijk mogelijk te maken worden, waar het ruimtelijk kan, een aantal
plekken en zones in de kernen, en langsheen de toegangswegen ernaartoe aanduiden waar een
grotere bouwdiepte voor bedrijven mogelijk is (bijv. tot 100 m, afhankelijk van de plaatselijke
context).
Criteria van deze aard en de zones met een mogelijke grotere bouwdiepte worden in een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen; de B.P.A.’s en RUP’s in en rond de
binnenstad bevatten reeds soortgelijke bepalingen en laten er, al dan niet in specifieke zones,
ambachtelijke bedrijvigheid toe. Dit wordt voor de andere stedelijke wijken en de ca. 30
ambachtelijke bedrijven die er thans actief zijn verder gezet.
De plek aan beide zijden van Hasseltsesteenweg in Melveren wordt, met respect voor en
heropwaardering van Melsterbeek, als een economisch concentratiepunt in het stedelijk weefsel
(her)ontwikkeld. Gelegen aan een steenweg, is dit een geschikte plek voor bedrijven die
voornoemde criteria overstijgen. De lob ten oosten van de steenweg (ten zuiden van N718)
ontwikkelt daarbij gaandeweg tot een zone voor hedendaagse, minder hinderende ambachtelijke
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bedrijvigheid, wordt van op de knoop met N718 ontsloten en houdt bij reorganisatie beter rekening
met Melsterbeek en ruimte voor haar oevers; geluidruchtige en luchtvervuilende bedrijvigheid
verdwijnt er op termijn (door aangepaste werkvormen, het afschermen of overkappen van
activiteiten of eventueel door herlocaties). Indien mogelijk kan ook de sanering en afgraving van
de aangrenzende vroegere stortplaats ruimte voor uitbreiding van de bedrijvenzone bieden en
tegelijk de situatie verbeteren voor de komende generaties.
Drie deelmaatregelen zijn voor een goede en strikte begeleiding van de vermenging van wezenlijk
belang.
1. Een strikte naleving van de milieunormen. Het stadsbestuur zal hierop mee toezien en
hierover de nodige adviezen geven.
2. Het opleggen van een contextevaluatierapport bij elke (ver)bouwaanvraag van een bedrijf van
Vlarem-klasse 2 en/of groter dan 400 m² in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. In dit
rapport zal het bedrijf aantonen dat de hinder naar de omgeving beperkt is en dat de nodige
ruimtelijke maatregelen worden genomen om dit zo te maken, te houden. Dit
contextevaluatierapport en de uitvoering ervan worden door de gemeente als een toetssteen
voor het beoordelen van de activiteiten gehanteerd.
3. Het organiseren van een regelmatig (drie tot vijfjaarlijks) overleg tussen gemeente en elk bedrijf
om te peilen naar de toekomstperspectieven en om eventuele afspraken te maken voor
herlokalisatie. Ook omwonenden worden op een gepaste wijze bij een dergelijk overleg
betrokken.

Maatregel 33.3: uitbouw van enkele lokale bedrijventerreinen voor vrijwillige
herlocaties van bestaande bedrijven en voor nieuwe bedrijven met een lokale
reikwijdte
(S+B, gemeente)
Dergelijke kleine bedrijvenzones voor niet-milieubelastende activiteiten zijn bedoeld voor de
herlocatie van aanwezige, niet-vermengbare bedrijven uit de woonzones in de gemeente, maar
vooral voor nieuwe ambachtelijke productie- of verwerkingsbedrijven, ook agro-industriële
bedrijven, met een lokale reikwijdte.
Als lokale bedrijvenzones worden (verder) ontwikkeld :
 de zone aan Fabrieksstraat/Tiensesteenweg
 de westelijke en oostelijke lokale zones in het domein van Brustem
 de zone Groenstraat-oost, naast de overstromingszones op lange termijn te ontwikkelen als
afwerkrand aan het regionale bedrijventerrein Schurhovenveld.
Geopteerd wordt om deze zones compact, aan een hoge dichtheid (minstens een derde, bij
voorkeur twee derde van elk perceel bebouwd, en waar mogelijk met gesloten of gekoppelde
bebouwingen) te ontwikkelen om ze beperkt in omvang te kunnen houden. Waar er desondanks
toch open ruimte in en om bedrijven aanwezig is (in buffers, parkeerterreinen, ...) is aandacht
voor natuurontwikkeling en natuurlijk beheer aangewezen. De toegangen tot deze zones worden
geconcentreerd en beperkt in aantal; de parkeerterreinen ervan worden zo veel mogelijk
gezamenlijk en polyvalent bruikbaar gemaakt. Verder worden ook de principes terzake uit het
PRSL toegepast.
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De bestaande lokale bedrijvenzones in Duras, Melveren, Zepperen, Brustem en Gelinden blijven
minstens deels aanwezig voor lokale ambachtelijke bedrijvigheid.

Maatregel 33.4: de oost-west-gerichte handelsas in de kernstad versterken en
verder uitbouwen
(S, gemeente)
Handelsactiviteiten van vooral kleinhandel en middelgrootwinkels (tot 400 m³) en een aantal
grootwinkels (tot 1.000 m²) worden gestimuleerd en krijgen ruimtelijke mogelijkheden (toegelaten
oppervlakte, bouwdiepte, …) in de hoofdstraten in een brede as tussen station en Brustempoort:
het verruimde Stationsplein, Stationsstraat, Stapelstraat, oostelijk deel Diesterstraat, Markt,
Luikerstraat, Europaplein en bouwblok Brustempoort tot net over de Omleiding, met enkele kleine
zijtakken aan Naamsestraat en Ridderstraat/Hamelstraat. In het bijzonder in het
kernwinkelgebied langsheen Stapelstraat, Markt en Luikerstraat, en vooral in en aan Luikerstraat,
worden ook mogelijkheden voor (grotere) trekkende handelszaken (veelal van gerenommeerde
ketens en met oppervlakten tot 6 à 700 m²) voorzien. Hiertoe worden ook mogelijkheden in
aanleunende bouwblokken voor diepdoorstekende winkelpanden, winkelpleintjes aan
wandelcircuits, selectieve mogelijkheden voor handel op verdiepingen, enzomeer onderzocht. In
totaal is, gelet op het aanwezige draagvlak voor bijkomende handel in Sint-Truiden, hierbij de
creatie van een bijkomend aanbod van ca. 5.000 m², maar ook niet meer dan dat om overaanbod
te vermijden, in het kernwinkelgebied zinvol. Grotere winkels die in Sint-Truiden een dubbel profiel
realiseren (een vestiging in een geselecteerde grootwinkelcluster en een vestiging in het
stadscentrum) zijn voor de nieuwe vestigingen in het kernwinkelgebied het meest welkom.
Brustempoort wordt langsheen de vernieuwde doortocht van N80 uitgebouwd tot een
aantrekkelijk en toegankelijk onthaalpunt voor deze handelsas, die gevat wordt tussen twee
langparkings en twee busknooppunten; de plek fungeert daardoor eveneens als een
concentratiepunt van (lichtere) economische activiteit in het stedelijk weefsel.
Dit geheel wordt verder in RUP’s vastgelegd en ondersteund.
Buiten deze as en in de dorpen kunnen bestaande kleine concentraties van handelszaken en
aanwezige middelgrootwinkels en/of de randen van een te versterken dorpsplein een soortgelijke
ruimtelijke stimulans krijgen (selectief om het draagvlak van de omliggende buurten niet te
overtillen en een kern/handelsversterkende concentratie mogelijk te maken); stimulansen door
ruimere bebouwings- en bestemmingsmogelijkheden worden niet gegeven langs
verbindingswegen. Individuele kleine handelszaken kunnen zich overal in het weefsel van de
stadwijken en dorpen vestigen. Deze mogelijkheden en randvoorwaarden worden verder in
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd.

Maatregel 33.5: de grootwinkels clusteren en versterken
(S, gemeente)
Grootwinkels zijn noodzakelijk in een evenwichtig handelsaanbod en voor de regio-gerichte
functie die Sint-Truiden ambieert.
In functie van de beoogde beperkte en gerichte groei mikt het stadsbestuur op:
. max. ca. 2.000 m² bijkomende ruimte voor nieuwe grootwinkels in gevarieerd assortiment
. max. 5.000 m² bijkomende ruimte voor grootwinkels in de woningbouwafwerkingssfeer (in
het segment tussen ruwbouwmarkt en meubels, woningaankleding) uit de cluster ‘in en
om de woning’
. de nodige ruimte voor herlokalisatie van een aantal geïsoleerde sites en minder goed
gelegen clusters (met inbegrip van een bijhorende uitbreiding van de te verplaatsen
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winkel); deze kan in ordegrootte op ca. 8.000 m² verkoopsoppervlakte worden ingeschat
(zie verder, dit is een suggestie naar de provincie)
. herschikte ruimte van kleinere naar grotere percelen voor garages (te verwachten
concentratietendens)
. niet op een meubelwinkel (weinig toekomstgericht, te meer door aankomend nieuw nabij
aanbod).
Geopteerd wordt om de ‘gedeconcentreerde bundeling’ te behouden, maar wel op twee
manieren verder te bundelen:
 baanwinkels waar mogelijk bijeen plaatsen in meerdere grootwinkelclusters (met
gemeenschappelijke parking, gebundelde toegangen, evt. gemeenschappelijke opslag of
dienstruimten, …)
 twee soorten niet-exclusieve thematische bundelingen opzetten: wonen en bouw
(woningbouwafwerkingscluster aan Fabrieksstraat) en autohandels (meerdere clusters
aan Ringlaan, Luikersteenweg (vanaf rotonde)).
Daarbij wordt geopteerd om toe te werken naar een grote bundeling in één grote hoofdcluster
op de beste plaats, namelijk langs de doortochten in de oostrand van de kernstad (Ringlaan +
Hasseltsesteenweg-zuid), de Truiense grootwinkelboulevard, en enkele kleinere
ondersteunende clusters. Voor de hoofdcluster wordt een goede ruimtelijke band met het
kernwinkelgebied uitgebouwd, om te ondersteunen dat de winkelactiviteit ervan van
stadsbezoekers zich zo veel mogelijk ook op het kernwinkelgebied richt. De concrete realisatie
van de N80-doortocht die het openbaar domein van de grootwinkelcluster ruimtelijke kwaliteit en
attractiviteit moet geven, van de langparking in het gebied Brustempoort die voor beide bruikbaar
is en van de oostelijke groene schakel doorheen het Brustempoortgebied die die ruimtelijke
verbinding voelbaar vorm kan geven, zijn daarbij belangrijk. De laatste twee vernoemde
elementen zijn grotendeels reeds in gemeentelijke RUP’s uitgewerkt.
Voor meer perifere en minder goed gelegen sites en clusters is het perspectief om ze zonder
uitbreiding te behouden, te stimuleren dat zij zich vrijwillig naar de hoofdcluster hervestigen en
wanneer de activiteit in het huidige assortiment op vrijwillige basis stopt, dan te heroriënteren
naar een andere functie. Om deze hervestiging te ondersteunen en geen overaanbod te laten
ontstaan, wordt de hoofdcluster gefaseerd ontwikkeld en qua oppervlakten gekoppeld aan het
verlaten van de meer perifere en minder goed gelegen sites; mocht dergelijke koppeling juridisch
niet hard te maken zijn, dan gaat de herschikking van de hoofdcluster niet van start.
Van de kleinere ondersteunende clusters is de tweede grootste aan Tiensesteenweg buiten de
rotonde de belangrijkste, niet alleen door het aantal aanwezige grootwinkels maar ook door haar
complementaire ligging ten opzichte van de oostelijke hoofdcluster aan de westelijke inkom van
de stad. Zij blijft evenwel beperkt van schaal op het huidige aantal winkels, ook om de situatie
aan de rotonde verkeerstechnisch onder controle te kunnen houden.
Voor de nieuwe vestigingen in de geselecteerde grootwinkelclusters zijn grotere winkels die in
Sint-Truiden een dubbel profiel realiseren (een vestiging in een grootwinkelcluster en een
vestiging in het stadscentrum) het meest welkom.
Volgende principes voor ligging / selectie van clusters worden vooropgesteld :
 alleen in kleinstedelijk gebied
 best zowat verspreid over verschillende richtingen
 best aansluitend bij de oost-westhandelsas uit het gemeentelijk structuurplan
 goed ontsloten met wagen, aan geschikte weg (minimum een wijkontsluitingstraat, met
voorkeur voor parallelwegen van primaire wegen en voor secundaire wegen en liever niet
aan lokale wegen uit gewenste verkeersstructuur) / voorkeur voor straten en wegen die
nu en ook met uitbreidingen nog restcapaciteit hebben voor hun verkeersleefbaarheid
 ook goed met fiets bereikbaar (voorkeur langs / nabij groene schakels)
 ook en zo mogelijk ook goed met openbaar vervoer ontsloten
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in eerste instantie bestaande grote concentraties versterken
geen nieuwe geïsoleerde grootwinkels buiten kernstad (in kernstad in passende
gebouwen wel, o.m. eventueel in bijv. voormalige rijschool).

Volgende principes voor ontwikkeling / inrichting van een cluster worden vooropgesteld :
 een omvang die past binnen het (soms beperkte) mobiliteitsprofiel, dat ook bij latere
wijzigingen en nabestemmingen toegepast moet worden
 degelijke architectuur / niet te schreeuwigere reclames (gezamenlijke artistieke en
kenmerkende totem ?)
 compact (gesloten bebouwing, zo mogelijk meerlaagse winkels, autoparkeren zo mogelijk
onder of op het gebouw, opslag zo mogelijk ondergronds) / organisatie in U-vormige
clusters rond een gemeenschappelijk toegangsplein is een zinvolle en in Sint-Truiden
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid; deze is op schaal van Sint-Truiden werkbaar tot een
achttal winkels van elk ca. 800 tot 1.000 m²
 parkeren bij voorkeur gemeenschappelijk georganiseerd, maar als dat niet kan, dan in elk
geval op eigen terrein op te vangen (reden voor weigering)
 bij voorkeur gemengd met wonen (bovenop)
 in de regel in een cluster alleen winkels van 400 m² of groter om concurrentie met de
binnenstad te milderen; aanwezige kleinere winkels worden gedoogd tot zolang zij actief
zijn
 goede buitenaanleg, met ook sterke bomenstructuur.
Voor de delen van de hoofdcluster aan Ringlaan – Hasseltsesteenweg-zuid die in een provinciaal
RUP vallen, zijn dit suggesties naar de provincie.
Dit geheel wordt verder in RUP’s vastgelegd en ondersteund; voor de ondersteunende te
reorganiseren grootwinkelcluster langs Tiensesteenweg gebeurt dit – wanneer de provincie
hiertoe niet het gevraagde mandaat aan de stad geeft – in een provinciaal RUP. Ook convenanten
tussen stadsbestuur en eigenaars / ontwikkelaars zijn zinvolle instrumenten om de herlokalisaties
en herschikkingen te ondersteunen.

Maatregel 33.6: ruimtelijke steunmaatregelen aan de landbouw en het fruit
(B, gemeente)
kaart 30 :

planologisch beter te beschermen landbouwzones (woonuitbreidingsgebieden)

De toekomst van de landbouw en fruit wordt grotendeels bepaald door de markt en door het
beleid op hoger niveaus (Vlaams, federaal, Europees). De rol van de gemeente is zeer beperkt,
aanvullend. Toch kiest de Stad er voor, gezien het belang van de sector, een ondersteunende rol
op te nemen.
Dit kan op verschillende, verder te onderzoeken en uit te werken, manieren :
 bieden van mogelijkheden tot behoud en modernisering voor landbouwbedrijfsgebouwen in
de dorpen en aan de randen ervan, binnen een aantal minimumregels aangaande het uitzicht
(vast te leggen in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de dorpen). Bijzondere
aandacht gaat hierbij naar de te verwachten omschakeling en herlokalisatiebeweging van
koelloodsen en schaalvergroting van koelloodsen en opslagloodsen van een tiental grote
fruitbedrijven. Bij dergelijke ontwikkelingen wordt gewaakt over een goede inpassing in het
dorp en/of in de open ruimte, in het bijzonder landschappelijk en qua mobiliteit
 het open houden van mogelijkheden voor agro-forestry in Vochtig Haspengouw en in de
randen van de open landbouwplateaus van droog Haspengouw
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vermits het waterprobleem steeds belangrijker wordt, dient de (fruit)sector groot belang te
hechten en ruimtelijke mogelijkheden te krijgen van opvang en hergebruik van hemelwater
(tanks, spaarbekkens/vijvers, … gespreid over het landbouwgebied en met aandacht voor het
beeld) en de introductie van technieken en installaties om veel gerichter, veel meer gedoseerd
water te geven. Allicht zijn hierbij combinaties met (collectieve) ruimten voor water mogelijk
(her)aanleg en onderhoud van landbouwwegen en sloten
aanleg van voldoende lange tractorpasseerstroken die de voorrang van de tractoren niet
afnemen langs alle verbindingswegen richting stad en veilingen
afweren van bebouwingsdruk op een reeks in gebruik zijnde landbouwgronden door fasering
van woonuitbreidingsgebieden voor de latere termijn of door herbestemming ervan (door Stad
of Vlaamse overheid)
bepleiten bij het Vlaams Gewest om de voorziene RUP’s voor bijkomende agrarische
bestemmingen op het grondgebied van Sint-Truiden op korte termijn op te maken
de versnipperde kavelstructuur in en rond Zepperen kan worden verbeterd in een
langetermijn-stappenplan dat voorziet in stimulansen voor kavelruil op cruciale momenten van
verkoop van een perceel en van vervanging van bomen en dat een voorkooprecht en/of
voorpachtrecht voor de telers van de aanpalende percelen kan installeren, zodat geleidelijk
aan grotere perceelsgehelen tot stand kunnen komen.

Maatregel 33.7: bieden van geschikte ruimtelijke mogelijkheden voor de grote
regionale voorzieningen op vlak van zorg en onderwijs
(S, gemeente, in overleg met de initiatiefnemers)
De zorg en onderwijssectoren dragen ook in de toekomst in belangrijke mate mee de lokale
economie en de levendigheid van de stad. Veelal beschikken zij in bestemmingsplannen over
voldoende ruimte voor hun eventuele verdere ontwikkeling; dit is het geval voor de psychiatrische
instelling in Melveren, het regionaal ziekenhuis, de scholen van het gemeenschapsonderwijs en
de specifieke scholen in Melveren en Zepperen. Voor de psychiatrische instelling aan
Ziekerenweg, het woonwagenpark en het opvangcentrum voor asielzoekers in Bevingen wordt
dit verder in RUP’s opgenomen.
Voor de centrumscholen van KCST in de binnenstad is er terzake een probleem: door de
verouderde (deels historische), weinig functionele of aantrekkelijke en moeilijk te onderhouden /
renoveren gebouwen aldaar en door het probleem voor ‘afzetten van leerlingen door ouders’. Dit
vraagt een oplossing. Daarbij zijn de overwegingen dat scholen belangrijk zijn voor levendigheid
binnenstad en dat blijvend gebruik van een deel van het historisch patrimonium door scholen
zinvol om voldoende geschikte functies er voor te hebben, belangrijk om mee te nemen.
Toegewerkt wordt daarom naar een meervoudige oplossing :
 met zeker het behoud van de scholen in het stedelijk gebied
 met een voorkeur voor behoud van de hogere graden, middelbare scholen in de binnenstad
(die het meeste bijdragen aan de levendigheid en waarvan de scholieren het makkelijkst zelf
met de fiets naar school kunnen komen) en verhuis van de lagere en kleuterscholen naar de
stationsomgeving in een kleine (niet alleen onderwijs daar) nieuwe ‘campus’ aan die
openbaarvervoers- en parkingknoop
 met herschikking van de middelbare scholen naar de meest geschikte, opwaardeerbare
gebouwen in de binnenstad en de evt. vervanging van enkele weinig waardevolle
schoolgebouwen daartoe
 en met de omschakeling van een aantal niet meer bruikbare sites en gebouwen naar andere
functies die passen in een woonbuurt
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met het nastreven bij Vlaanderen van aangepaste subsidienormen voor scholen in
monumenten en ander waardevol erfgoed
 en met een drastische beveiliging van de fietsroutes naar de binnenstad en evt. het opzetten
van een gezamenlijke pendeldienst vanaf langparkings (school-ophaal-punten.)
Het stadsbestuur zal een dergelijke omschakelingsbeweging ondersteunen.
Het ruimtetekort van de groeiende sector van het volwassenenonderwijs wordt best nabij het
station of Europaplein (tweede hoofdbusknoop) of in het centrum opgevangen.

33.3.

Andere initiatieven



Behoud en versterking van specifiek middelbaar en hoger onderwijs inzake fruitteelt in SintTruiden.

-

Om de lokale energieproductie te stimuleren en uit te bouwen ondersteunt de stad en neemt
ze waar nodig zelf initiatieven voor de uitbouw van biomassa-energieproductie-eenheden met
fruit- en ander organisch afval (in bedrijventerreinen en bij voorkeur gekoppeld aan
nabijgelegen grote warmtegebruikers), van grondwarmte/watercentrales (zo mogelijk per wijk)
en van windenergieparken (langsheen grote infrastructuren zoals de bundel spoorlijn/N80).
Waar nodig worden dergelijke vormen van lokale energieproductie (nog verder) ondersteund
in RUP’s. Ook zal gestructureerd worden nagedacht over het gebruik van de ondergrond,
hetgeen eventueel kan resulteren in de opmaak van een ‘structuurvisie ondergrond’.

-

Voor zonevreemde bedrijven wordt verder het afwegingskader dat bij het RUP urgente
zonevreemde bedrijven in de open ruimte is uitgewerkt, toegepast.

-

Bestaande bedrijfsgebouwen en definitief leegkomende niet-waardevolle landbouwbedrijfsgebouwen die (geïsoleerd) in het agrarisch gebied zijn gelegen worden vanuit
duurzaamheidsoogpunt (zo klein mogelijk materialengebruik) best verder voor
laagdynamische bedrijfsactiviteiten benut wanneer dit met beperkte aanpassingen of kleine
uitbreidingen mogelijk is. Dit is maar zinvol voor (ambachtelijke) bedrijven die de draagkracht
en de milieukwaliteit van hun omgeving niet in het gedrang brengen en qua uitzicht zich
inpassen in het landschap. Wanneer hiertoe mogelijkheden in RUP’s worden geboden,
worden tegelijk herstelmaatregelen ten aanzien van de landschappelijk storende bebouwing
en terreinaanleg ingebouwd. Het laagdynamische karakter van de activiteiten heeft, in
tegenstelling tot de criteria voor vermenging in de woonwijken (cfr. maatregel 33.2) veelal
minder betrekking op de grootte van de bedrijven (maximum ongeveer de oppervlakte van de
bestaande niet-storende gebouwen) of de aard / vlaremklasse van hun activiteiten (gelet op
de veelal ruime tussenafstanden), maar vooral op de mogelijke verkeersdruk ervan die,
afhankelijk van de betreffende straten en wegen, op een voldoende laag niveau moet blijven.
Ook hiertoe worden in voornoemde RUP’s best voorwaarden opgenomen. Een
afwegingskader met betrekking tot deze mobiliteit kan zijn :
- bedrijven die alleen langs landbouwwegen, woonstraten of met een individuele toegang
op een secundaire weg te ontsluiten zijn: alleen erg laagdynamisch, dus daar geen
transportbedrijven, geen nieuwe bedrijven met meer dan 5 personeelsleden, geen
bedrijven met een aantal bewegingen per dag van meer dan 20 personenwagenequivalenten
- bedrijven die langs toegangswegen van dorpen ontsluiten: maximaal gemiddeld
laagdynamisch, daar geen nieuwe bedrijven met meer dan 20 personeelsleden, geen
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bedrijven met een aantal bewegingen per dag van meer dan 100 personenwagenequivalenten.
Bij elk van dergelijke herbestemmingen is een mober aangewezen.
-

In RUP’s waar hoogspanningslijnen het plangebied doorkruisen, worden die lijnen met hun
veiligheidscontour mee in het RUP opgenomen.

33.4.

Herbevestigd agrarisch gebied en planningsinitiatieven
vanuit deze structuurplanherziening

Zoals aangegeven in subhoofdstuk 7.1. heeft de Vlaamse regering eind 2005 een belangrijk deel
van de agrarische gebieden uit het gewestplan herbevestigd. Het betreft ong. tweederde van het
gemeentelijk grondgebied in de oostelijke en zuidwestelijke delen.
Sint-Truiden volgt sindsdien een beleid om de (beperkte) aansnijdingen van herbevestigd
agrarisch gebied die soms nodig zijn, te compenseren in nieuw agrarisch gebied; dit beleid wordt
verder gezet. Een aantal achterhaalde woonuitbreidingsgebieden worden hiertoe stapsgewijze
en binnen een monitoring omgezet naar een agrarische bestemming; het gebied Schoorse
Velden in Velm is hiervan het belangrijkste.
Vanuit deze structuurplanherzieningen komen nog enkele mogelijke planningsinitiatieven naar
voor die mogelijk nog bijkomend herbevestigd agrarisch gebied zullen aansnijden. Zonder
exhaustief te zijn, zijn de belangrijkste daarvan hierna aangegeven.
Voor de woon- en leefstructuur betreft het normalerwijze geen aansnijdingen, tenzij misschien
van beperkte omvang voor eventuele gemeenschapsvoorzieningen van dorpen in het gemengd
noordoostelijk landbouwgebied van Zepperen (in detail te onderzoeken bij het gebiedsgericht
RUP voor dat deel).
Voor de ruimtelijk-economische en voorzieningenstructuur betreft het aansnijdingen voor de
uitbreiding en herschikking van het bedrijventerrein Zuid i.f.v. de bundeling van de veiling (ca. 3
ha) en van de herstructurering en het evt. voorzien van gebundelde parkeermogelijkheden van
de grootwinkelcluster aan Tiensesteenweg (1 à 2 ha).
Voor de groen- en waterstructuur betreft het aansnijdingen in de valleien van Molenbeek,
Melsterbeek, Oude Beek en Kelsbeek (in het gewestelijk RUP) voor permanente graslanden,
natuurgebieden en zones voor ruimte voor water.
Vanuit de vervoersstructuur tot slot betreft het aansnijdingen voor de ontdubbeling van de
spoorlijn Landen – Hasselt.
Bij de planprocessen voor dergelijke aansnijdingen van herbevestigd agraisch gebied zal de stad
een degelijk onderbouwde verantwoording daarvan met o.m. locatieafweging en
impactsonderzoek op de ruimtelijke-functionele samenhang van de agrarische structuur
opnemen.

128

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

34. Cultuurtoeristische en recreatieve structuur
34.1. Elementen van de gewenste cultureel-toeristische en
recreatieve structuur
kaart 31 :

gewenste cultuurtoeristische en recreatieve structuur

Volgende soorten gebieden maken deel uit van de gewenste cultuurtoeristische en recreatieve
structuur :
 de Abdij uit te bouwen als religieus-cultureel, educatief en dienstencentrum en trekker van de
cultuurtoeristische ontwikkeling van de stad
 de cultureel-recreatieve evenementensite op Vlaams niveau in het Domein van Brustem
 de te versterken cultuuras
 het aantrekkelijk mee-beleefgebied van de kernstad
 de te versterken twee stadsparken en het grote Speelhofpark
 de horecakernzone aan H. Hartplein
 de uit te bouwen en te ordenen noordelijke recreatieve as
 de zes groene schakels, Romeinse weg en het noordwestelijk pad als basis voor het
fietsroutenetwerk
 de differentiatie van verblijfsrecreatie en erfgoedkwaliteit in de kastelen en vierkantshoeven
 het te versterken jeugdvakantiecentrum met ecologische trekkerscamping
 de twee plekken voor sportinfrastructuur op regionaal niveau
 de drie plekken voor sportinfrastructuur op stadsniveau
 de pleinen en plekken voor evenementen op stadsniveau
 de te beveiligen en beter te vermengen horecastrip van Brustem, met een louter stedelijke rol
 de acht (grensoverschrijdend) verder uit te bouwen wandelgebieden.

34.2. Projecten en maatregelen
34.2.1. Belangrijke gemeentelijke initiatieven
Maatregel 34.1: opwaarderen van de Abdij als religieus-cultureel, educatief en
dienstencentrum en trekker van het Truiens cultuur-toerisme
(S, gemeente en private partners)
In het geheel van de cultuurtoeristische / vrijetijdseconomische uitbouw van Sint-Truiden heeft de
Abdij de grootste uitstraling en de grootste potenties. Deze benutten in een hedendaagse,
multifunctionele opwaardering van deze cruciale stadsplek is een prioriteit voor het stadsbestuur.
Deze opwaardering vergt een duidelijke trekker, een beheerder en behoorlijk forse investering.
De stad neemt hierbij een trekkende rol op, maar doet dit zowel op inhoudelijk, beheersmatig als
financieel vlak in een samenwerkingsverband met thans aanwezige en nieuwe private partners.
De kern voor de verdere ontwikkeling van de Abdij is een uitbouw van dit complex tot een
hedendaags religieus-cultureel centrum met studie- en congresruimten, gebruikt door meerdere
religies, tot een educatief centrum (met onderwijs, evt. de bibliotheek/mediatheek) en
dienstverlening (bijv. het stadskantoor). Ook religieuze activiteiten op regionale schaal van
meerdere religies kunnen er binnen de draagkracht van de site een passende plek en
accommodatie vinden. Hiermee neemt de ontstaanssite van Sint-Truiden een unieke rol in
Vlaanderen op. Het poortgebouw zorgt hierbij voor de nodige ruimtelijke uitstraling; de site wordt
verstedelijkt en sterker in het stedelijk weefsel ingebed. Een integrale aanpak is voor het
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welslagen van dit toekomstbeeld essentieel: hiertoe wordt de ontwikkelingsvisie uit het plan van
de Koning BoudewijnStichting uit de jaren ’80 terug opgenomen als leidraad en bundeling voor
het geheel van de acties. Ook het plan ‘Sint-Truiden Abdijstad’ kan inspiratie bieden. Voor
leegstaande of leegkomende en onderbenutte delen worden binnen dat globaal
ontwikkelingsplan nieuwe wenselijke functies gezocht, zonder deze van elders (bijv. museum) op
te zuigen. Net als bij andere kloosters is hierbij een veelheid aan functies die zichzelf opbrengen
en mee het beheer van het complex financieren in ondergeschikte vormen mogelijk: internaat,
creatief
en
(zorg)wonen,
museum/tento’s,
dienstenbedrijvencentrum,
vergader/congresfaciliteiten, evt. delen van de stadsadministratie, hotel, reca, maar specifiek ook
een hedendaagse stedelijke jeugdherberg.
De herontwikkeling start met de opmaak van een herbestemmingsplan en/of van een
beheersplan dat de meest wenselijke functies nader aflijnt.

Maatregel 34.2: ondersteunen van hergebruiksmogelijkheden voor historischmonumentale gebouwen
(S+B, gemeente, provincie en anderen)
Meerdere monumentale gebouwen met erfgoedwaarde in Sint-Truiden dreigen de komende
decennia leeg en vrij te komen. Hierop dient geanticipeerd. Uitgangspunten daarbij zijn :
 het religieus patrimonium is de historische ziel van Sint-Truiden, dus belangrijk voor eigenheid
van Sint-Truiden Abdijstad
 behoud, regelmatig onderhoud en opwaardering van het beeld van deze monumentale
gebouwen is belangrijk
 behoud van de functie of inbreng van nieuwe hedendaagse functies in monumentale
gebouwen is belangrijk voor hun onderhoud maar ook om levendige plekken in het
stadsweefsel te behouden
 waar mogelijk ‘verstedelijken’ deze gebouwen en sites (beter beleefbaar en doorwaadbaar
maken).
Deze trend naar hergebruik is al bezig, bijv. in scholen in de binnenstad en in Zepperen, meestal
met een evolutie naar nieuwe woonfuncties.
Randvoorwaarden voor nieuwe functies zijn ::
 duurzaam, kwaliteitsvol, zo mogelijk economisch rendabel
 liefst functies die grote ruimten nodig hebben,
 liefst met (deels) eigen financiering,
 liefst publieksfuncties die bezoek toelaten,
 die het cultuur-historisch karakter respecteren / versterken,
 met een dynamiek die past bij de omgeving (spreiding evenementen).
Voor de verschillende soorten historisch-monumentale gebouwen ligt ruime waaier aan
medegebruik- en hergebruikmogelijkheden voor.
Zo krijgen vrijkomende kerken waar mogelijk een nieuwe religieuze invulling (bijv. kerk
Schurhoven als multireligieus en ook vrijzinnig centrum voor overlijdensdiensten / reflectieruimte
nabij het rustpark van Schurhoven). Maar ook culturele functies zoals tento’s, zachte optredens,
museum, …, logiemogelijkheden en in mindere mate: sport, private toegankelijke functies zoals
reca of speciaalwinkels zijn mogelijk. In het algemeen geldt dat andere dan (huidige) religieuze
functies zeker voor aantal kerken realistisch zijn, als duidelijk is dat aantal kerken hun religieuze
functie behouden en ten volle kunnen opnemen.
Zo zijn in vrijkomende kloosters en refugiehuizen vele nieuwe functies mogelijk: creatief en
(zorg)wonen, museum/tento’s, repetitie- en presentatieruimten voor de hedendaagse
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muziekscène, zorg- en welzijnsvoorzieningen, kleine kantoren, diensten-bedrijvencentra, evt.
delen van de stadsadministratie, vergader/congresfaciliteiten, hotels, reca-zaken. Bij deze
categorie is de Minderbroederssite prioritair voor passende mede- en hergebruiksmogelijkheden;
vanuit haar historische rol zijn pastorale, religieuze, culturele en zorgfuncties ook naar de
toekomst interessante invullingen.
Voor vrijkomende scholen komen daar administratieve voorzieningen en ambachtelijke
bedrijvigheden als mogelijke nieuwe functies bovenop.
Voor waardevolle hoeven en kastelen zijn de nieuwe mogelijkheden reeds in RUP’s aangegeven.
Om de mogelijkheden optimaal te benutten, gaten tijdig te vullen en overlappingen te vermijden,
is een planmatige aanpak noodzaak. Hiertoe maakt de stad, op basis van de beschikbare
informatie en in overleg met initiatiefnemers een actieplan ‘hergebruik historisch-monumentale
gebouwen’ op met focus op de samenhang van gebruik tussen de verschillende gebouwen. Voor
zover dit nog niet het geval wordt er over gewaakt dat voornoemde nieuwe
gebruiksmogelijkheden van historisch-monumentale gebouwen, eventueel met bepaalde
specifiëringen voor de specifieke context van een gebouw, worden opengehouden in RUP’s.

Maatregel 34.3: inschakelen van meer kastelen in de cultuur-toeristische
beleving
(S+B, gemeente en private partners)
De rijkdom aan kastelen waarover Sint-Truiden beschikt kan op verschillende manier bijdragen
aan de cultuur-toeristische beleving van de gemeente door inwoners en bezoekers. Als
belevingspunt in het landschap is dit zowiezo het geval, maar dit kan bij de meeste kastelen nog
worden verbeterd door bepaalde zichten open te houden of te maken en door wandel- en
fietsroutes dichter bij (maar met respect voor de privacy van bewoners) te laten passeren zoals
veelal reeds in RUP’s is ingebouwd. Ook bezoek binnenin en beleving van activiteiten aldaar is
in alle kastelen een zinvolle optie wanneer de omvang van die activiteiten binnen de draagkracht
van de plek blijft; ook dit aspect is voor de meeste kastelen reeds in RUP’s geregeld.
In de gebouwen zelf zijn veelal ook nieuwe verblijfsmogelijkheden, nieuwe woonvormen en
andere nieuwe functies mogelijk. Om dit geheel te structureren volgens de draagkracht van de
verschillende plekken en om geen contraproductief overaanbod te laten ontstaan, wordt hierbij
de hiërarchie die naar aanleiding van het RUP zonevreemde recreatie is uitgewerkt verder
gehanteerd en uitgebouwd. Dit betekent volgende rollen voor de verschillende kastelen :
 Ordingen: hotel in betere klasse en congrescentrum
 Nieuwenhoven: rust-hotel en –seminaries
 Duras: selectief cultureel en familieverblijf, hoogwaardige reca-zaak
 Speelhof: onthaalcentrum & reca voor het nieuwe stadspark en de stadsspeeltuin en als
belangrijk punt langs de noordelijke recreatieve as, met hoofdaccent van park en kasteel op
zachte recreatie en educatie en op hergebruik van de bestaande bebouwing (geen volledige
nieuwbouw); sociale functies en zachte private functies zijn er mogelijk
 de andere kastelen (Motte, Bevingen, Talencentrum Velm, Zorgsite Velm, Brustem, …)
nemen met wonen, verblijfsrecreatie, gemeenschapsvoorzieningen of educatie meer gerichte
rollen op.
Gelet op de bouwvallige staat van het gebouw heeft het Speelhof in de aanpak vanuit de Stad
prioriteit; een integrale aanpak van kasteel en park, ingebed in hun omgeving staat voorop.
Deze start met de opmaak van een herbestemmingsplan dat de meest wenselijke functies nader
aflijnt en met een vrijwarende casco-renovatie.
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Maatregel 34.4: infrastructuur voor occasionele massa-evenementen in een
hiërarchie uitbouwen
(S+B, gemeente en anderen)
Occasionele massa-evenementen in de culturele en recreatieve sfeer zijn een belangrijk
onderdeel in de (uitstraling van de) cultuur-toeristische activiteit. Om deze op een passende
manier in het stedelijk weefsel te kunnen inbedden, met ook een aantrekkelijkheid en slechts een
beperkte hinder voor de stadsbewoners, dienen ze volgens een hiërarchisch systeem opgezet
en dit in aangepaste infrastructuren. (De wekelijkse markten zijn niet eenmalig, vallen buiten dit
hiërarchisch systeem en worden behandeld onder maatregel 34.8.)
Voor een gelimiteerd aantal evenementen van Vlaams niveau of hoger, met mogelijk meerdere
tienduizenden bezoekers, wordt de centrale open ruimte van het Domein van Brustem ingericht
(met louter ondergrondse infrastructuren) en ingeschakeld. Occasionele kampeerfaciliteiten bij
dergelijke evenementen worden eveneens met verplaatsbare installaties voorzien. Bij dergelijke
grootschalige evenementen wordt, met openbaar en gemeenschappelijk vervoer als basis, een
specifieke verkeersorganisatie toegepast die zich over grote delen van de gemeente zal laten
gevoelen. De omliggende dorpen en het stadscentrum worden bij de opvang van de
evenementbezoekers betrokken. Andere, kleinere evenementen op (boven)stedelijk niveau
vinden een passende plaats op het stedelijk plein van de Veemarktsite (eventueel onder een
gerenoveerde westelijke Veemarkthal). Voor binnen-evenementen (fuiven, optredens, …) op dat
(boven)stedelijke niveau is er de locatie van de loodsen 55 / 66 in het Domein van Brustem.
Voor evenementen op stedelijk niveau is het geheel van Grote Markt / Groenmarkt / H. Hartplein
de geschikte plek waar bewoners het meest met bezoekersactiviteiten vertrouwd zijn. Meerdere
en diverse evenementen gedurende het jaar zijn er mogelijk zonder dat dit tot een wekelijks ritme
uitgroeit. Binnen-evenementen op stedelijk niveau vinden ook plaats in de ‘fuifbunker’ van het
nieuw stedelijk jeugdcentrum op de Gazometersite aan het station.
Op een tussenniveau zijn er een aantal plekken die occasioneel (1 of 2 maal per jaar) een groot
evenement en eventueel meerdere kleine kunnen verdragen en opvangen, met name het plein
aan het cultureel centrum, het Europaplein, het Minderbroedersplein.
Op het laagste niveau van de wijken en dorpen zijn de sfeervolle pleintjes bedoeld voor lokale
activiteiten. Over de soorten gebruik en invulbaarheid van recreatieve infrastructuur in de wijken
en dorpen wordt best nog verder nagedacht in functie van de leefbaarheid van die omgevingen.
Deze hiërarchie wordt in het toelatingsbeleid van manifestaties bewaakt en ondersteund door een
goede ruimtelijke inrichting van de betreffende plekken (o.m. met een blijvend flexibel bruikbare
inrichting van het stedelijk plein, met kiosken op de pleinen van het tussenniveau, leuke zitplaatjes
op en nabij de verschillende pleinen). Omwonenden worden bij evenementen vooraf verwittigd.
De huidige bestemmingsplannen laten deze hiërarchie van activiteiten en inrichting toe; alleen
voor de centrale open ruimte van het Domein van Brustem dient dit nog in een RUP mogelijk
gemaakt.

Maatregel 34.5: stimuleren
verblijfsinfrastructuur

en

uitbouwen

van

goede

toeristische

(S+B, gemeente en anderen)
Sint-Truiden heeft voldoende toeristische potenties opdat meerdaags- en weekeindtoerisme een
haalbare kaart zouden zijn. Voor de verdere uitbouw van het cultuur-toerisme is dit een noodzaak.
De uitbouw van toeristische verblijfsinfrastructuur mikt vooral op kwaliteit en op een waaier aan
diverse formules voor diverse doelgroepen; de doelgroep van (aankomende) senioren biedt
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daarbij een belangrijk groeipotentieel. Maar in het licht van de uitbouw van de muziekscène
mogen ook de jongeren niet over het hoofd gezien worden.
De uitbouw van een goede permanente stedelijke camping in Sint-Truiden is, met de recente
ontwikkelingen terzake in Zoutleeuw en Tongeren, voor de komende periode geen prioriteit. Het
stimuleren van kleinschalige kampeermogelijkheden (een drietal plaatsen per hoeve) voor tenten,
caravans en kampeerwagens is een zinvol alternatief.
Opwaardering van het terrein van Bautershoven tot een kleinschalige ecologische
(trekkers)camping, en/of eventuele glamping, kan een wezenlijke stimulans zijn voor het
aantrekken van een segment natuur- en cultuurminnend toeristisch publiek dat heden geen
aanbod in Sint-Truiden heeft. De Stad kan dit mee ondersteunen door de uitbouw van de
noordoostelijke groene schakel tot een aantrekkelijke fietsverbinding naar het stadscentrum.
Op korte termijn is, in aanvulling op de Tochtgenoot die louter groepsgericht functioneert, de
uitbouw van een echte jeugdherberg die actief is ingeschakeld in ruimer netwerk (VJH, …) uiterst
zinvol. Een dergelijke hedendaagse jeugdherberg is best in de stad en bij voorkeur in een
historische locatie gevestigd om de eigenheid van Sint-Truiden als stad van erfgoed daarmee te
onderstrepen en te onderscheid, en een bijzondere aantrekking op bezoekers uit te oefenen.
Vanuit deze optie wordt een stadsjeugdherberg bij voorkeur in de Abdij uitgebouwd, of als dat
niet zou kunnen / passen aan het station.
Mogelijkheden tot ombouw en gebruik van geheel of gedeeltelijk vrijgekomen hoevegebouwen in
landbouwgebied en in woonzones voor verblijfstoerisme, hoevetoerisme, recreatieverblijven,
horeca en/of educatieve functies (kinderboerderijen, ponyfarms, musea of educatiecentra met
betrekking landbouw of natuur, …) zijn de voorbije jaren voorzien in bestemmingsplannen en
kunnen in de praktijk gerealiseerd worden. Startondersteuning van landbouwers om dit op een
haalbare manier te kunnen combineren met hun landbouwactiviteiten en te komen tot een
kwalitatief aanbod van kamers en gastenverblijven is hiervoor zinvol.
Bovenal is een lichte uitbouw en differentiëring van het hotelaanbod (in verschillende prijs- en
kwaliteitsklassen) door de privé-sector aangewezen om een verscheiden publiek te kunnen
trekken. De geselecteerde kastelen en hoeven bieden hiertoe voldoende mogelijkheden in het
buitengebied; in het stedelijk gebied worden ze bij voorkeur aan het station of in de omgeving van
de centrale handelsas doorheen de kernstad uitgebouwd.

Maatregel 34.6: waterplan stad – inbrengen van water in de stad
(S, gemeente en watering)
Het terug inbrengen van water in de stad draagt bij tot haar aangename karakter en levendigheid
voor stadsbewoners en stadsbezoekers en tegelijk ook tot oplossing van de waterproblemen in
een aantal straten in de binnenstad. Niet alleen Trudobronbeek en Cicindria worden in een plan
‘water in de binnenstad en kernstad opgenomen, maar ook elders, gekoppeld aan projecten wordt
water in de stad zichtbaar en beleefbaar gemaakt. De concrete uitwerking en uitvoering van een
dergelijk waterplan gebeurt door een samenwerking van o.m. Stad en Watering. Een dergelijk
plan omvat een reeks van ingrepen, met o.m.
– het opnieuw opleggen van de Cicindriabeek tussen N3 en het zwembad, het zichtbaar maken
ervan in een goot langsheen Abdijstraat en het visueel beleefbaar maken in het
tussenliggende deel (transparant dek op overwelving, kijk- en waterinstroomsleuven in de
overwelving, …)
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het heraanleggen van het tracé van Trudobronbeek doorheen de westelijke rand van de
binnenstad met een lager wegdek met goot (dat het hemelwater van de naastgelegen buurten
opvangt en zo de wateroverlast in dit deel van de binnenstad oplost)
– het aanleggen van een omgelegde Trudobronbeek omheen de binnenstad langs de vesten
en doorheen het stadspark
– het inbrengen van nieuwe vijvers in Cicindriapark (mogelijk een ecologische zwemvijver) en
in het stadspark (die mede zorgt voor opvang van het hemelwater uit de binnenstad)
– de inschakeling van een drietal watermolens
– het zo veel als mogelijk afkoppelen van hemelwaterafvoer in de binnenstad van de rioleringen
en overschakeling naar afstroming door open goten in het wegdek
– ….
Om mee een voldoende grote aanvoer van water in de opengelegde beken in de kernstad te
garanderen wordt in alle woningbouwprojecten in en omheen de Cicindriavallei stroomopwaarts
van de binnenstad extra aandacht besteed aan een gescheiden opvang van hemelwater en een
gefaseerde afvoer naar deze beek of de Trudobronbeek.
–

Maatregel 34.7: opwaardering van de verlichting van de stad
(S+B, gemeente en anderen)
Het opwaarderen van de openbare verlichting van straten en van een selectief aantal gebouwen
met goede, zachte verlichting die een aangename avondsfeer ondersteunt, draagt bij tot de
leefbaarheid voor de bewoners en de aantrekkelijkheid voor stadsbezoekers. Hiertoe worden de
principes van een goede stadsverlichting voor de verschillende soorten straten, wegen en
gebouwen in een lichtplan opgenomen. Ook tijdelijke kunstverlichtingsprojecten op bepaalde
gebouwen of in ruimten in de stad kunnen interessant zijn.

Maatregel 34.8: opwaardering van de stad als toeristisch product
(S+B, gemeente en anderen)
Sint-Truiden kan als toeristisch product verder opgewaardeerd worden door :
 verdere bescherming van de hoogstamboomgaarden, KLE’s en open ruimte (niet meer sites
beschermen, maar wel actiever beschermend optreden van stad (aankoop & beheer))
 herwaardering van stadsomwalling en ondergrondse Brustempoort
 het opwaarderen van de toegangswegen tot aantrekkelijke toegangen voor fietsers en auto’s
tot de stad
 de juiste plaatsing van aantrekkelijke bakens op cruciale, geselecteerde plekken in de stad,
met respect voor de historische zichten
 parkeerprobleem voor dit gehele evenement op te lossen (pendeldiensten vanaf andere
langparkings, STVV-parking, evt. Domein van Brustem)
De ruimtelijke acties voor deze opwaardering worden ondersteund door de opmaak van een:
lichtplan en van de verdere buitengebied/dorps-RUP’s.

34.2.2. Andere initiatieven
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Verdere uitbouw van de recreatie op stedelijk niveau in de noordelijke recreatieve as. Dit
omvat volgende elementen :
. het gebruik van de eventueel te behouden en op te waarderen hal op de Veemarktsite tot
een recreatief-sportief geheel
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verdere uitbouw van het Speelhofdomein tot stedelijk park met respect voor de
Cicindriavallei en de hoogstamboomgaard, maar ook met inbreng van kleinschalige
recreatieve elementen (bijv. minigolf of tennis, visplekken, stadsspeeltuin, doolhof of
openluchtklimmuur, …), beperkt in aantal en grootte zodat zij het park niet domineren, in
een globaal natuurlijk en open park. In het park wordt het gemotoriseerd verkeer tot het
strikte minimum beperkt.
de inrichting van een kampeerwagensite op stedelijk niveau, met een vast en optimaal
uitgerust kleiner deel voor gebruik het hele jaar door en een groter groen aangelegd deel
voor het piekmoment in de bloesemtijd, op de site van de voormalige voetbalvelden van
Melveren naast de spoorweg
in overleg met de provincie behoud van een zekere recreatie-activiteit in het domein van
Nieuwenhoven met respect voor de hoofdfunctie natuur van het bos (recreatieve
infrastructuur maximum op huidig niveau houden, stimulans fietsvervoer in plaats van auto
door behoud van het parkeerterrein op zijn huidige grootte, aanleg van een
gezinswandelbos met licht verharde paden in de directe omgeving van de recreatieve
installaties en behoud van een groot deel avontuurlijk en natuurlijk bos zonder verharde
paden)
een gedeelte van de hardere recreatieve infrastructuur uit Nieuwenhoven (of nieuwe
elementen) kan een geschikte plaats vinden in het nabijgelegen nieuwe recreatiegebied
van Senselberg.

Uitbouw van een sport- en manifestatiegebouw op schaal van Sint-Truiden, dit wil zeggen
ten behoeve van de hele gemeente en de omliggende regio zuidwest-Limburg.
Een evenementenhal op een ruimere, provinciale schaal zoals de Hasseltse Grenslandhallen
gaat het draagvlak van de gemeente te boven en is daarom slechts wenselijk wanneer zij in
belangrijke mate themagericht is op luchtvaart en technologie, hetgeen als een zinvolle optie
wordt aangezien. Wanneer een dergelijke hal gekoppeld wordt aan het luchtvaartgebeuren in
Brustem en effectief regelmatig in functie daarvan wordt benut (shows en presentaties,
tentoonstellingen en multimediale voorstellingen rond luchtvaart en technologie, …) fungeert
dit door het unieke karakter van de vliegveldinfrastructuur evident op een ruimere (minstens
provinciale) schaal. Een ruim gebouw met een grote bezoekerscapaciteit is dan waarschijnlijk
aangewezen. Om dit maximaal als een versterkend element voor de stad te kunnen benutten
(en niet als een uithollend element), worden er geen horeca- en handelszaken rond een
luchtevenementenhal uitgebouwd, maar wordt bij manifestaties een goede collectieve
verbinding met de binnenstad (en het station) verzorgd. Deze mogelijkheden en voorwaarden
worden in een RUP voor de ontwikkeling van het domein van Brustem vastgelegd.
Zo een manifestatiegebouw niet kan worden gekoppeld aan het luchtvaartgebeuren, heeft ze
geen regionale maar een stedelijke functie. Een dergelijk gebouw heeft een middelgrote
omvang (in orde van grootte 5000 m² grondoppervlakte, vergelijkbaar met soortgelijke
gebouwen in andere steden, bijv. Arenahal in Deurne). Het is in de eerste plaats bedoeld voor
sport; bijkomend kunnen er manifestaties zoals (ruil)beurzen, happenings, fuiven en
optredens plaatsvinden, deze laatste voor zover ze de omgeving niet hinderen. Om hierbij
sturend te kunnen optreden is een stedelijk beheer van een dergelijk gebouw noodzaak. Voor
een dergelijk sport- en manifestatiegebouw op schaal van Sint-Truiden zijn, zoals aangegeven
bij maatregel 34.4, meerdere plaatsen geschikt, namelijk loods 27 en/of loodsen 55 / 66
wanneer het hoofdzakelijk een evenementeninvulling betreft en aan Veemarkt (nieuwe
afwerkrand van het stedelijk plein aldaar) wanneer het een hoofdzakelijk sportieve invulling
betreft.
Ordening en beveiliging van de horecastrip van Brustem. Ze ontwikkelt tot een goed
geordende strip met ruimtelijke eigenheid en beheerste ontwikkelingsmogelijkheden
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(concentratie binnen gemeente) voor gemengde ontspanning in diverse vormen (bars,
dansen, grote restaurants) en handel voor gemengd publiek. Deze handel kan (automotive)
grootwinkels omvatten in het gedeelte tussen de rotonde en Vliegveldlaan (in combinatie met
het achterliggende nieuwe bedrijventerrein) en kleine of middelgrote handelszaken in de rest
van de strip. De verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de fietsers, is er beduidend te
verbeteren. Het uitzicht van de strip is op te waarderen tot een aantrekkelijke toegang tot de
stad. Om deze actie te richten en te ondersteunen kan de Stad een RUP opmaken.


Inspelend op een vraag en suggestie van de provincie is de uitbouw van een 9-hole golfterrein
in en rond het kasteeldomein van Brustem een zinvol element in de gewenste recreatieve
structuur van de stad. Het ontwikkelen van een golfterrein voor Zuid(-West)-Limburg in SintTruiden sluit immers goed aan bij het ontwikkelingsperspectief als kwaliteitsvolle woon- en
voorzieningenstad en is daarvoor een interessante troef. Goed ontworpen, afgestemd op de
draagkracht van de site en met respect voor het omliggende landschap, ondersteunt het de
opwaardering van dit stukje erfgoed. Gelet op de provinciale bevoegdheid voor deze materie
zal de stad de opmaak van een provinciaal RUP hiervoor ondersteunen.



Een bijzonder luik is het roerend religieus erfgoed, een specifieke niche waarop SintTruiden zeer belangrijk en zelfs wereldvermaard is. Dit is dan ook een troef, een specifieke
niche voor toerisme en stadsbezoek, die versterkt kan worden. Dit kan door het roerend
religieus erfgoed in Sint-Truiden trachten te houden, de verdere uitbouw van een eigen depot
(in een historisch gebouw, bij voorkeur in het Minderbroederscomplex of in de Abdij) en met
een belangrijke rol voor Minderbroedersmuseum en meer museale O.L.Vrouwkerk en
coördinerende, ondersteunende rol voor Erfgoedcel.



Opzetten van een regionaal fruitmuseum (indien dit in Sint-Truiden wordt gevestigd en zonder
hoogdynamische nevenfuncties) nabij het Proefcentrum Fruit of in het stedelijk gebied (bijv.
in het Speelhofpark.



Om tot de noodzakelijke sterkere organisatie voor cultuur-toerisme te komen en in het kader
van het streven naar Sint-Truiden als erfgoedgemeente wordt de Monumenten- en
Erfgoedcel best terug opgestart, al dan niet in een samenwerkingsverband met omliggende
gemeenten met erfgoed zoals Tongeren, Borgloon, Zoutleeuw.



Het voormalige fruitspoor van Sint-Truiden over Borgloon naar Tongeren biedt, zeker ook
wanneer gekoppeld aan het campinggebeuren in Bautershoven, een interessante potentie
voor uitbouw tot regionale fietsroute.
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35. Groen- en waterstructuur
35.1. Elementen van de gewenste groen en waterstructuur
kaart 32:

gewenste groen- en waterstructuur

Volgende soorten gebieden maken deel uit van de gewenste groen- en waterstructuur :
 de vijf te verruimen en met graslanden te versterken beekvalleien
 de zes te beschermen en te versterken grote gehelen natuur
 de specifieke ruimten voor water
 het netwerk van natuurverbindingscorridors in het noordwestelijk gebied
 de prioritaire zones met concentraties aan hoogstamboomgaarden en holle wegen.
Al deze beekvalleien en de helft van de grote gehelen natuur lopen ook in de buurgemeenten
door; alle buurgemeenten zijn daarmee op een of andere manier bij deze groen- en waterstructuur
betrokken.

35.2. Projecten en maatregelen
35.2.1. Belangrijke gemeentelijke initiatieven
Maatregel 35.1: planologische bescherming en gerichte uitbouw van de zes
grote gehelen natuur
(B, initiatief: gemeente, uitvoering: gemeente, in samenwerking met gewest)
kaart 33:

planologisch beter te beschermen natuurwaarden

Om de zes grote gehele natuur in Vinne-Duras-Metsteren, Metsteren-Melveren-Terkelen,
Nieuwenhoven-Mielenbos-Mierenhoopbos, Kluisbos, Kerkom-domein van Brustem en
Overbroek-Gelinden-Egoven en het stiltegebied in Nieuwenhoven, die grotendeels zijn
opgenomen in de gewestelijke visie voor natuur, bos en landbouw in Haspengouw, effectief te
realiseren zijn een aantal planologisch betere beschermingen noodzakelijk, de realisatie van een
aantal verbindende delen als natuurgebied, gericht natuurlijk beheer van de parken, bossen en
natuursites en de instelling van overgangszones aan de randen van deze grote gehelen waarin
aan de medegebruikers een aantal beperkingen worden opgelegd. Deze ondersteunen ook de
bedoeling om vier van deze gebieden als beschermde leefomgeving voor zeldzame of bedreigde
diersoorten verder goed te laten functioneren (voordracht door de Vlaamse regering als
Habitatgebied voor erkenning door de Europese Unie).
Volgende betere planologische beschermingen zijn aangewezen en zouden kunnen worden
opgenomen in het gewestelijk RUP dat in het uitvoeringsprogramma van voornoemde
gewestelijke visie is vooropgesteld en anders in een gemeentelijk uitvoeringsplan :
 voor het grote geheel Duras-Metsteren: omzetting van het landbouwgebiedje tussen het
kasteelpark van Duras en het boscomplex van Metsteren tot natuurgebied en van de
verbinding naar het Vinne via de Vinnebeek (qua plangebied voorzien in een gewestelijk RUP)
 voor het grote geheel Metsteren-Melveren-Terkelen: omzetting van het landbouwgebiedje
(zuidhelling) tussen de kasteelparken van Nonnemielen (Metsteren) en Menten de Horne
(Melveren) tot natuurgebied en omzetting van een strook van de zone voor
gemeenschapsvoorzieningen langs Engelbamp tussen de kasteelparken van Menten de
Horne en Terkelen tot natuurgebied (gemeentelijk RUP)
 voor het grote geheel Nieuwenhoven : geen
 voor het grote geheel Kluisbos : geen
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voor het grote geheel Kerkom-domein van Brustem : verbinding van het bos ten oosten van
Kerkom-dorp met het geheel van de kasteelparken en domein van Brustem door omzetting
van het tussenliggende landbouwgebied en een tipje woonzone tot natuurgebied (qua
plangebied voorzien in een gewestelijk RUP) en planologische bescherming van de
zuidoostelijke waardevolle graslanden
 voor het grote geheel Overbroek-Gelinden-Egoven : omzetting van het recreatiegebied
Overbroek (op het huidige voetbalveld na) naar natuurgebied, het realiseren van een
verbinding met het natuurgebiedje van Steenveld door omzetting van het
woonuitbreidingsgebied Bloemenstraat en een strook landbouwgebied aan de rand van het
dorp naar natuurgebied en het opnemen van de zeer waardevolle oude grindput aan
Engelmanshovendorp in een aaneengesloten natuurgebied (reeds opgenomen in een
gemeentelijk RUP).
Hetzij door verwerving en natuurgericht beheer door het gewest (ANB), hetzij
beschermingsregels die bij de planologische bescherming worden ingevoerd, worden de
natuurwaarden in deze beter beschermde gebieden stapsgewijze verhoogd.
Verfijningen aan bestemmingen die een natuurgericht beheer van de parken en kasteelparken
stimuleren zijn zinvol, voor zover de bosbeheersplannen van de eigenaars zelf onvoldoende
elementen van natuurgericht beheer van de betrokken natuurlijke delen van de (kasteel)parken
(buiten de waardevolle cultuur-landschappelijke delen ervan) zouden bevatten.
De barrièrewerking van bestaande en eventuele nieuwe wegen aan de rand of door deze grote
gehelen natuur wordt zo beperkt mogelijk gehouden door een zo smal mogelijke verharding van
weg en fietspad en een zo continu mogelijk doorlopende vegetatie tot vlak bij de verharding,
evenals bij bestaande wegen het voorzien van faunatunnels (bijv. aan de kruisende beken, zoals
Melsterbeek aan Diestersteenweg) en bij eventuele nieuwe wegen het insleuven van de weg en
het voorzien van voldoende brede natuurbruggen (bijv. aan Terkelen).
Rondom deze grote gehelen natuur worden afgelijnde overgangszones ingesteld waar
reliëfwijzigingen, verlagen van de grondwaterstand, constructie van gebouwen, nietwaterdoorlatende verhardingen en het scheuren van graslanden verboden zijn. Deze zones
worden in een gemeentelijk uitvoeringsplan afgebakend en vastgelegd (bestemmingsverfijning:
‘met landschappelijke en ecologische waarde’); ze variëren in principe tussen 10 en 50 m
(beperkter aan parkgebieden dan aan natuurgebieden) maar zijn in elk geval beperkt door
verharde wegen en spelen in op de concrete perceelsconfiguratie. Beperking van de bemesting
van akkers tot het niveau van biologische landbouw en van het gebruik van biociden tot het niveau
van geïntegreerde fruitteelt is in deze overgangszones wenselijk, doch dit is onderwerp van
sectorale regelgeving op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk vlak. Bij een gemeentelijk
initiatief terzake zullen bij die gelegenheid voor landbouwgronden die in deze overgangszones
vallen met de betrokken landbouwers beheersovereenkomsten voor het inkomensverlies door
het meer natuurgerichte beheer van deze zones worden afgesloten.
Wanneer uitvoeringsplannen voor de twee voornoemde grote gehelen natuur en hun
overgangsranden op gewestelijk niveau zouden worden opgemaakt, wenst het stadsbestuur
hierbij betrokken te worden en mee het overleg met de landbouw- en natuursectoren te
organiseren. En omgekeerd, indien deze opmaak van beschermende gewestelijke RUP’s lang
op zich zou laten wachten, zal de Stad aan het Gewest het mandaat vragen om ook deze grote
gehelen natuur in een gemeentelijk RUP te kunnen opnemen.
In deze grote gehelen natuur worden op een slimme manier, zonder de natuurwaarden te
verstoren, paden voor zachte recreatie van wandelaars en waar mogelijk ook fietsers voorzien
en uitgebouwd.
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Maatregel 35.2: planologische bescherming en gerichte uitbouw van natuurlijke
verbindingscorridors in het noordwestelijke gebied
(B, initiatief: gemeente, uitvoering: particulier initiatief, gemeente en provincie)
Om de natuurverbindingen tussen de grote gehelen natuur van Duras-Metsteren, MetsterenMelveren-Terkelen, Nieuwenhoven-Mielenbos-Mierenhoopbos en Kluisbos en met een uitloper
naar het Vinnebos in Zoutleeuw effectief te realiseren, zijn een aantal planologisch betere
beschermingen noodzakelijk en daarom opgenomen in het RUP groene waarden; een
gebiedsdekkend RUP voor het noordwestelijk gebied kan dit verder aanvullen.
Aan de provincie wordt gevraagd eventuele bijkomende delen (verbindende corridors) van het
noordwestelijke gebied in de gemeente mee als natuurverbindingsgebied af te bakenen en er
mee zorg voor te dragen dat deze geen (sluipende) evolutie naar natuurverwevingsgebied of naar
natuurgebied doormaken.
De realisatie van een aantal verbindende lijnvormige natuurelementen en gericht natuurlijk
beheer van de aanwezige en nieuwe verbindingselementen en kleine landschapselementen
dienen evenwel de komende periode effectief ter hand genomen. De inschakeling van gronden
van stad en O.C.M.W. kan hiervoor een aanzet zijn.

Maatregel 35.3: planologische bescherming en gerichte uitbouw van de zes
beekvalleien
(B, initiatief: gemeente; uitvoering: gemeente, zo mogelijk in samenwerking met gewest
en/of provincie)
Om Molenbeek, Cicindria, Melsterbeek, Herk/Fonteinbeek, Oude Beek en Kelsbeek als
natuurlijke dragers van de ruimte in Sint-Truiden en als (natte) natuurverbindingen van provinciaal
niveau effectief te realiseren, zijn een aantal planologisch betere beschermingen noodzakelijk,
de realisatie van doorlopende natuurlijke oevervegetatie en een aantal aanpalende
natuurgebieden, gericht natuurlijk beheer van de (helling)bossen en landbouwgronden in de
beekvalleien. De andere, kleinere beken krijgen geen specifieke bescherming.
Aan het Gewest wordt gevraagd de beekvalleien mee als natuurverwevingsgebieden af te
bakenen; voor de Kelsbeekvallei is zulk een planningsinitiatief lopende.
Bij middel van een (grotendeels reeds voorbereid) ruimtelijk uitvoeringsplan zal de gemeente (in
afspraak en samenwerking met het Vlaams gewest en de provincie) de beekvalleien een sterker
beschermende bestemming geven :
 samenhangende delen van de beekvalleien die buiten de dorpskernen zijn gelegen, geen
bestemming van natuurgebied hebben en thans braak liggen, weide zijn of als natuur (bijv.
hellingbossen of natuurlijke waterwachtbekkens) ontwikkelen, krijgen een bestemming van
natuurgebied of van gebied voor natte graslanden zonder dat hieraan buffer- of
overgangszones worden gekoppeld. Ook de vroegere hooiweiden kunnen hierin worden
opgenomen. Extensieve bosbouw en veeteelt (graas- en hooiweiden) zijn er naast natuur
aangewezen functies, die zo nodig ook een rol als natuurlijke overstromingsgebieden voor
waterbeheersing kunnen opnemen. Bij een gemeentelijk initiatief terzake zullen bij die
gelegenheid voor de voormalige landbouwgronden in deze natuurgebieden met de betrokken
landbouwers beheersovereenkomsten voor het inkomensverlies door het natuurgerichte
beheer ervan worden afgesloten;
 de andere samenhangende delen van de beekvalleien buiten de dorpskernen die geen
bestemming van natuurgebied hebben –waaronder de weinige akkers en de veelvuldig
voorkomende fruitplantages, alsook enkele geïsoleerde bomengroepen of ruige percelen-,
krijgen een overdruksverfijning voor de directe oeverstrook van de beek waardoor
reliëfwijzigingen, verlagen van de grondwaterstand, constructie van gebouwen andere dan
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kleine schuilhokken voor vee, niet-waterdoorlatende verhardingen en scheuren van
graslanden er verboden zijn. Beperking van het gebruik van biociden en bemesting tot het
niveau van geïntegreerde fruitteelt, waaronder fruitteelt wordt verstaan met een beperkt en
gericht gebruik van biociden en bemesting 11, is in deze gebieden wenselijk, doch dit is
onderwerp van sectorale regelgeving op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk vlak.
 de precieze grenzen van het natuurverwevingsgebied en van deze zones met verfijnde
bestemmingen erbinnen worden bij de voorbereiding van het ruimtelijk uitvoeringsplan
bepaald, vertrekkende vanuit de principes dat de beekvalleien gevormd worden door de
laaggelegen oeverdelen (minder dan 1 m boven het gemiddeld waterpeil in de beek in Laag
Haspengouw, minder dan 2 m in Hoog Haspengouw) voor zover deze uit veeleer natte en
alluviale gronden bestaan (valleigronden en matig tot sterk gleyige gronden volgens de
Bodemkaart van België).
 een beperkt aantal plekken in bebouwde zones worden in een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan herbestemd van woonzone naar een passende openruimtebestemming. Het
betreft plekken, veelal signaalgebieden, langsheen Molenbeek, Cicindria en Melsterbeek.
Wanneer uitvoeringsplannen voor de zes beekvalleien op gewestelijk of provinciaal niveau
worden opgemaakt, wenst het stadsbestuur hierbij betrokken te worden en mee het overleg met
de landbouw- en natuursectoren te organiseren; voor de Kelsbeekvallei is dit het geval.
Omgekeerd zal het stadsbestuur wanneer het natuurverbindingen in gemeentelijke RUP’s wil
opnemen hierbij ook de provincie betrekken en in voorkomend geval delegatiebevoegdheid voor
de natuurverbindingen van provinciaal niveau vragen.
In samenspraak met de Watering laat de gemeente op minstens een oeverstrook van de beken
van drie tot vijf meter breedte een natuurlijke vegetatie ontwikkelen en worden aansluitend hierop
waar nodig en mogelijk (onbenutte, natte delen in de natuurgebieden) zones voor meandering,
overstroming en moerasstroken die periodiek onder en boven water staan ingericht. Hierdoor zal
de wateropvang- en bufferingscapaciteit van de beken vergroten en worden de problemen van
wateroverlast mee bestreden. De wachtbekkens die de Watering voorziet zijn, ook in de
vingeroefening, mee in de natuurlijke delen van de valleien opgenomen. De gemeente stimuleert
en ondersteunt de Watering bij een natuurgericht beheer van deze oeverstroken en
wachtbekkens; hiervoor dienen beheersovereenkomsten met de land- en bosbouwers die de
naastgelegen gronden bewerken te worden afgesloten.

Maatregel 35.4: planologische bescherming en gerichte uitbouw van de holle
wegen op de plateaus
(B, gemeente)
Om de holle wegen vooral op de zuidelijke plateaus effectief als verbindingselementen te
realiseren en als landschapselementen te beschermen, zijn planologisch betere beschermingen
noodzakelijk, evenals gericht natuurlijk beheer van de hellingen en kruinen van de holle wegen.
Het betreft alle nog bestaande delen van holle wegen die in de Biologische Waarderingskaart als
biologisch waardevol en zeer waardevol zijn aangeduid en de korte tussenliggende verbindende
stukjes holle weg.
Bij middel van het ruimtelijk uitvoeringsplan Groene waarden heeft de gemeente de holle wegen
en hun kruinen inmiddels een sterker beschermende bestemming gegeven. Voor het beheer van
de niet-verharde delen van deze holle wegen zet de gemeente de overeenkomst met het
Regionaal Landschap Haspengouw verder of gaat ze overeenkomsten met natuurverenigingen
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aan. Ze waakt er ook alert over dat er, behoudens de mogelijkheden die het RUP Groene
waarden hiertoe voorziet en de voorziene groene schakels, geen verdere verharding van holle
wegen gebeurt.

Maatregel 35.5: planologische bescherming en gerichte uitbouw van de
beeldbepalende hoogstamboomgaarden
(S+B, gemeente, gewest)
Om de sites met beeldbepalende hoogstamboomgaarden in en nabij de dorpskernen effectief als
relicten en als landschapselementen te beschermen, zijn een aantal planologisch beschermende
maatregelen noodzakelijk, evenals gericht beheer met regelmatige vernieuwingen.
Aanplantingen met productieve hoogstammen zijn er mogelijk, evenals begrazing van de
boomgaarden. Het rooien van de bomen en begrazing door paarden zijn er verboden.
Bij middel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene waarden heeft de gemeente de
bestaande en gewenste hoogstamboomgaarden binnen de geselecteerde sites op zich, zonder
effect op de aanpalende gronden, een sterker beschermende bestemming gegeven. Het betreft
veertien sites voor hoogstamboomgaarden in Bevingen, Wilderen, Volmolen, Melveren/Terkelen,
Zepperen/Ordingen, Aalst, Kerkom, Gelinden, Groot-Gelmen, Vrijheers en Straten (zie kaart 21).
Twee andere sites voor beeldbepalende hoogstamboomgaarden zijn in een groot geheel natuur
gelegen (Melveren en Gelinden); twee andere (Kortenbos-dorp en Zepperenweg) worden bij
voorkeur (i.f.v. beheer) in ontwikkelingsprojecten geïntegreerd. De meeste van deze
beeldbepalende sites omvatten een voldoende oppervlakte aan hoogstamboomgaarden (2 tot 5
ha) om tegelijk als biotoop voor een specifieke groep van hoogstamvogels te fungeren.
Voor het beheer van deze hoogstamboomgaarden wordt de goedgekeurde gemeentelijke
subsidiërings- en financieringsregeling verder toegepast en neemt het stadsbestuur ook een
actievere rol op door, wanneer de eigenaar of pachter er om verzoeken, de eigendom en het
beheer van de in RUP’s beschermde en andere hoogstamboomgaarden over te nemen.
Voor de sites in gebieden waarvoor het gewest de opmaak van een RUP vooropstelt (en die
daarom buiten het RUP Groene waarden zijn gehouden), met name aan Melveren-Terkelen,
Gelinden-oost en Engelmanshoven, vraagt de Stad het gewest op korte termijn werk te maken
van deze planologische bescherming; gelet op de inspanningen die ze terzake reeds doet is de
stad thans geen vragende partij om dat bij eventueel uitblijven van gewestelijk initiatief zelf te
doen.

Maatregel 35.6: bieden van een samenhangend ruimtelijk kader voor het
watersysteem
(B, initiatief: gemeente, Watering Sint-Truiden)
Voortbouwend op het DuLO-plan voor het deelbekken van de Melsterbeek, onderneemt de Stad
samen met de Watering verdere stappen om het watersysteem in (en rond) de gemeente te
vrijwaren en terug te versterken. Het uitbouwen van de nodige ruimte voor water buiten de dorpen
en de stad, met landschappelijk goed ingepaste opvang-, vertragings- en infiltratiebekkens/vijvers
waar nodig, zones voor hermeandering en verhoogde structuurkwaliteit en vismigratietrappen in
de valleien en zones of stroken met bijzondere aandacht en ingrepen tegen erosie en voor het
ophouden / bijhouden van afstromend water en modder op (sterk hellende) landbouwgronden
staan daarbij als ingrepen voorop.
Planologische versterking door gedifferentieerde beperkingen in de omvang van gebouwen en
verhardingen in de onderscheiden natuurlijke en overstroombare delen van de vijf grote
beekvalleien (zeker op de minder lemige delen) en door invoeren van een bouwverbod op enkele
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regelmatig overstromende plaatsen, zijn daarvan eveneens een hoeksteen; het voorbereidde
RUP valleien en natte natuurverbindingen wordt hiervoor in overleg met de buurgemeenten
afgewerkt en goedgekeurd. Waar mogelijk ondersteunt de stad buurgemeenten die een
soortgelijke planologische bescherming van de valleidelen van deze beken op hun grondgebied
willen invoeren.

35.2.2. Andere initiatieven


Het amfitheater van Brustem uitbouwen: aan de randen door ontwikkeling van de geplande
bosgebieden en natuurzone en goede afwerkranden van de bedrijvenzones, in de
komvormige openheid zelf door het behoud van de openheid en heropening van de Romeinse
weg waar mogelijk.



Behoud, natuurgericht beheer en waar mogelijk uitbreiding (cfr. structuurschetsen in punt V.3)
van de ecologische infrastructuur in dorpen en stadswijken, met name beekoevers,
dreven, parken en parkjes, groene pleinen, … . Deze elementen krijgen in ruimtelijke
uitvoeringsplannen voor deze kernen waar nodig ook de nodige planologische bescherming.



Voor de verschillende kleinere gehuchten en kernen die als (landelijke) woonzone zijn
bestemd en die niet vlak bij een (geplande) collector zijn gelegen (Metsteren, delen van
Zepperen, Overbroek/Heers) dringt de gemeente er bij de bevoegde instantie Aquafin op aan
op de geschikte plaatsen kleinschalige collectieve waterzuiveringsinstallaties aan te
leggen waarop deze rioleringen aantakken, zoals dat in Vrijheers en Kerkom reeds het geval
is.



Natuurgericht beheer van de aanplantingen, bermen, bospartijen, graslanden en kleine
landschapselementen in het openbaar domein.



Initiatieven voor boscompensaties worden waar mogelijk gekoppeld aan grote gehelen
natuur, groene schakels of aan de natuurverbindende corridors.
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36. Verkeers- en vervoersstructuur
De verkeers- en vervoerstructuur omvat de ruimtelijke elementen uit het gemeentelijke
mobiliteitsplan dat in 2014 is herzien.

36.1. Elementen van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur
kaart 34 :

gewenste verkeersstructuur

Volgende soorten ruimten maken deel uit van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur :
 de zes groene schakels met hun vertakkingen naar de verschillende dorpen in het
buitengebied die samen met de romeinse weg en het noordwestelijke pad de veilige,
conflictarme en zo veel mogelijk conflictvrije hoofdfietsverbindingen in Sint-Truiden vormen
 de vlotte, sterk verstedelijkte spoortoegang met het station op de ontdubbelde spoorlijn
 de hoofdbusontsluiting langs Oude Hasseltsesteenweg en naar het station (secundaire weg
type III)
 de twee hoofdbusstations aan station en op Europaplein waar regionale en stadsbussen
verknopen
 de stadsboulevard die tegelijk een belangrijke verbindende rol tussen de groene schakels
voor fietsers, zijn rol als hoofdroute voor de bussen omheen de binnenstad (op korte termijn
voor de regionale bussen, op langere termijn voor geluids- en emissieloze stadsbusjes) en
een ontsluitende rol naar de middellangparkings in en rond de binnenstad opneemt
 de hoofdverbindingswegen (primaire weg) met doortocht zoals voorzien in het masterplan
N80 en met een geactualiseerde verknoping van N3 en N80
 de gewone verbindingswegen (secundaire weg type I en II)
 (lokale) ontsluitingswegen van dorpen, wijken en bedrijvenzones, zowel vanuit Sint-Truiden
als vanuit de buurgemeenten bekeken
 de vijf langparkings in de kernstad, telkens aan een groene schakel gekoppeld (Veemarkt,
Hasseltsesteenweg, Brustempoort en Montenakenweg, achter het station).

36.2. Projecten en maatregelen
36.2.1. Belangrijke gemeentelijke initiatieven
Maatregel 36.1: aanleg van zes groene schakels als aantrekkelijke fiets- en
wandelroutes
(S+B, gemeente en –beperkt- gewest)
kaart 35 :

groene schakels

Vanuit de binnenstad wordt in zes richtingen een groene schakel uitgebouwd. Deze groene
schakels zijn tegelijk :
 ruimtelijke verbindingsassen die de open ruimte van het ommeland en het stedelijk gebeuren
van kernstad en vooral binnenstad als schakels in mekaar laten overvloeien
 aantrekkelijke en veilige verbindingsroutes voor voetgangers en fietsers tussen de binnenstad
en recreatieve en cultureel-toeristische attractiepunten rond de stad (en in de nevengelegen
gemeenten)
 aantrekkelijke en veilige hoofdverbindingsroutes voor fietsers tussen de binnenstad en een
aantal kerkdorpen
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 aantrekkelijke wandelassen tussen de binnenstad en de langparkeerterreinen aan de rand
van de kernstad.
De groene schakels zorgen mee voor structuur, oriëntatie en herkenbaarheid in de gemeente. Ze
worden op een herkenbare manier opgevat :
 ze vertrekken op de Markt in zes richtingen (Maastricht, Tongeren, Namen, Landen, Tienen
en Hasselt)
 ze volgen, waar het kan, de historische verbindingsroutes
 in de kernstad worden de straten die ze volgen hetzij autoluw gemaakt (type woonerf), hetzij
uitgerust met brede voetpaden en comfortabele fietsmogelijkheid in beide richtingen
 in de kernstad wordt vertrekkend vanaf de Markt de nadering van het ommeland aangegeven
door een ritme van steeds groter wordende open, groene plekken waarvan de laatste aan de
stadsrand de overgang met het ommeland maakt
 buiten de kernstad volgen ze zo weinig mogelijk de drukke verbindingswegen, maar wel zo
veel mogelijk de bestaande rustige straten en veldwegen in een route die zo weinig mogelijk
storende omwegen bevat
 buiten de kernstad worden vanaf deze hoofdverbindingsroutes aftakkingen aangelegd naar
nabijgelegen kerkdorpen en attractiepunten
 de groene schakels lopen potentieel over de gemeentegrenzen naar verder afgelegen kernen
door en sluiten ook aan op de geplande lange-afstandsfietsroutes en het fietsroutenetwerk in
de omgeving.
De groene schakels dragen door hun aanleg bij tot het kwaliteitsvolle beeld van de gemeente :
in de kernstad krijgen zij een sobere heraanleg, zoveel mogelijk in natuurlijke materialen en
met de groene plekken ingericht als aantrekkelijke zit- en rustplekken voor jong en oud;
- buiten de kernstad worden
. de voet- en fietswegen slechts beperkt (niet te breed) verhard en dit op een herkenbare
wijze (bij voorkeur een verharding in gestabiliseerde dolomiet en - waar dit nodig is - in
asfalt of beton)
. op de bestaande wegen waar nodig eenvoudige maar effectvolle remmers ingebouwd
(boom in de rijweg, versmalling aan brugje, ...)
. kruisingen van de groene schakels met de verbindingswegen worden conflictvrij
(ongelijkgronds, …) of conflictarm (met lichten, voorrangsregelingen, …)
. alleen de delen in bebouwde omgeving en de oversteken aan verbindingswegen verlicht,
om lichtvervuiling in het landschap te vermijden
- bij alle zit- en rustplekken langsheen de groene schakels komt eenvoudig straatmeubilair in
een eenzelfde soort hedendaagse vormgeving;
- de langparkeerterreinen die niet worden bebouwd, worden ingericht als aantrekkelijke
stedelijke plekken met een groenstructuur van hoogstammige bomen.
-

Vanuit de opties die reeds voor de binnenstad zijn vastgelegd (cfr. verruimd B.P.A. / RUP), de
interessante te verbinden punten in het ommeland en de concrete mogelijkheden om routes voor
voetgangers en fietsers te verwezenlijken zonder al te veel extra verwervingen en ingrepen,
komen volgende zes routes als meest interessante naar voor. Kaart 35 geeft er een schematisch
overzicht van.
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Noordelijke groene schakel
Route: Groenmarkt - Veemarktparkeerplein - Speelhofdreef - Melveren - Nieuwenhoven Kozen - St-Lambrechts-Herk – Hasselt met aftakkingen Melveren - Senselberg,
Nieuwenhoven - Kortenbos, Nieuwenhoven - Nieuwerkerken
Te bedienen dorpen en wijken: Melveren, Metsteren, Senselberg, Kortenbos
Attractiepunten: Markt, Abdij, Veemarktparkeerplein en omliggende stedelijke functies,
stadspark Speelhof, Begijnhof, Melveren-dorp, openluchtzwembad Bornedries, domein
Nieuwenhoven, basiliek en kasteel Kortenbos
Interessante zichten en landschappen: watermolen Abdij, stadsboomgaard Speelhof,
kasteel, fruitplantages en hoeve Engelbamp, Galgenbos (Nieuwenhoven)

Westelijke groene schakel
Route: Markt - Station - veldweg over Molenbeek - doorsteek naar Kasteellaan en
Galgenstraat - Wilderen-dorp - oude spoorwegberm - Zoutleeuw - Tienen
Te bedienen dorpen en wijken: nieuwe stationswijk, Wilderen, Duras (aftakking langs
Kasteellaan)
Attractiepunten: Markt, administratief centrum, stadsfeestzaal, jeugdcentrum, station,
langparkeerterrein station, voetbalstadion Staaien (aftakking), grootwinkelcluster
Tiensesteenweg (aftakking), tennis, kerk en stokerij Wilderen, natuurgebied Het Vinne
(aftakking)
Interessante zichten en landschappen: vallei Molenbeek, bosranden Duras (bij variante),
boomgaarden Wilderen-kerk

Zuidwestelijke groene schakel
Route: Markt – Minderbroedersplein - Naamsesteenweg (samen met de zuidelijke groene
schakel) – doorheen Cicindriapark - doorsteek naar Ziekerenweg - naast Ziekerenweg
doorheen de psychiatrische instelling - nieuwe fietsbrug over N3 – holle weg – Tramstraat
– Bruine-Lieve-Vrouwstraat) – over veldweg naar het dorpscentrum van Velm – Staakweg
naar Landen
Te bedienen dorpen en wijken: Sint-Pieters, Halmaal (zijdelings), Velm
Attractiepunten: Markt, zwembad en Cicindriapark, de voorzieningenpool van het
psychiatrisch centrum, bedrijventerrein Zuid (zijdelings – aparte westelijke fietstoegang te
voorzien), Romeinse weg, kerk en dorpsplein Velm, Talencentrum en zorgcentrum Velm
(beide zijdelings), station Landen
Interessante zichten en landschappen: zuidwestelijke groene vinger, plateau van Halmaal,
bosranden Bevingen en Kerkom, perspectief over Velm en Molenbeekvallei.

Zuidelijke groene schakel
Route: Markt - Minderbroedersplein - Naamsesteenweg (met variante door het
Cicindriapark) – ongelijkgrondse fietspassage van N3 - veldweg langs N3 en rand militair
domein (Wijngaardenweg) – langs kasteelparken naar Kerkom - Kerkom-dorp - veldweg
naar Gingelom - Montenaken - Hannuit
Te bedienen dorpen en wijken: Bevingen, Kerkom
Attractiepunten: Markt, Minderbroederskerk, sporthal/zwembad met langparkeerterrein,
jeugdcentrum, St-Pieterskerk, fruitveiling, centraal amfitheater en evt. nieuwe stedelijke
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recreatieve functies in domein Brustem, dorpskern, kastelen, watermolen en brouwerij
Kerkom, Proefcentrum Fruit
Interessante zichten en landschappen: weids zicht op de stad vanaf de rand van het
militair domein, vallei Cicindria, amfitheater van Brustem, bossen van Kerkom

Oostelijke groene schakel
Route: Groenmarkt - Luikerstraat – Europaplein – doorsteek door Brustempoort naar ring
en Festraetstraat - veldwegen naar Brustem - Brustem-Dorp – over veldwegen naar
Tomstraat - Romeinse weg naar Borgloon – Tongeren
met aftakking veldweg naar Brustem - rand militair domein – Aalst en Gelinden
en aftakking Tomstraat – Groot-Gelmen
Te bedienen dorpen en wijken: Brustem, Aalst, Gelmen, Gelinden/Engelmanshoven
Attractiepunten: Markt, Cultureel Centrum, Brustempoort, halflangparking Europaplein,
langparkeerterrein Brustempoort (Tongersesteenweg), motte, kapel en kerk Brustem,
tomme, kapel Helshoven
Interessante zichten en landschappen: motte van Brustem, plateaurand HoogHaspengouw met weids uitzicht over stad en streek, vallei van de Herk, natuurgebied
Overbroek/Gelinden.

Noordoostelijke groene schakel
Route: H. Hartplein - Ridderstraat – vesten – Zepperenweg (evt. met variante langs
Kazelhof en rustpark) – parallelweg N80 – doorsteek onder N80 aan Duifhuistraat –
Zepperenweg – Driesstraat – Zepperendorp – Tereykenstraat - veldwegen naar Wellen,
Hoeselt, Aldebiezen - Maastricht
met aftakking veldweg naar camping Bautershoven
Te bedienen dorpen en wijken: Zepperenweg, Zepperen
Attractiepunten: Markt, horecacluster H. Hartplein, rustpark en speelplek Schurhoven,
langparking Kazelhof/Hasseltsesteenweg, bedrijventerrein Terbiest, camping en
jeugdcentrum Bautershoven, historische kern Sint-Genevovaplein
Interessante zichten en landschappen: Melsterbeekvallei, plateaurand Zepperen met
weids uitzicht over dorp en streek.
Vanaf de Markt wordt elke groene schakel in de kernstad begeleid door een ritme van groene
plekken die op regelmatige afstanden voorkomen en die staduitwaarts groter en groener worden.
De zes groene schakels staan niet geïsoleerd maar geven aansluiting op de bestaande en
ontworpen regionale fietsverbindingen die langs Sint-Truiden passeren: Haspengouwroute op
oude spoorwegberm Tienen-Zoutleeuw-Sint-Truiden-Borgloon-Tongeren (westelijke, noordelijke,
noordoostelijke en oostelijke groene schakel) en Romeinse weg Tienen-Borgloon (zuidwestelijke,
zuidelijke en oostelijke groene schakel) en vallen nagenoeg volledig samen met een aantal
schakels uit het regionale fietsroutenetwerk op het grondgebied van Sint-Truiden.
Om de zes groene schakels optimaal te realiseren, zijn in verhouding slechts een beperkt aantal
ingrepen nodig. Het betreft vooral het herstellen en opfrissen van een aantal bestaande paden,
een krachtige (her)aanleg van een twintigtal groene plekken in de kernstad, het verwerven of in
erfdienstbaarheid nemen van een drietal km nieuwe voet- en fietspaden, een bescheiden aanleg
van een vijftal km nieuwe paden, het beveiligen van een twintigtal oversteken over
verbindingswegen, waaronder de drie ongelijkgrondse fietspassages van N80 en N3, de aanleg
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van enkele km afgescheiden dubbelzijdige fietspaden (de meeste van beide laatste uit te voeren
in samenwerking met A.W.V.).
Gezien de grote potenties en de in verhouding kleine ingrepen is een snelle en gelijktijdige
realisatie aangewezen. Qua prioriteit in de aanpak (gezien belang en haalbaarheid) komt als
volgorde naar voor: noord, oost, zuid, zuidwest en west, noordoost.
De groene schakels verbinden niet alle kerkdorpen met de stad. Bijkomende fietsverbindingen
zijn noodzakelijk en makkelijk realiseerbaar (vooral kwestie van bewegwijzering en beveiligen
van enkele oversteekpunten) naar Velm (met ook fietsbrug over N3), Gorsem en Runkelen
(inbegrepen in heraanleg Gorsemweg). Voor deze verdere uitbouw van functionele verbindingen
wordt rekening gehouden met het masterplan fiets uit het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Waar nodig worden binnen de functionele gehelen ook bijkomende lokale fietsverbindingen
tussen de dorpen opgezet om deze en hun voorzieningen onderling optimaal bereikbaar te
maken.

Maatregel 36.2: ombouw stationsplein tot het levendig en leefbaar openbaar
vervoersknooppunt van de regio
(S, initiatief: gemeente, uitvoering: gemeente, gewest, NMBS, De Lijn)
Het stationsplein wordt heraangelegd tot een kwaliteitsvol plein, een aantrekkelijke toegang tot
Sint-Truiden en een knooppunt van de stedelijke en regionale buslijnen, waar ook vlotte
overstapmogelijkheden tussen trein, bus, auto, taxi en fiets aanwezig zijn. Het nieuwe
stationsplein zal op termijn een brede en uitnodigende beweging onder de sporen door gaan
zodat plein- en openbaargebruikers zicht hebben op het geheel. Op korte termijn delen de
streekbussen hun halteplaatsen ten oosten van het spoor met de kleine stadsbussen van een uit
te bouwen stadslijn. Op langere termijn krijgen de meeste streekbuslijnen hun halteplaats aan de
westzijde van het spoor, in combinatie met de langparking en met een rechtstreekse toegang
vanaf Tiensesteenweg; de buslijnen in noordelijke richting behouden ook dan hun halteplaats aan
de stadszijde van het station, in combinatie met de haltes van de kleine stadsbussen. De perrons
van het ontdubbelde treinspoor worden verstedelijkt door een rechtstreekse toegankelijkheid
vanaf het stationsplein.

Maatregel 36.3: verdubbeling spoorlijn Hasselt/Genk – Landen
(S, initiatief: gemeente, uitvoering: gewest, N.M.B.S./Infrabel)
Om de treinverbindingen tussen Hasselt/Genk en Brussel ten volle te kunnen uitbouwen als een
volwaardig alternatief voor het autoverkeer (ook voor Sint-Truiden) is verdubbeling van de
bestaande spoorlijn, zoals opgenomen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, een noodzaak.

Maatregel 36.4: opwaardering van de halteplaatsen van het openbaar vervoer
(S+B, initiatief: gemeente, uitvoering: gemeente i.s.m. De Lijn)
Om het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker en comfortabeler te maken en aldus te
stimuleren, worden de halteplaatsen van het openbaar vervoer langs de primaire en secundaire
wegen en in de dorpen en stadswijken opgewaardeerd. Overdekte, beschuttingbiedende en
aantrekkelijke wachtaccommodatie, en veilige fietsstalplaatsen worden voorzien.

147

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

Bijzondere aandacht gaat naar de opwaardering van de twee hoofdbusstations aan het station
(op korte termijn aan de stadszijde en op langere termijn gecombineerd in één geheel aan beide
zijden van de sporen) en op Europaplein.

Maatregel 36.5: uitbouw van een hiërarchische wegenstructuur
(S+B, initiatief: gemeente, uitvoering: gemeente, buurgemeenten en vooral provincies en
gewest)
In aanvulling op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en op het herziene gemeentelijk
mobiliteitsplan dat deze structuur onderbouwt en bevestigt, beschouwt het stadsbestuur als
hoofdstructuur (zie ook kaart 22):
 N80-noord en oostelijke en zuidelijke Omleiding als primaire weg II
 de doortocht van N80 langs de stad, in een hernieuwde aanleg met scheiding van lokaal en
doorgaand verkeer, biedt dit laatste een vlotte doorstroming rond de stad en
vermindert/vermijdt alzo sluipverkeer door de stad
 Diestersteenweg (ten noorden van de doorgetrokken N718), de verbindingsweg N718 tussen
Diestersteenweg en N80, Rellestraat - Tongersesteenweg (vanaf Rellestraat), N3, N80-zuid
en Tiensesteenweg als secundaire wegen. Deze categoriseringen als secundaire wegen zijn
een suggestie naar de provincie; voor N80-zuid wordt dit mede bepaald door het tracé dat
Vlaanderen voor een verbinding naar E40 kiest. De behoefte aan een bijkomende secundaire
weg die Diestersteenweg en Tiensesteenweg ten westen van de stad verbindt en het verkeer
van de westzijde van de kernstad verzamelt, is dermate klein dat ze niet de aanleg van een
nieuwe rondweg verantwoordt; de aanwezige reservatiestrook hiervoor kan worden
geschrapt. Evenzo zou een eventuele zuidelijke doortrekking van N718 tot op
Tongersesteenweg Ordingen van een deel doorgaand verkeer kunnen ontlasten maar dit
betreft toch relatief lage hoeveelheden die de aanleg van een nieuwe weg niet kunnen
verantwoorden (een nieuwe weg die meer dan waarschijnlijk ook bijkomend autoverkeer
vanuit de zuidelijke dorpen en gemeenten zou aantrekken); ook deze reservatiestrook kan
worden geschrapt
 daarop aantakkend de (lokale) toegangswegen tot kernen en bedrijventerreinen, die in de
woonkernen uitmonden in erfachtige centrale delen om het doorgaand verkeer te
ontmoedigen
 aantakkend op deze toegangswegen de lokale (woon)straten
 omheen de binnenstad zorgt de stadsboulevard (parkeerroute) door stapsgewijze realisatie
met tussentijdse evaluaties voor een vlotte verdeling van het bestemmingsverkeer naar de
verschillende middellangparkeerzones in binnenstad en kernstad.
Deze wegenstructuur spoort ook met het systeem van de vrachtwagenroutes dat bij A.W.V. in
voorbereiding is (op de ombuiging van Tongersesteenweg door Rellestraat na, maar deze zal
A.W.V. nog in haar systeem invoeren).
Wanneer een opgewaardeerde verbinding naar E40 door de kern van Gingelom zou gaan, is dit
waarschijnlijk niet duurzaam en vergt dit nader onderzoek.
Nieuw aan te leggen wegdelen om deze hypothese van autoverkeersstructuur te realiseren zijn
vermoedelijk:
 prioritair: de herinrichting van de N80-doortocht conform het door Stad en gewest
goedgekeurde masterplan en het knooppunt N3-N80 in een geactualiseerde versie
 de herinrichting van de stadsboulevard
 doortrekking N718 van Melveren tot Diestersteenweg (binnen het noordelijk deel van de
voorziene reservatiestrook op het gewijzigde gewestplan), nadat de doortocht van N80 die
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voor een vlotte doorstroming op de alternatieve route rond de stad moet zorgen is
gerealiseerd;
 als wijkontsluitingsweg een nieuwe randweg van Nieuw-Sint-Truiden aansluitend op
Diestersteenweg en ingepast in het landschap.
De weg van de noordelijke doortrekking van N718 is geconcipieerd met 2 x 1 rijstroken, verzonken
in het landschap (bij voorkeur 3 tot 5 m onder het maaiveld), zonder verlichting, met fietspaden
naast de nieuwe weg bovenop de helling, met overdoorgangen op maaiveldniveau bij belangrijke
lokale straten en fietsroutes en met een rechtstreekse aansluiting op Diestersteenweg (en niet op
Melveren-centrum). Deze nieuwe weg krijgt geen enkele nieuwe langsbebouwing; de feitelijke
aanleg in een insleuving maakt dit fysisch zeer moeilijk tot onmogelijk.

Maatregel 36.6: gepaste (her)inrichting van de primaire en secundaire wegen
(S+B, initiatief: gemeente, uitvoering: gemeente en vooral gewest)
Op primaire en secundaire wegen worden, door gefaseerde heraanleg, rijstroken van 2,7 m tot
3,2 m breedte toegepast en worden op regelmatige plaatsen een voldoende lange rijstrook voor
het voorbijsteken van traagrijdend verkeer (tractorpasseerstroken, die de voorrang van de
tractoren niet afnemen) aangelegd. Kruispunten, ook deze uitgerust met verkeerslichten of
rotondes, worden er in aantal beperkt. Kruispunten waar een afremming van de snelheid gewenst
is, worden er visueel en psychologisch geaccentueerd door een andere aanleg. Oversteken voor
voetgangers of fietsers worden er aan kruispunten met verkeerslichten ingericht, in
ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) of aan oversteken met middenbermen voor een
makkelijke oversteekbaarheid.
Individuele aansluitingen vanuit de aangelande percelen op de secundaire wegen worden in
aantal – door bundeling – zo laag mogelijk gehouden. Buiten de dorpskernen en doortochten
worden parkeerstroken die rechtstreeks aansluiten op de rijweg vermeden.
De doortochten door dorpskernen (Gelinden/Engelmanshoven) worden er duidelijk voelbaar
gemaakt en geïntegreerd in de dorpskern door visuele effecten (solitaire boom, ... naast de
rijweg), door versmalling van de rijstroken en door het aanleggen van tussenbermen voor
makkelijke oversteekbaarheid.
Zo er fietsverkeer op dergelijke wegen wordt toegelaten, gebeurt dit op een afgescheiden fietspad
(achter trottoirband, haag, bomenrij of sloot) en dit bij voorkeur met aan beide zijden van de weg
een eenrichtingsfietspad.
Conform het goedgekeurde masterplan N80 wordt ook de oostelijke ring heraangelegd en beter
geïntegreerd in de stad. Hiervoor wordt het doorgaand verkeer op deze primaire weg in de
omgeving van Tongersesteenweg en Luikersteenweg in een lager gelegen zonk gelegd. Bovenop
komen aangepaste, beperkte wegen voor het lokale verkeer, met ook een overdoorgang van
oost-west-handelsas en van de oostelijke groene schakel.
Deze vereenvoudigende aanleg wordt vervolledigd met de constructie van een geactualiseerde
kruising N80-noord – N3, waarbij voor de zuidelijke groene schakel een aantrekkelijke passage
wordt ingebouwd.

Maatregel 36.7: gepaste (her)inrichting van de toegangswegen tot woonkernen
en bedrijventerreinen en inbouwen van een ‘ontmoedigingszone voor
doorgaand verkeer’ in de dorpskernen
(S+B, gemeente)
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Op de toegangswegen tot dorpskernen en bedrijvenzones worden in principe 2x1 rijstroken van
gemiddelde breedte toegepast. Kruispunten worden er in de wegaanleg duidelijk aangegeven.
Oversteken voor voetgangers of fietsers worden er met plateaus of met tussenbermen voor
makkelijke oversteekbaarheid geaccentueerd. Het begin en einde van de dorpskern worden er
met poorten geaccentueerd.
Buiten deze poorten worden bij voorkeur geen parkeerstroken aangelegd die rechtstreeks
aansluiten op de rijweg.
Voor het fietsverkeer wordt op dergelijke wegen tot aan de poorten bij voorkeur een afgescheiden
fietspad (achter trottoirband, haag, bomenrij of sloot) aangelegd en dit zo mogelijk met aan beide
zijden van de weg een eenrichtingsfietspad.
In de centrale zone van de dorpskern, binnen de poorten, wordt een ‘ontmoedigingszone voor
doorgaand verkeer’ uitgebouwd. Deze zal, naargelang de specifieke situatie, verschillende
vormen aannemen: een (dorps)plein met een erfstatuut, versmalde straten met sluizen en
wachtstroken voor passerende tegenliggers, eventueel een lokale omrijlus met eenrichtingsstraten, … . In principe blijft lokaal autoverkeer in deze ontmoedigingszone mogelijk en is de
mogelijke snelheid er laag. De doorgevoerde maatregelen hebben de nodige ruimtelijke kwaliteit
en dragen ook daardoor bij tot de leefbaarheid van het dorp. Ze houden ook rekening met het
noodzakelijke landbouw- of fruitverkeer.
Prioriteit voor de uitbouw van deze ontmoedigingszones voor doorgaand verkeer ligt best bij de
dorpskernen waar die druk het hoogst is (Aalst, Ordingen, Zepperen en vooral Brustem
(Vliegveldlaan)), maar gebeurt volgens de prioriteiten in het mobiliteitsplan.
De hoofdtoegang van het bedrijventerrein Terbiest wordt aan de N80-knoop van Rellestraat /
Sint-Jorisstraat gelegd; de andere toegangen aan Bewellaan en vanuit de woonbuurt van Terbiest
aan Sint-Jorisstraat worden voor vrachtwagens afgesloten.

Maatregel 36.8: uitbouw systeem van tractorpasseerstroken voor ontlasting van
de secundaire wegen
(S+B, gewest)
Vooral tijdens de spitsuren geven tractors (met fruitkarren of suikerbieten of grondwerkers) een
reële hinder op de secundaire wegen omdat inhalen dan zeer moeilijk is. Afspraken met de
fruitsector en de veilingen over aanpassing van de veilingsuren kunnen een gedeeltelijke
oplossing bieden.
Een structurele oplossing, is de aanleg van voldoende lange tractorpasseerstroken op
regelmatige plaatsen langs de steenwegen naar stad en veilingen, waarbij de tractoren geen
voorrang hoeven te geven maar gestadig kunnen doorrijden. Naamsesteenweg heeft hierbij
prioriteit, gevolgd door Luikersteenweg en dan Tongersesteenweg.

Maatregel 36.9: verdere uitbouw systeem van langparkeerterreinen aan de rand
van de kernstad en van middellangparkings langsheen de stadsboulevard /
parkeerroute
(S, gemeente i.s.m. o.m. NMBS en AWV)
Om de parkeerdruk in de binnenstad, de oost-westhandelsas en de aanpalende buurten in de
kernstad te verlichten worden de langparkeerterreinen aan de rand van de kernstad verder
uitgebouwd. Het betreft minstens vijf terreinen, elk gelegen langs een van de groene schakels
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die voor een aantrekkelijke verbinding naar de binnenstad zorgt. De langparkeerterreinen vangen
in principe alle werknemers en stadsbezoekers die met de wagen komen op.
De uitbouw omvat minstens :
 de aanleg van de langparkeerterrein Brustempoort in de geplande projectzone
 de aanleg van de bijkomende parkeermogelijkheden in Nieuw Stationskwartier (achter het
station) onder de gebouwen in de geplande projectzones, aansluitend op de onderdoorgang
onder de sporen
 de opwaardering van de langparking Veemarkt in een parkeergebouw om de
aantrekkingskracht ervan te vergroten
 (laagste prioriteit): de herstructurering van het gedeelte van Hasseltsesteenweg tussen N80
en Terbiest met inperking van de rijwegen tot één zijde van de beboomde middenberm en het
inrichten van een langgerekte langparking aan de andere zijde, al dan niet gekoppeld aan een
parkeergebouw aan de brandweersite, zodat dit geheel met zijn grote capaciteit op langere
termijn ook als een alternatief voor de Veemarktparking kan functioneren voor momenten dat
die zelf meer voor recreatieve activiteiten en manifestaties op stedelijk niveau wordt benut
 de uitbouw van een zuidelijke langparking in delen van de vrijkomende veilingsite aan N3 /
Montenakenweg, doorheen het Cicindriapark aansluitend op de zuidelijke groene schakel
naar het stadscentrum.
De parking aan het voetbalstadion van Staaien kan als een reservelangparking worden
ingeschakeld.
In het overgangsgebied van binnenstad en kernstad, langsheen de stadsboulevard / parkeerroute
wordt een reeks middellangparkings, waar stadsbezoekers voor enkele uren met hun wagen
terecht kunnen, georganiseerd. o.m. Sluisberg, de parking aan het cultureel centrum en de
(ondergronds te brengen) bestaande parkings van Europaplein en Achter Cicindria maken hier
deel van uit, net als de eventueel nieuwe ondergrondse parkings die het stadsbestuur en/of
AGOST realiseren, o.m. aan Kazelstraat en Rijschoolstraat.
In het centrale deel van de binnenstad en met name onder de Grote Markt, worden geen
bijkomende collectieve parkeerplaatsen voorzien; deze zouden alleen onnodig autoverkeer naar
het stadscentrum aantrekken.

Maatregel 36.10: weren doorgaand verkeer van de (meeste) landbouwwegen
(B, gemeente, i.s.m. buurgemeenten)
Het gebruik van meerdere gebetonneerde landbouwwegen als verbindingsweg en door snel
autoverkeer betekent een reëel gevaar voor landbouwers, fietsers en wandelaars maar is een
moeilijk probleem. Mogelijke systemen die elders gehanteerd worden om de snelheid van
personenwagens te milderen (drempels, rammelstroken, zandbakken) beschadigen door de
schokken het fruit en zijn dus in Sint-Truiden niet toe te passen. Anderzijds heeft het ook niet veel
zin om alle landbouwwegen te gaan afsluiten voor personenauto's, want dan komt men tot een
zeer rigide wegensysteem.
Wat kan overwogen worden is het plaatsen van verbodsborden 'uitgezonderd aangeland
landbouwgebruik en fietsers' bij het begin van de wegen die als verbindingsweg hoe dan ook niet
zinvol zijn (met geregelde controle). Op enkele, heel specifieke plaatsen waar er echt veel en snel
gereden wordt, is het zinvol fysische ingrepen aan te brengen die in breedte aangepast zijn aan
de smalle fruittractoren en in hoogte aan de lage fruitkarren.
Prioriteiten in het aanbrengen van tractorsluizen liggen in de directe, rechtlijnige verbindingen
tussen dorpskernen, die waarschijnlijk het meest als sluikweg worden gebruikt. Deze zijn :
- Kasteeldreef (Duras - Wilderen);
- Guvelingenweg (Nieuw-Sint-Truiden - Metsteren);
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-

Oude Tongersebaan en Hoge Weg (kernstad - Brustem);
Tomstraat / Daalstraat (Brustem - Gelmen);
de veldwegen Kerkom - Muizen, Kerkom - Mielen en Kerkom - Gingelom.

In de directe omgeving van de veilingen is het zinvol de (wenselijke) tractorroutes nader te
onderzoeken en de eventuele aanleg van ontbrekende verbindende stukjes specifieke tractorweg
(ook fietsweg) te overwegen.

36.2.2. Andere initiatieven


Om het aantal vrachtwagenkilometers en de bijhorende milieu-uitstoot enerzijds en de
aanwezigheid van (grote) vrachtwagens in het stadscentrum anderzijds te beperken, is het
zinvol de oprichting en organisatie van een stadsdistributiecentrum voor goederen verder
te onderzoeken. Vanuit een stadsdistributiecentrum kunnen vooral leveringen aan
handelszaken en bedrijven maar ook de in de toekomst nog fors toenemende aan-huisleveringen van internet-aankopen in het stadscentrum en het kleinstedelijk gebied op een
gegroepeerde wijze met milieuvriendelijke bestelwagens of kleine vrachtwagens gebeuren.
Een dergelijk stadsdistributiecentrum wordt best in een goed ontsloten bedrijvenzone
ingeplant (zo mogelijk ook per spoor ontsloten) en vereist enkele hectaren, die hiervoor best
worden gereserveerd. Vooral de organisatie en de financiering van een dergelijk
stadsdistributiecentrum vereisen verder onderzoek dat best in samenwerking met de
gebundelde handelaarsverenigingen wordt opgezet.



Verspreid in het stadscentrum en verder nabij alle publiekstrekkende voorzieningen, zeker
deze die op jongeren zijn gericht, worden voldoende kwaliteitsvolle fietsenstalIingen (veilig,
overdekt, makkelijk toegankelijk) voorzien om op die manier het fietsgebruik aan te moedigen.

37. Landschappelijke structuur
37.1. Elementen van de gewenste landschappelijke structuur
kaart 36:

gewenste landschappelijke structuur

Volgende soorten gebieden en plekken maken deel uit van de gewenste landschappelijke
structuur :
 de laanbeplanting langs de verbindingswegen en de oude steenwegen
 de bakens met zowel traditionele hogere en beeldbepalende gebouwen zoals (kerk)torens en
kastelen als een aantal hedendaagse torengebouwen en windturbines
 de massieve boscomplexen
 de grote open ruimten van de zuidelijke plateaus in Droog-Haspengouw.
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37.2. Projecten en maatregelen
37.2.1. Belangrijke gemeentelijke initiatieven
Maatregel 37.1: bescherming van de beeldbepalende gebouwen
(S+B, initiatief: gemeente)
In de gemeente zijn in totaal ca. 560 waardevolle en karaktervolle gebouwen aanwezig (zie o.m.
kaart 9); ca. 330 daarvan zijn niet als monument beschermd. Het merendeel van deze laatste is
opgenomen in de Vlaamse Inventaris voor Onroerend Erfgoed; die panden genieten dus een
zekere bescherming. De waardevolle en karaktervolle panden dienen in elk geval bij verbouwing
hun aanwezige globale uitzicht en karakteristieke elementen te behouden. Eigentijdse en
vernieuwende interpretaties hiervan zijn welkom. Ook vervangende nieuwbouw van de panden
die niet in de Vlaamse Inventaris voorkomen is mogelijk wanneer daardoor aantoonbaar een
hogere kwaliteit wordt geboden. Een soortgelijke beschermende regelgeving als in de binnenstad
wordt gericht verder ingewerkt in de gebiedsgerichte dorps-RUP’s, RUP’s voor stadswijken en in
andere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, ondersteund door bepalingen in de bouwverordening, zodat dergelijke panden mee de identiteit van hun omgeving (blijven) ondersteunen.
Bouwprojecten met afbraak worden mee beoordeeld door een werkgroep van de GECORO.

Maatregel 37.2: de eenvoudige bouwregels voor harmonie
bouwverordening verder gebiedsgericht specifiëren in RUP’s
(S+B, initiatief: gemeente)

uit

de

Elke nieuwbouw dient in harmonie te zijn met zijn omgeving, dient gepast in te spelen op de
architecturale elementen die in die omgeving aanwezig zijn. Daarbij zou elke nieuwbouw een
voldoende aantal elementen van de traditionele architectuur moeten overnemen of er positief en
doordacht van afwijken. Op deze manier zal het globale beeld veel meer behouden blijven dan
bij de vele huidige, lage nieuwbouwvillaatjes het geval is.
Niet al deze elementen dienen in elke woning aan bod te komen, maar wanneer men er van wil
afwijken, is een motivatie en een aantonen dat wat men wil bouwen in die omgeving past of er
kwaliteiten aan toevoegt, gewenst.
De bouwverordening en RUP’s geven daarvoor de normaal gewenste situatie met de typische
elementen moeten aangeven en daarnaast de afwijkingsmarge waarbinnen men, mits motivatie,
mag afwijken indien daarmee een hogere ruimtelijke kwaliteit wordt geboden. Op deze manier
krijgen bouwheren voldoende mogelijkheden, maar wordt hen duidelijk gemaakt dat niet alle
afwijkingen kunnen.
De bouwverordening geeft ook regels aan voor bedrijfs- en landbouwgebouwen. Belangrijke
elementen hierin zijn: voldoende ritme en geleding in de gevels, een verzorgde detaillering, een
kleurengebruik dat ofwel fris en aantrekkelijk is (zonder schreeuwerig te zijn), ofwel (bij hallen)
kleurtinten hanteert die ook in de natuur voorkomen (zachtdonkergroen, sommige tinten van
bruin, grijsgroen, ...) zodat de hallen minder opvallen en niet storen in het landschap. Voor
bestaande loodsen kan het voorzien van een breed en dicht scherm in streekeigen struiken en
bomen of een gedeeltelijke begroeiing met groenblijvende gevelplanten worden opgelegd.
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Maatregel 37.3: strakker aansturen en verhogen van de architecturale kwaliteit
in grotere, beeldbepalende projecten
(S+B, gemeente i.s.m. provincie en gewest)
De voorbije jaren is in de B.P.A.’s en RUP’s veel gewerkt met verschillende soorten projectzones.
In dergelijke zones krijgt de ontwerper een grote vrijheid voor het ontwerp van het gebouw binnen
enkele vastgelegde randvoorwaarden. Dergelijke projecten worden beoordeeld in een werkgroep
van de GECORO die het College adviseert. De ervaring leert dat de architecturale kwaliteit van
de gebouwen in projectzones worden gerealiseerd in belangrijke mate wordt bepaald door de
vakkundigheid en de kwaliteit van de architect en dat dit sterk kan variëren. Goede architecten
benutten de gegeven vrijheden en marges om goede projecten te realiseren die ook qua beeld
positief uitstralen op hun omgeving en/of de stad. Slechte architecten blijken er zelfs na herhaalde
pogingen niet in te lukken een middelmatig, laat staan een goed ontwerp voor die plek neer te
zetten. In die gevallen blijkt het terugsturen van een ontwerp regelmatig neer te komen op een
stapsgewijze achteruitgang in architecturale kwaliteit in plaats van een vooruitgang. Het systeem
van de Open Oproep dat de Vlaamse bouwmeester hanteert, laat door een voorselectie van een
pool van architecten met goede referenties of capaciteiten voor een betreffende opdracht toe de
lat naar architecturale kwaliteit hoger te leggen, maar het systeem van de Open Oproep geldt
alleen voor overheidsgelieerde en gesubsidieerde bouwprojecten en functioneert alleen voor
bouwprojecten die op Vlaams niveau een relevantie hebben, dus zeker niet voor alle grotere
bouwprojecten in Sint-Truiden.
Aanvullend aan het Vlaamse Open Oproepsysteem is het dus zinvol met gemeentelijke
maatregelen het architecturale ontwerp van de overige grotere bouwprojecten sterker mee
richting te geven, zonder op de betrokken ontwerper an sich in discrediet te brengen. Een of meer
van volgende maatregelen kunnen hierbij worden overwogen en/of toegepast :
– het suggereren van alle grote beeldbepalende projectzones aan het team Vlaams
Bouwmeester voor opname in de Open Oproepen
– samenwerking door stadsbestuur, stadsontwikkelingsbedrijf en andere overheden in SintTruiden voor alle grotere projecten/projectzones die wel beeldbepalend zijn voor Sint-Truiden
maar beneden het Vlaams niveau vallen met het team Vlaams bouwmeester
– het ondersteunen van private ontwikkelaars van projecten/projectzones die beeldbepalend
zijn voor Sint-Truiden wanneer zij medewerking van het team Vlaams bouwmeester willen
bekomen
– in RUP’s en andere documenten zou voor projectzones vanaf een bepaalde omvang de
suggestie kunnen ingeschreven worden een gediplomeerd en/of erkend stedenbouwkundige
of ruimtelijk planner in het ontwerpteam mee op te nemen als verantwoordelijke voor de
kwaliteitsvolle inpassing van het project in zijn omgeving en de desbetreffende aspecten van
het gemotiveerd globaal ontwikkelingsplan, en afhankelijk van de aard van het project ook
een ruimere multidisciplinaire samenstelling met bijv. deskundigen inzake mobiliteit,
landschap, erfgoed, …
– ook zou op voorzichtige wijze een systeem van externe evaluatie van ontwerpen van
dergelijke grote projecten kunnen worden voorzien: een systeem dat wanneer een werkgroep
van de GECORO van oordeel is dat de opeenvolgend voorgelegde ontwerpen niet voldoen
en van kwaad naar erger gaan, zij kan een of meerdere stappen van ruimere evaluatie van
het project en de evolutie van de projectvoorstellen vragen / organiseren: dat kan een (goed
voorbereidde) bespreking in de GECORO zijn, het organiseren van een adviserend
werkatelier over het project met enkele deskundigen en ontwerpers van de initiatiefnemer, de
GECORO, de stad en externen om tot (hernieuwde) krachtlijnen voor het projectontwerp te
komen, het inschakelen van een externe Bouwcommissie of kwaliteitskamer voor advies, het
organiseren van een studiedag, … waarbij evident ook de initiatiefnemer en de ontwerper
worden uitgenodigd te participeren. Een dergelijke externe Bouwcommissie of
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kwaliteitskamer zou uit gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren van andere
(Limburgse) steden en van de provincie, het team Vlaams Bouwmeester,
architectuurprofessoren en de Orde van Architecten kunnen worden samengesteld
– ….
Evident vergen deze mogelijke maatregelen verder (juridisch) onderzoek en overleg met
betrokken instanties en met de Truiense (of Limburgse) architecten alvorens de best haalbare en
effectvolle ervan worden ingevoerd. Mogelijk biedt een officiële evaluatienota van de thans
werkzame Bouwcommissie en de GECORO een geschikte aanleiding hiertoe.

Maatregel 37.4: aandacht voor het uitzicht en het beeld bij elke ingreep die de
gemeente zelf doet
(S+B, gemeente)
Bij alle ingrepen op het openbaar domein en aan gemeentelijke gebouwen, zal de gemeente zorg
besteden aan de verschijningsvorm, zodat deze ingrepen op een goede manier inspelen op hun
omgeving en er een verrijking voor betekenen.
Ook de initiatieven van hogere overheden zullen op dit vlak in het oog gehouden en aangestuurd
worden.

Maatregel 37.5 realisatie van een aantal bakens ter aankondiging van de
gemeente en de kernstad
(S+B, gemeente i.s.m. particulieren en gewest)
Markante gebouwen, constructies (een kunstwerk, kunstige windmolens als symbool van de
bedrijvige streek, …) of ruimten kondigen de stad langs de verbindingswegen en spoorweg voor
de stadsbezoekers aan en vergroten alzo de herkenbaarheid en de aantrekkingskracht van het
regionale centrum.
Aan de toegangen van de kernstad betreft het :
 een aantrekkelijk, hedendaags kopgebouw (voor bedrijvigheid ?) aan de rotonde van
Tiensesteenweg – N3 (met accent in de zichtas vanaf Tienen), zo mogelijk in combinatie met
een kunstwerk (met het water van Molenbeek ?) op de rotonde zelf
 een aantrekkelijke (kunstige ?) afwerking van de spoorwegbrug onder N3 als ‘treinpoort van
de kernstad’
 een kunstwerk op een rotonde van N3 – Luikersteenweg – inkom Domein van Brustem, zo
mogelijk op termijn ondersteund door een aantrekkelijk, hedendaags kopgebouw met accent
in de zichtas vanaf Luik
 op lange termijn een aantrekkelijk, hedendaags kopgebouw (voor bedrijvigheid) aan de
oostelijke hoek van het nieuwe bedrijventerrein Groenstraat-oost tegen Tongersesteenweg
aan
 een nieuw aantrekkelijk, hedendaags kopgebouw (bedrijfsgebouw) aan de oostelijk tip van
het bedrijventerrein Bernissem (ter vervanging of aanvulling van het bestaande banale
hoekgebouw en vrachtwagenparkeerterrein) langsheen N80, zo mogelijk op termijn
ondersteund door een aantrekkelijk, hedendaags bedrijfsgebouw aan de overzijde van N80
(reservelocatie voor hoogwaardige bedrijvigheid)
 een nieuw aantrekkelijk, hedendaags markant gebouw (met een of andere voorziening, bijv.
een religieuze ontmoetingsplaats die ook op regionale schaal functioneert, tussen N80 en
Zepperenweg-west, of elders ingebed in het hoogstamboomgaardenlandschap van N80
 een kunstwerk aan het her aan te leggen kruispunt van Diestersteenweg met de noordelijke
omleiding (doortrekking van N718) (accent in de zichtas vanaf Diest)
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een aantrekkelijk, hedendaags kopgebouw (voor wonen, een voorziening, bedrijvigheid ?)
aan de kruising van spoorweg en Diestersteenweg tegenover de kapel van Guvelingen
aan de hoofdonthaalplek voor autobezoekers aan de stad aan de langparking van
Brustempoort een uitnodigende beeldbepalend icoon, een architecturale sculptuur die
aansluit bij het toekomstige hoogstamboomgaardenlandschap van de N80-doortocht.

Aan de ver afgelegen toegangen van de gemeente kondigen volgende bakens de gemeente SintTruiden aan :
 de hoeve van het kasteel van Velm (met doorzicht vanaf de spoorweg op het gebouw langs
een nieuwe zichtbegeleidende bomenrij langsheen Halleweg);
 het geheel van de doortocht van Gelinden met de helling uit de Herkvallei, de concentratie
aan karaktervolle vierkantshoeven en de nog verder her aan te leggen openbare ruimte zelf;
 de basiliek van Kortenbos.
Interessante zichten hierop worden vrijgemaakt, begeleid (bijv. door welgeplaatste bomenrijen)
en gevrijwaard.
De verkeerstoren van het vliegveld van Brustem is een bijzonder baken, dat – op termijn – wordt
uitgebouwd tot een aantrekkelijk uitzichtpunt over het domein en over de stad.
De aangegeven gebouwen kunnen door overheden of particulieren worden gerealiseerd. Een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geeft hiervoor best de kwaliteitseisen (en de eventueel
afwijkende bouwmogelijkheden) aan. Bouwprojecten op deze plekken worden beoordeeld door
de Bouwcommissie.
De aangegeven constructies en kunstwerken worden geleidelijk aan bij heraanlegwerken door
de gemeente en waar nodig/mogelijk in samenwerking met de Administratie voor Wegen en
Verkeersinfrastructuur of de N.M.B.S. gerealiseerd.

Maatregel 37.6: realisatie van een krachtige afgewerkte rand van de kernstad
langs de omleiding met een duidelijk beeld van groenwand en poorten
(S, gemeente i.s.m. particulieren en gewest)
Subhoofdstuk 29.2 geeft naast andere conceptelementen voor de kernstad het volgende
toekomstbeeld voor de kernstadsrand en de overgang naar de randstad aan.
Deze beelden moeten enerzijds de geleding van de stad in kernstad en randwijken en de grens
die daarmee gepaard gaan goed laten aanvoelen en anderzijds duidelijk maken dat de stad een
samenhangend geheel is dat over deze deelgrens doorloopt. Daarvoor wordt langs de N80/N3doortocht een landschappelijk dominerende hoogstamboomgaard aangelegd die waar mogelijk
tot in de aanliggende (voor)tuinen doorloopt en/of waar voorgevels op uitkijken. Hierop
aansluitend wordt in de zones aan de binnenzijde van de omleiding waar thans vele achterkanten
op de weg uitgeven een dichte, dikke groenwand voorzien die deze blijvend afschermt; bij nieuwe
projecten kan die uiteraard door een nieuwe aantrekkelijke voorgevel naar de
hoogstamboomgaard worden vervangen. Op de markante kruising van N3 en N80 en op de zes
plaatsen waar ontsluitingsstraten van de kernstad op de omleiding aantakken, veelal ook in de
zichtas van een toekomende steenweg, worden als poorten krachtige en aantrekkelijke
hoekgebouwen en –wanden voorzien die dit groenscherm doorbreken (Tiensesteenweg (op de
zuidoosthoek), Montenakenweg, Luikersteenweg, Tongersesteenweg, Zepperenweg en
Schurhoven). Brustempoort wordt als markante en aantrekkelijke hoofdonthaalplek voor
stadsbezoekers die met de wagen komen uitgebouwd.
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De aangegeven gebouwen kunnen door overheden of particulieren worden gerealiseerd. Een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geeft hiervoor best de kwaliteitseisen (en de eventueel
afwijkende bouwmogelijkheden) aan. Bouwprojecten op deze plekken worden beoordeeld door
de Bouwcommissie.
De groenwand wordt door de gemeente, waar mogelijk in samenwerking met de Administratie
voor Wegen en Verkeersinfrastructuur, aansluitend bij de aanleg van de hoogstamboomgaard
van de doortocht gerealiseerd.

Maatregel 37.7: realisatie van windturbineclusters
spoorlijn/N80
(S, gemeente i.s.m. gespecialiseerde ontwikkelaar)

langs

de

bundel

Om mee een voortrekkersrol inzake lokale energieproductie op te nemen ontwikkelt het
stadsbestuur op het gemeentelijk grondgebied een of meerdere windturbinecluster(s). De
omgeving van de infrastructurenbundel van spoorlijn en N80 tussen N718 en Kortenbos is
hiervoor meest geschikt, zowel vanuit windrendement als qua bundeling met een belangrijke
lijninfrastructuur. De windturbinecluster, met hedendaagse windturbines van 3 tot 5 MW en
ashoogten van 100 tot 120 m, totale hoogten van 150 tot 180 m zal het landschap in die omgeving
sterk mee bepalen. Om dit op een positieve manier te doen zullen de windturbines zo mogelijk in
een raster worden geplaatst zodat zij mee het zicht naar de stad op deze belangrijke
toegangsweg begeleiden, zullen zij uniform zijn type, hoogte en kleur.
Om speculatieve bewegingen op dit terrein te voorkomen zal het stadsbestuur de betreffende
sites in een ruimtelijk uitvoeringsplan ordenen en hiervoor delegatiebevoegdheid aan de provincie
vragen.

Maatregel 37.8: vrijwaren van de doorzichten in openruimtecorridors
(B, initiatief: gemeente, uitvoering gemeente, eventueel Vlaamse Gewest)
Uit de vroegere deelnota bodemherbestemmingen en de voorbereidingen voor het RUP Groene
waarden evenals uit de uitgewerkte structuurschetsen voor de kernen, komen een beperkt aantal
plaatsen in de gemeente naar voor waar het gewestplan bouwkavels voor wonen of bedrijven
bepaalt, die echter om ecologische en vooral landschappelijke redenen beter niet worden
bebouwd. Herbestemming van deze gronden of een andere ordening van de bouwmogelijkheden
er op die de doorzichten op het achterliggend open landschap vrijwaart is aangewezen; dit
gebeurt best in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Een eerdere poging hiertoe in het
RUP Groene waarden is uiteindelijk niet goedgekeurd geraakt. De Stad neemt dit verder in de
gebiedsgerichte RUP’s voor de buitengebieddorpsregio’s op en voorziet op deze plekken andere
bebouwingsmogelijkheden (kops, dieper, denser, evt. hoger) die de open te houden delen
compenseren.
De betrokken zones zijn in de structuurschetsen van de verschillende dorpen aangeduid als ‘open
te houden corridor’.

Maatregel 37.9: fasering van op korte termijn zeker niet te ontwikkelen
woonuitbreidingsgebieden
(B, gemeente)
Uit de woningprogrammatie en uit de structuurschetsen voor de kernen, komen een aantal
woonuitbreidingsgebieden naar voor, waarvan de ontwikkeling zeker op korte en middellange
termijn (en in elk geval voor 2022) niet noodzakelijk is om aan de woonbehoeften te voldoen en
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die omwille van inbreiding in de kernen of omwille van het landschap beter niet worden bebouwd.
Herbestemming van deze gronden naar open ruimte (landbouw, natuur, openluchtrecreatie, ...)
kan aangewezen zijn; vrijwaring van deze gebieden van bebouwing op korte en middellange
termijn is noodzakelijk. Dit laatste gebeurt best in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; voor
het zuidoostelijke dorpengeheel is dit reeds gebeurd. Een fasering geeft in deze gevallen geen
tot slechts een zeer klein risico van planschadeclaims.
Een dergelijke fasering vrijwaart de openheid van het landschap rond de betrokken dorpen
minstens voor de eerstvolgende periode.
Voor fasering voor de latere termijn (zeker na 2022 en tot de noodzaak ervan in een woonstudie
kan worden aangetoond) betreft het nog volgende woonuitbreidingsgebieden:
 Wilderen, spoorweg
 Senselberg
 Zepperen: Bredje, Achter de kerk, resterend gedeelte van Het Dekken
 Ordingen/Brustem, Pipelveldje en Beekkant.

Maatregel 37.10 invoering van een bouwvrije zone op de plateaus van Droog
Haspengouw
(B, initiatief: gemeente, zo mogelijk in samenwerking met gewest)
Om de openheid van het landschap op de plateaus van Droog Haspengouw te vrijwaren, worden
zones vastgesteld waarin een verbod op nieuwbouw, ook voor agrarische gebouwen, van kracht
wordt. De bouwvrije zones worden zo afgebakend dat (de enkele) aanwezige
landbouwgebouwen en beperkte perimeter voor uitbreiding ervan in de directe omgeving, er
buiten vallen. In de bouwvrije zones blijven bepaalde teelttechnische beschermingsinstallaties,
namelijk lage tunnels voor kleinfruit, hagelnetten (voor zover niet op de hoogste delen en
heuvelruggen van de plateaus). Deze bouwvrije zones (zie kaart 23) omvatten grosso-modo het
volledige zuidelijke landbouwgebied (agrarische zones in het gewestplan) tussen Halmaalweg en
Luikersteenweg en het oostelijke landbouwgebied tussen Luiker- en Tongersesteenweg ten
oosten van Brustem, met uitzondering van de agrarische activiteitenzones. Deze zones en de
bijhorende voorschriften worden, in overleg met het Vlaams gewest, in gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen vastgelegd.

37.3.

Andere initiatieven



Het realiseren van de laanaanplantingen langs de primaire en secundaire wegen en langs de
toegangswegen tot kernen en bedrijventerreinen. Deze laanaanplantingen geven een
aanduiding van het niveau van de weg met grote, statige hoogstamrijen (eik, beuk, plataan,
…) langs de primaire en secundaire wegen en kleinere boomsoorten met een middelgroot
volume langs de toegangswegen. Bestaande laanaanplantingen worden behouden en goed
onderhouden. De laanaanplantingen worden op alle wegdelen waar dit mogelijk is en zo nodig
op (of na verwerving van) privaat terrein (bijv. langs delen van Naamsesteenweg) door de
wegbeheerders gerealiseerd (gemeente, en op vraag van de gemeente de Administratie voor
Wegen en Verkeersinfrastructuur) en door de gemeente onderhouden.



Het inbrengen van hoogstammige bomen op passende plaatsen in de woonstraten (bijv. op
pleintjes, aan kruispunten, oversteken van fietsroutes, … ) om de woonkwaliteit te verhogen.
Deze maatregel krijgt uitwerking in een gemeentelijk bomenplan.
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Het behouden, beschermen, gericht beheren en zo nodig vernieuwen van een geselecteerd
aantal hoogstamboomgaarden in de kernen, zoals aangegeven in maatregel 35.5. Het Little
Cherry Virus vormt daarbij een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de
(hoogstammige) kersenbomen. Samenwerking met PCFruit is belangrijk in de bestrijding
ervan en liefst gebeurt dit op regionale schaal.



Het behouden en beschermen als landschap van de cultuur-landschappelijk waardevolle
delen van de openbare en privé-parken en kasteelparken, in afstemming met de
natuurgerichte maatregelen. De Vlaamse Inventaris Parken en Tuinen vormt hierbij een
leidraad.



Een goede landschappelijke afwerking van de rand van de bebouwing (kernen, linten en
bedrijvenzones) met behoorlijke architectuur en/of een groenwand verder stimuleren aan de
hand van de reeds vastgelegde voorschriften in de gemeentelijke bouwverordening.



Bescherming van een aantal beeldbepalende landschappen (zie kaart 9) in een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (zoals dat bijv. voor de Vesten rond de binnenstad met hun
karakteristieke bomenrijen reeds is gebeurd).



Algemene en gerichte sensibilisering van eigenaars over hun verantwoordelijkheid voor het
uitzicht van de gebouwen en gronden
Ook na de invoering van de bouwverordening zet de gemeente langs de gebruikelijke kanalen
(informatieblad, lokale radio’s en televisie, folder, samenvattende brochure, ‘voorbeeldactie’
met pers door het wegwerken van het storende uitzicht van een stadseigendom, een
informatie-avond) sensibilisering naar het ruime publiek op om te wijzen op de verantwoordelijkheid van elke bouwheer en eigenaar voor het aantrekkelijke uitzicht van zijn
gebouwen en gronden.
Aanvullend wordt een ronde van individuele stimulerende gesprekken georganiseerd met de
eigenaars van storende gebouwen en gronden, zoals die uit het inventarisatiewerk van de
zonevreemde bedrijven naar voor zijn gekomen.
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VIII.

Organisatorische aspecten

Om de inhoudelijke opties uit de gewenste ruimtelijke structuren en deelstructuren (zie vorige
hoofdstukken in het richtinggevend deel) efficiënt op het terrein te kunnen realiseren, zijn een
aantal (aangepaste en verbeterde) werkwijzen en organisatievormen zinvol.

38. Organisatorische aspecten op stedelijk niveau
38.1. Globale strategie
Een globale strategie voor opwaardering en regionale positionering van de stad en voor het
behouden en aantrekken van creatieve, dynamische jongeren naar de stad, is noodzakelijk. Deze
strategie is er op gericht hogere overheidsmiddelen voor Sint-Truiden los te weken, idem met
private middelen en te komen tot een bundeling van overheids- en private middelen gericht op de
meest prioritaire projecten die Sint-Truiden als hoofdstad van Haspengouw op de (Vlaamse) kaart
zetten.
Kenmerken van een dergelijke strategie zijn :
 focus en concentratie
 bundeling van de positieve en vernieuwende krachten
 heldere en wervende (toekomst)beelden
 voortbouwen op de aanwezige sterkten (dynamische personen en instanties, erfgoed en
ruimten, de dynamiek en ervaring van permanente vernieuwing)
 uitvoeren en tonen; en daarmee uitlokken van een sneeuwbaleffect van vernieuwende
projecten (door goede koppeling, regelmaat in de realisatie, sterke communicatie).

Acht speerpuntprojecten
Cruciale projecten in een dergelijke strategie zijn de Abdij als religieus-cultureel, educatief en
dienstencentrum, de hedendaagse muziekscène in de MHAL-muziekas, de experimentele N80doortocht met bijhorende onthaalsculptuur, het gemeentelijk windturbinepark als exponent van
het stedelijk ecologisch beleid, de stationsomgeving en Nieuw Stationskwartier als toonbeeld
van toekomstgericht stedelijk wonen, het Speelhof met het nieuwe wonen op de Veemarkt, het
hoogwaardig bedrijvenpark in het domein van Brustem en het hedendaagse woonproject in
Rochendaal.
Drie daarvan drijven nu al op gewestelijke of private middelen en kunnen de eerstkomende jaren
als een aandrijvend vliegwiel fungeren: de N80-doortocht, de muziekscène in Domein van
Brustem, het windturbinepark; de wat stilgevallen uitbouw van de stedelijke onthaalsculptuur
langs N80 kan terug op gang worden getrokken door dit als project voor stedenbeleid (met de
bijhorende middelen en begeleiding) naar voor te schuiven.
Voor de ontwikkeling van de stationsomgeving en het Nieuw Stationskwartier zal AGOST, onder
blijvende regie van de Stad, een trekkende, coördinerende en waar nodig investerende rol
opnemen met bundeling van gronden van de verschillende partners en uitvoering in hun naam.
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Voor de Abdij, het zwaarste en moeilijkste van de vijf speerpuntprojecten, wordt een specifieke
PPS-structuur met zo mogelijk overheden van de drie niveaus, religieuze instanties van de
belangrijkste godsdiensten en levensbeschouwingen, de scholen en gaandeweg ook eventueel
geïnteresseerde particuliere initiatiefnemers, opgezet.
Hiertoe brengt de Stad in het kader van het herbestemmingsplan voor de site naar analogie met
de begeleidende werkgroep van destijds een Denkgroep Stad / Abdij Apart samen bijeen om
vanuit de nog steeds actuele en strategische KBS-visie op de Abdij een samenhangend
projectvoorstel voor het Stedenbeleid te formuleren. Met o.m. de middelen daarvan wordt in een
volgende stap een projectcoördinator aangetrokken die op een of twee jaar tijd partners aanzoekt
en met hen een geconcretiseerde visie, masterplan en actieplan uitwerkt.
Deze Denkgroep Stad / Abdij Apart wordt samengesteld met geïnteresseerde en deskundige
Truienaren maar zeker ook met soortgelijke mensen van buiten Sint-Truiden die makkelijker meer
afstand kunnen nemen en houden. Ze tekent de grote lijnen van de herontwikkeling van de Abdij
uit, en fungeert ook als denktank en reflectiegroep voor de globale stedelijke ontwikkeling van
Sint-Truiden. Cruciale vraag voor dit laatste is uit te klaren wat jongvolwassenen kan aantrekken
in Sint-Truiden en hoe dat kan worden bewerkstelligd. Zij houdt zich niet met de operationele
realisatie van de Abdijsite bezig; mogelijk kan op dat uitvoerende vlak ook hier AGOST een
organiserende en trekkende rol opnemen. De Denkgroep koppelt haar reflecties regelmatig terug
naar het stadsbestuur, beleidsmensen en het Truiense middenveld; voor haar activiteiten
(reflectie, discussie, creatief ontwerp en sensibilisering) wordt zij door het stadsbestuur (ook
financieel) ondersteund.
In deze globale strategie is goed doordachte hedendaagse communicatie cruciaal om het
beoogde sneeuwbaleffect te bewerkstelligen. Voor een nieuwe stedelijke informatie- en
communicatiecel, die met voldoende inhoudelijke vrijheden kan werken, is dit de hoofdopdracht.
Deze aanzet van strategie kan, aan de hand van opeenvolgende verdere discussies, zeker nog
verdere worden verfijnd.

38.2. Belangrijke gemeentelijke initiatieven
Maatregel 38.1: verderzetting van een dynamische Gemeentelijke Commissie
voor ruimtelijke ordening (GECORO) als adviesorgaan dat de uitvoering van het
gemeentelijk structuurplan opvolgt
(gemeente)
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft opties en keuzen voor de toekomst weer en is in
eerste instantie bedoeld om –gefaseerd- te worden uitgevoerd. Om dit jarenlange proces te
stimuleren en in goede banen te houden is het aangewezen dat een bevoegde instantie hiervoor
de opdracht krijgt en dit op actieve wijze opneemt. Conform het decreet is de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening de meest geëigende adviesinstantie om dit opvolgingswerk
van het globale ruimtelijk beleid op te nemen. De stadsdiensten zorgen hierbij uit eigen initiatief
en op vraag van de GECORO elk op hun terrein voor een vlotte doorstroming van de benodigde
informatie. De GECORO levert jaarlijks een advies aan College en Gemeenteraad over de stand
van zaken en de vooruitzichten in de uitvoering van het gemeentelijk structuurplan. De Dienst
Ruimtelijke Planning staat in voor het concrete voorbereidende werk voor deze opdracht en wordt
hiervoor versterkt. De trekkende rol binnen / voor de GECORO wordt opgenomen door een lid
dat zich hiertoe specifiek engageert en/of door een externe inhoudelijke ondersteuner die
(vergoed) gericht dossiers voorbereidt en opvolgt. De GECORO kan ook met (dynamische)
werkgroepen werken.
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Wanneer de GECORO of het stadsbestuur dit nodig achten, worden ook andere adviesorganen
bij dit opvolgingswerk betrokken, en kan de GECORO adviseren over het geheel of over aspecten
van het structuurplan ruimere inspraak te organiseren.

Maatregel 38.2: opnemen in het managementteam, gevoed door de dienst
ruimtelijke planning, van de ambtelijke afstemming van alle uitvoeringsprojecten
uit het gemeentelijk structuurplan
(gemeente)
De taak van de vroegere beleidsgroep met onder meer de diensthoofden van de verschillende
stedelijke diensten die aspecten van het ruimtelijk beleid uitvoeren wordt voortaan opgenomen
binnen het managementteam; de betreffende agendapunten worden mee voorbereid door de
dienst ruimtelijke planning. Het managementteam verzorgt door regelmatige bijeenkomsten ook
de informatie-uitwisseling en afstemming op ambtelijk niveau tussen al de stedelijke diensten die
belangrijke aspecten van het ruimtelijk beleid (en het structuurplan) uitvoeren. Dit betreft met
name de diensten Ruimtelijke Planning, Stedenbouwkundige Vergunningen, Grondbeleid,
Openbare Werken, Verkeers- en wijkpolitie, Milieudienst, Groendienst. Ad-hoc, naar aanleiding
van concrete dossiers in hun sector, worden ook andere stedelijke diensten (Toeristische Dienst,
Welzijnsdienst, Cultuurdienst, Jeugddienst, Landbouw, …) bij dergelijk overleg betrokken.
Een bijzondere samenwerking is deze tussen de stedelijke diensten voor Ruimtelijke Ordening,
Milieu en Natuur/Groen. Door de sterke vervlechting van de ruimtelijke aspecten van deze
diensten is een intense, dagelijkse afstemming over alle dossiers en projecten aangewezen. Het
managementteam volgt op dat deze plaats vindt.
Over de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en over het geheel van he
ruimtelijk beleid wordt ook regelmatig overleg tussen beleidsmensen uit het College en de meest
betrokken stadsdiensten gevoerd.

Maatregel 38.3: hanteren van het gemeentelijk structuurplan als toetsingskader
voor het dagelijks beleid
(gemeente)
Alle stedelijke diensten die aspecten van het ruimtelijk beleid uitvoeren hanteren het gemeentelijk
structuurplan als toetsingskader voor de eigen projecten en ingrepen (in wegen, groen,
gebouwen, …) en plannen (RUP’s, reglementen, ….) met ruimtelijke impact die ze ontwikkelen.
Deze inhoudelijke toetsing en motivatie blijkt ook de verantwoordingsnota’s van de voorgestelde
ingrepen vanwege de stedelijke diensten en de stedelijke bestuursorganen.
Regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks (eventueel ter gelegenheid van de opmaak van de begroting),
vindt een confrontatie en een toetsing van de sectorale beleidsplannen van de verschillende
diensten en schepenen met het structuurplan plaats op niveau van de ambtelijke beleidsgroep
en het College.
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Maatregel 38.4: verdere uitbouw van een gezamenlijk gegevensbestand over
de prioritaire aspecten van grondgebruik en de ontwikkeling van de stad,
bruikbaar voor de verschillende stedelijke diensten
(gemeente)
De inspanningen om tot een geïntegreerd en actueel gegevensbestand inzake grondgebruik,
bouwen, verkeer, bedrijvigheid, aspecten van bevolking en andere relevante aspecten voor het
ruimtelijk beleid te komen worden verder gezet. Eenvoudige statistische verwerking en analyses
worden regelmatig en op vraag van diensten uitgevoerd. Deze informatie is – binnen de perken
van de privacywetgeving – vlot toegankelijk voor de verschillende stedelijke diensten. Verwerkte
analyses (niet de basisgegevens) worden regelmatig aan diensten, beleidsmensen en externe
betrokkenen verspreid. Het stadsbestuur zet hiervoor een Cel Dataplanning op.
Prioriteit in de opbouw, het beheer, de actualisatie en de toegankelijkheid / verspreiding van deze
ruimtelijke gegevensbestanden ligt op de leegstand en de bedrijfsgebouwen en –percelen (in
functie van het stimuleren / aansturen van een beter gebruik).

Maatregel 38.5: effectieve controle van de bouw- en milieuvergunningen, later
omgevingsvergunningen, en de stedenbouwkundige regels door de lokale
politie en de stedelijke diensten Bouwvergunningen en Milieu, in Sint-Truiden
en de regio
(gemeente en buurgemeenten)
De controle op de feitelijke bouwwerken en handelingen aan gebouwen en gronden is een
hoeksteen voor de realisatie van het gewenste ruimtelijk beleid en milieubeleid
(milieuvergunningen, later omgevingsvergunningen). De inspanningen terzake worden op een
systematische en doordachte wijze opgevoerd. Binnen de lokale politiezone worden voldoende
medewerkers, bijv. de wijkagenten of enkele gespecialiseerde bouwpolitiemensen, met deze
toezichtsopdracht voor vergunningsplichtige bebouwde en onbebouwde elementen belast. De
gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren kijken met hun specifieke en logistiek goed
uitgeruste medewerker(s) daarvoor actief uit naar vermoedelijke overtredingen uit, bereiden de
vaststellingen voor en melden deze aan de politiediensten die de officiële PV’s en controles op
het terrein doet. Om dit systeem structureel goed te laten functioneren wordt hierover een
convenant tussen stad en politiezone afgesloten.
De aanpak van bouwovertredingen wordt mee in een handhavingsplan opgenomen.
Om sneller effect te hebben van de gedane vaststellingen kan het zinvol zijn te onderzoeken of
de Stad recurrente (terugkerende) gemeentelijke administratieve sancties voor
bouwovertredingen (zoals voorzien bij de omgevingsvergunning) een mogelijkheid is.
Om buurgemeenten, in het bijzonder deze uit de lokale politiezone, die met hun kleiner
personeelsbestand effectieve handhaving minder makkelijk kunnen opnemen, te ondersteunen,
doet Sint-Truiden hen het aanbod de geschetste controle-aanpak ook bij hen toe passen. Dit
vergt uiteraard (een) samenwerkingsovereenkomst(en) terzake.

Maatregel 38.6: verdergezette communicatie met de bevolking
(gemeente)
Op een meer concrete wijze dan bij de opmaak van het structuurplan zelf, kan en zal het
stadsbestuur de bevolking bij de uitvoering ervan betrekken. Goede, regelmatige en tijdige
informatieverstrekking over de projecten en maatregelen langs de geëigende kanalen (stedelijk
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informatieblad, website, …) wordt verdergezet. Bij alle aangegeven ruimtelijke uitvoeringsplannen
worden de (betrokken groepen uit de) bevolking en de bevoegde adviesraden voor informatie,
discussie en inspraak uitgenodigd; de resultaten van hun inbreng in het besluitvormingsproces
worden naar de deelnemers teruggekoppeld.
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39. Regionale samenwerkingsverbanden
Om de gewenste ruimtelijke structuren en ontwikkelingsperspectieven volwaardig te kunnen
realiseren is het zinvol op minstens twee terreinen regionale samenwerkingsverbanden op te
zetten en/of te activeren.
Met de geïnteresseerde onder de negen buurgemeenten kan, zoals dit de voorbije jaren reeds
voor het woonbeleid is opgezet, intenser worden samengewerkt en afgestemd inzake handhaving
(in convenanten met de politiezone(s)), opmaak van (gezamenlijke) RUP’s voor de beekvalleien
of voor de steenwegen, afstemming van diensten in grensoverschrijdende dorpengehelen,
organisatie van de wandelgebieden en fietsroutes). Dit wordt best met specifieke
samenwerkingsovereenkomsten per thema opgestart, waarbij waar mogelijk ook de bestaande
samenwerkingsstructuren van het regionaal Landschap Haspengouw en de Watering SintTruiden kunnen een rol kunnen spelen. Eventueel kan voor dergelijke samenwerkingen na een
startperiode een intergemeentelijke projectvereniging Zuidwest Haspengouw tot stand worden
gebracht. Dit wordt des te meer zinvol wanneer, voortbouwend op voornoemde samenwerkingen,
toegewerkt wordt naar een Intergemeentelijke Dienst Ruimtelijke Planning en Streekontwikkeling.
Een tweede terrein waar intensere samenwerking belangrijk is, is dat van de muziekas waar
samen met Tongeren en evt. Borgloon en Zoutleeuw een hedendaagse muziekscène tot stand
wordt gebracht die zich richt naar en kan aanhaken aan het cultuurgebeuren in het MHAL-gebied
van Maastricht, Heerlen, Aachen, Luik. Hiervoor wordt best gestart met een brede verkenning
van de mogelijkheden en ambities van de betrokken gemeenten om te komen tot eerste, veeleer
bescheiden gezamenlijke initiatieven in een startperiode, om nadien te kijken of inbedding in een
meer vaste structuur waarin ook andere geïnteresseerde partners (overheden, media, private
partners, …) meewerken zinvol of noodzakelijk is.

Maatregel 39.1: voorbereiding Intergemeentelijke Dienst Ruimtelijke Planning
en Streekontwikkeling
(gemeente i.s.m. buurgemeenten)
Vertrekkende vanuit het Atrium-overleg wordt een proces opgezet waarin stapsgewijze naar de
uitbouw van een Intergemeentelijke Dienst Ruimtelijke Planning en Streekontwikkeling ZuidwestHaspengouw wordt toegewerkt. Deze functioneert voor de gemeenten die hieraan op vrijwillige
basis willen participeren. Sint-Truiden wil een trekkende rol hierin opnemen en geeft een leidend
ambtenaar de opdracht, het mandaat en middelen om in overleg met alle betrokkenen voor te
bereiden.

Maatregel 39.2:
woonkwaliteit

verderzetting

intergemeentelijke

samenwerking

rond

(gemeente i.s.m. buurgemeente(n))
De bestaande samenwerking met Nieuwerkerken rond verbetering van de woonkwaliteit wordt
verder gezet en zo mogelijk uitgebreid naar de regio. Het betreft het gezamenlijk opzetten van
acties rond hogere woningkwaliteit, van een leegstandsregister en de uitwerking van een
woonvisie.
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40. Suggesties naar en verwachting van hogere
overheden
Vanuit de concepten en de gewenste ruimtelijke en functionele structuren enerzijds en
voorgestelde projecten en maatregelen anderzijds, komen een aantal consequenties en
verwachtingen naar hogere overheden, andere overheidsinstanties en buurgemeenten naar voor.

40.1.

Consequenties inzake planning

Een aantal opties in dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geven consequenties naar een
eventuele volgende herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan en naar provinciale en
gewestelijke uitvoeringsplannen en zijn als het standpunt van de gemeente en een voorstel naar
de bevoegde instanties terzake te beschouwen. Het betreft onder meer volgende punten.
-

De aanpassingen aan de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden met
aanpassingen aan Tiensesteenweg, Luikersteenweg en Zuid als de beoogde ontwikkelingen
daar beter in kleinstedeljk gebied zouden thuishoren (provincie).

-

De toepassing van de Vlaamse ramingen van de bevolkingsevolutie voor het bepalen van de
taakstelling inzake wonen (provincie).

-

De selectie van Brustem, Velm, Zepperen als hoofddorpen in de mate dat in het provinciaal
ruimtelijk structuurplan de toewijzing van extra woningpakketten (op langere termijn ook voor
volkshuisvesting) en extra mogelijkheden voor lokale bedrijvenzones aan hoofddorpen
worden gekoppeld (provincie).

-

De selectie van volgende wegen als secundaire wegen (provincie) :
. N3 (delen ten westen van knoop met Tiensesteenweg en ten oosten van knoop met
Luikersteenweg/Domein van Brustem)
. Diestersteenweg (deel ten noorden van noordelijke omleiding N718)
. de noordelijke omleiding N718 (tussen Diestersteenweg en Tongersesteenweg)
. Rellestraat - Tongersesteenweg
. en N80-zuid Naamsesteenweg.

-

De verdeling van de taakstelling aan bijkomende regionale bedrijventerrein over de
verschillende stedelijke gebieden en naar Sint-Truiden in het bijzonder, in overeenstemming
met de ruimtelijke mogelijkheden (provincie).

-

(Het mandaat tot) herbestemming en reorganisatie van de kleinhandelsconcentratie /
grootwinkelcluster langs Tiensesteenweg (provincie).

-

De herbestemming, rekening houdend met de context en de draagkracht van de site, van het
kasteelpark van Brustem en zijn omgeving in functie van een middenschalig golfterrein
(provincie).

-

De selectie en afbakening van en de mede-uitwerking van een uitvoeringsplan voor de zes
grote
gehelen
natuur
(Vinne-Duras-Metsteren,
Metsteren-Melveren-Terkelen,
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Nieuwenhoven-Mielenbos-Mierenhoopbos, Kluisbos, Kerkom en omgeving, OverbroekGelinden-Egoven) en voor de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingen in de vier
beekvalleien (gewest), voor de natuurverbindende corridors in het noordwestelijke gebied
Duras-Kluisbos (provincie).
-

De uitvoering op korte termijn van de gewestelijke acties uit het actieprogramma voor
landbouw, natuur en bos voor Haspengouw-Voeren (zowel inzake natuur, bos,
hoogstamboomgaarden als landbouw) (gewest).

Voor een aantal van deze punten die het gemeentelijke niveau overstijgen, is verder overleg
binnen de regio aangewezen.

40.2.

Verwachtingen inzake uitvoering van projecten

De uitvoering en financiering van meerdere voorgestelde projecten ligt geheel of gedeeltelijk in
handen van administraties van het Vlaams Gewest. Meer in het bijzonder betreft dit :
- AWV voor de verschillende ingrepen op en aan gewestwegen (doortocht N80 en knoop met
N3, fietsbruggen en –passages N3, tractorpasseerstroken, conflictarme en zo mogelijk
conflictvrije kruisingen van groene schakels, herinrichting en laanaanplanting gewestwegen)
- ANB voor de medewerking aan de uitvoeringsplannen met betrekking tot de grote gehelen
natuur met hun overgangsranden en de natuurverwevingsgebieden in de beekvalleien
- het Departement voor Onderwijs voor een aangepast toepassingssysteem van de normen
voor lagere en secundaire scholen in historische en waardevolle gebouwen zodat ook in de
binnenstad scholen actief kunnen blijven.
Andere overheidsinstanties hebben de uitvoering en financiering van een of enkele voorgestelde
projecten geheel of gedeeltelijk in handen, zo onder meer :
- de Lijn voor de heraanleg van het stationsplein en de goede organisatie van het regionaal
openbaarvervoersknooppunt
- de N.M.B.S. voor de verdubbeling van de spoorlijn, de verstedelijking van het station, de
heraanleg van het stationsplein, de goede organisatie van het regionaal
openbaarvervoersknooppunt, de realisatie van de ‘treinpoort tot de kernstad’, de
onderdoorgang van de westelijke groene schakel, van de verdichtingsprojecten en
langparkings achter het station
- de Post voor uitbouw van postpunten in minstens de drie grote dorpen en het middelgrote
dorpengeheel Gelinden-Engelmanshoven-Gelmen
- de Provincie voor het inperken van de recreatiedruk op het domein van Nieuwenhoven.
Met dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de verwachting geformuleerd dat de betrokken
administraties de desbetreffende budgetten en andere benodigde middelen of initiatieven voor
deze projecten tijdig voorbehouden en in overleg met het stadsbestuur inzetten.

40.3.

Overlegpunten met buurgemeenten

Een overlegpunt tijdens en mogelijk ook na de afronding van deze structuurplanherziening betreft
de voorgestelde uitbouw van een Intergemeentelijke Dienst Ruimtelijke Planning en
Streekontwikkeling Zuidwest-Haspengouw en de wederzijdse verwachtingen, de mogelijkheden

167

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

en beperkingen hiervoor, alsook – wanneer er principiële bereidheid toe is bij meerdere
gemeenten – de voorbereidingen van de concrete organisatie ervan.
Op verschillende punten is ook na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Sint-Truiden verder overleg met de buurgemeenten Geetbets, Zoutleeuw, Landen, Gingelom,
Heers, Borgloon, Wellen, Alken en Nieuwerkerken aangewezen.
Inzake concrete projecten en maatregelen betreft het onder meer :
- de concrete invulling van de bebouwingsvrije landbouwplateaus en de agrarische
activiteitenzones die mogelijk voor uitbreiding in de buurgemeenten vatbaar is;
- de eventuele grensoverschrijdende afbakening en inrichtings- en beheersprincipes van de
grote gehelen natuur en hun overgangsranden (in het bijzonder Vinne-Duras-Metsteren,
Nieuwenhoven Mielenbos-Mierenhoopbos, Overbroek-Gelinden-Egoven en Kluisbos);
- de eventuele grensoverschrijdende afbakening en inrichtings- en beheersprincipes van de
natuurverwevingsgebieden in de beekvalleien;
- de eventuele grensoverschrijdende afbakening en inrichtings- en beheersprincipes van de
natuurverbindende corridors in het noordwestelijk gebied Duras-Kluisbos;
- de doortrekking van de zes groene schakels en hun inbedding in het regionale fietsroutenet;
- de beperking van het doorgaande (snelle) autoverkeer op de grensoverschrijdende
landbouwwegen;
- een eventuele grensoverschrijdende uitbreiding van het systeem van tractorpasseerstroken
- de eventuele uitbouw van grensoverschrijdende functionele (middel)grote dorpengehelen
- de eventuele grensoverschrijdende uitbouw van de wandelgebieden
- de eventuele grensoverschrijdende afstemming van de ontwikkelingen langs de steenwegen
- de ondersteuning van geïnteresseerde buurgemeenten in het handhavingsbeleid inzake
stedenbouw en milieu (voorbereiding van de vaststellingen door Truiense ambtenaren i.f.v.
PV’s door de lokale politiezone(s)).

168

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

BINDEND DEEL
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41. Bindende bepalingen
Volgende bindende bepalingen worden ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd. Zij
omvatten de krachtlijnen van de gewenste ruimtelijke structuur, de taakstellingen die Sint-Truiden
zich vooropstelt en de prioritaire projecten en maatregelen waarvoor op korte of middellange
termijn acties van de gemeente noodzakelijk zijn voor de realisatie van de uitgangsvisie en van
de gewenste ruimtelijke structuur. Minder prioritaire maatregelen, maatregelen voor de lange
termijn, maatregelen die niet tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren of die een directe band
met het vergunningenbeleid leggen, worden overeenkomstig de bepalingen van het
planningsdecreet niet als bindende bepaling opgenomen. Alle (delen van) projecten en
maatregelen die niet in het bindend gedeelte zijn opgenomen, hebben een richtinggevende
waarde.

41.1. Bindende bepalingen over structuren en structuurbepalende
elementen
Bindende bepaling 1 – selectie van structuurbepalende elementen
Binnen het kader van de subsidiariteit worden volgende structuurbepalende elementen voor SintTruiden geselecteerd. Het richtinggevend deel beschrijft hun inhoud en samenhang.

1.1.
-

Met betrekking tot de woon- en leefstructuur

het door de Provincie afgebakend structuurondersteunend kleinstedelijk gebied als de zone
waarbinnen de kwalitatieve en kwantitatieve stedelijke taakstellingen inzake wonen hun plaats







vinden
de dynamische binnenstad, de te verdichten kernstad en de vijf wijken en linten van de luchtig
te ontwikkelen randstad (Nieuw-Sint-Truiden, Melveren/Terbiest, Brustempoortbuiting,
Bevingen en lint Zepperenweg) als onderdelen van dat stedelijk gebied. De ontwikkeling van
Melveren/Terbiest word vastgelegd in een RUP
Sint-Pieter als prioritair te herwaarderen kernstadswijk. De Stad Sint-Truiden stelt ten
behoeve van deze stadsvernieuwing een actieprogramma op. De Stad zal binnen haar
mogelijkheden de woonomgeving verbeteren
de kernen buiten het door de Provincie afgebakende kleinstedelijk gebied als kernen in het
buitengebied met alleen een aangroei in functie van de gesloten bevolkingsprognose
de drie te versterken grote dorpen Brustem, Velm en Zepperen waar telkens een reservewoningbouwproject zinvol is, het functionele grote dorpengeheel Groot-GelmenEngelmanshoven-Gelinden, de zes in hun weefsel behoedzaam in te vullen en op te
waarderen middelgrote dorpen(gehelen) Wilderen-Duras, Ordingen, Aalst, RunkelenGorsem-Metsteren, Kortenbos-Senselberg-Melveren; het ene in haar weefsel behoedzaam in
te vullen en op te waarderen kleine dorp Kerkom en de twee gehuchten

1.2.
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de vier (te herstructureren en op te waarderen) gemengde regionale bedrijventerreinen,
Schurhovenveld, Terbiest, Domein van Brustem en Zuid
de compacte lokale bedrijventerreinen
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het gemengd economische gebied van kernstad en randstad met daarbinnen enkele
concentratiepunten aan Melveren-oost en Brustempoort
de (potentiële) plekken voor hoogwaardige onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven
het handelscentrum met de regionale handelsas doorheen binnenstad en kernstad en in het
bijzonder het kernwinkelgebied van Stapelstraat-Markt-Luikerstraat, met accent op
Luikerstraat
de clusters voor grootwinkels in het stedelijk gebied, met de hoofdcluster aan Ringlaan –
Hasseltsesteenweg-zuid en nevenclusters aan Tiensesteenweg, Fabrieksstraat en
Luikersteenweg
de voorkeurskantorenomgeving aan het station
de regionale (zorg)voorzieningen in het kleinstedelijk gebied
het grondgebonden landbouwgebied in omvangrijke delen van het gemeentelijk grondgebied.

1.3.











de Abdij uit te bouwen als religieus-cultureel, educatief en dienstencentrum en trekker van de
cultuurtoeristische ontwikkeling van de stad
de cultureel-recreatieve evenementensite op Vlaams niveau in het Domein van Brustem
het aantrekkelijk mee-beleefgebied van de kernstad
de drie te versterken stadsparken Cicindria, het oude stadspark en Speelhof
de uit te bouwen en te ordenen noordelijke recreatieve as
de zes groene schakels, Romeinse weg en het noordwestelijk pad Melveren – Duras – Vinne
als basis voor het fietsroutenetwerk
de twee plekken voor sportinfrastructuur op regionaal niveau aan Staaien en aan het kasteel
van Brustem
de drie plekken voor sportinfrastructuur op stadsniveau in Sint-Pieter, aan Veemarkt en in de
noordrand van het Domein van Brustem
de sterk te vermengen en qua verkeer te beveiligen horecastrip van Brustem
de acht (grensoverschrijdend) verder uit te bouwen wandelgebieden

1.4.










Met betrekking tot de groen- en waterstructuur

de zes te verruimen en met graslanden te versterken beekvalleien van Molenbeek, Cicindria,
Melsterbeek, Herk, Kelsbeek en Oude Beek
de zes te beschermen en te versterken grote gehelen natuur Vinne-Duras-Metsteren,
Metsteren-Melveren-Terkelen, Nieuwenhoven-Mielenbos-Mierenhoopbos, Kluisbos, Kerkomdomein van Brustem en Overbroek-Gelinden-Egoven
de specifieke ruimten voor water
het netwerk van natuurverbindingscorridors in het noordwestelijk gebied
de prioritaire zones met concentraties aan hoogstamboomgaarden en holle wegen

1.5.


Met betrekking tot de cultuurtoeristische en recreatieve structuur

Met betrekking tot de verkeers- en vervoersstructuur

de zes groene schakels die samen met de romeinse weg en het noordwestelijke pad de
veilige, conflictarme en zo veel mogelijk conflictvrije hoofdfietsverbindingen in Sint-Truiden
vormen
de vlotte, sterk verstedelijkte spoortoegang met het station op de verdubbelde spoorlijn
de twee hoofdbusstations aan station en op Europaplein waar regionale en stadsbussen
verknopen
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de binnenstadsboulevard / parkeerroute die door stapsgewijze realisatie met tussentijdse
evaluaties tegelijk een belangrijke verbindende rol voor fietsers, zijn rol als hoofdroute voor
de bussen omheen de en een ontsluitende rol naar de middellangparkings in en rond de
binnenstad opneemt
de hoofdverbindingswegen (primaire weg) met de doortocht als groene boulevard zoals
voorzien in het masterplan N80 en met een geactualiseerde verknoping van N80 en N3
de gewone verbindingswegen (secundaire weg type I en II) op delen van andere steenwegen
(suggestie naar de provincie).

1.6.





Met betrekking tot de landschappelijke structuur

de laanbeplanting langs de verbindingswegen en de oude steenwegen
de bakens met zowel traditionele hogere en beeldbepalende gebouwen zoals (kerk)torens en
kastelen als een aantal hedendaagse torengebouwen en windturbines
de massieve boscomplexen
de grote open ruimten van de zuidelijke plateaus in Droog-Haspengouw.

41.2. Bindende bepalingen over taakstellingen tot 2017 en later
Bindende bepaling 2 – taakstelling inzake wonen
Voortbouwend op de door de provincie gegeven taakstelling onderneemt de stad alle nodige
initiatieven om in de dorpen en het buitengebied een behoedzaam woonbeleid te voeren en een
taakstelling van (niet meer dan) 44 bijkomende woningen per jaar tot 2022 te realiseren.
Voor de ontwikkelingen op basis van de door de provincie gegeven taakstelling in het
kleinstedelijk gebied monitort de stad de feitelijke realisaties en de evolutie van de
woningvoorraad en in het bijzonder de woonprojectzones aldaar.

Bindende bepaling 3 - taakstelling inzake bedrijvigheid
Voortbouwend op de eerste cijfermatige doorrekening van de provinciale taakstelling in het
herziene RSV naar de omvang van Sint-Truiden staat, voortbouwend op de goedkeuring van het
provinciaal RUP voor het regionaal bedrijventerrein domein van Brustem, een effectief te
realiseren oppervlakte aan bijkomende regionale en lokale bedrijventerreinen van ca. 60 ha
voorop. De stad onderneemt in overleg met de hogere overheden de nodige realisatie-acties en
beperkte planningsinitiatieven om dit pakket te realiseren.

41.3. Bindende bepalingen over acties
41.3.1. Bindende bepalingen aangaande de woon- en leefstructuur
Bindende bepaling 4 - gefaseerd ontwikkelen van een reeks nieuwe
woonlocaties in de woonzones, met accent op het stedelijk gebied
Om aan de lokale behoeften bij een open bevolkingsprognose voor de periode tot 2020, die hoger
ligt dan de geraamde de provinciale taakstelling in het kleinstedelijk gebied te kunnen voldoen,
stimuleert het stadsbestuur de eerstkomende periode (2008-2022) de ontwikkeling van een reeks
projecten voor bijkomende woningen (bovenop deze uit de voorraad) op de meest gewenste
locaties uit de woonprogrammatie.
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Prioriteit gaat hierbij naar de woonprojectzones in de binnenstad, de stationsomgeving en aan de
Veemarkt. Daarnaast komen ook een aantal binnengebieden in de kernstad en in de randwijken
in aanmerking. In al deze gebieden is zowel particulier als openbaar initiatief gewenst.
De Stad neemt voor deze projecten actief een regierol op. Ter ondersteuning hiervan monitort zij
op actieve wijze de planning en de realisatie van de woonprojecten in het kleinstedelijk gebied.
De tekorten om aan de gesloten bevolkingsprognose in enkele middelgrote dorpen(gehelen)
tegemoet te kunnen komen, worden in Wilderen-Duras, Kortenbos-Senselberg en Ordingen
opgevangen door telkens een (deel van een) binnengebied in woonzone te (laten) ontwikkelen.
Soortgelijke kleine tekorten in het kleine dorp Kerkom worden in omliggende dorpen opgevangen.
In de buitengebieddorpen wordt uiterst behoedzaam met bijkomende woningen omgegaan.

Bindende bepaling 5 - voeren van een stimulerend beleid om toekomstgerichte
woonvormen, woningtypes en projecttypologieën op de markt te krijgen
Nieuwe en grondig verbouwde woningen in Sint-Truiden zijn toekomstgericht en beantwoorden
daarom aan een aantal kwaliteitseisen, met name geschikt voor thuiswerk, de levenslangwonenstandaard, flexibel, laagenergiestandaardnorm, zonder airco’s, met hemelwaterhergebruik en
degelijke fietsenberging.
Ook de kleine (minder dan 10 woningen) en middelgrote (tussen 10 en 30 woningen) projecten
waarin die woningen worden gerealiseerd voldoen aan enkele voorwaarden :
 (semi-)publieke buitenruimten groen en bij voorrang gericht op voetgangers en fietsers,
kinderen en ouderen
 zo collectieve stalplaatsen voor wagens: (half-)ondergronds onder woningen of groene tuinen
 mix van woninggrootten i.f.v. mantelzorg en levenslang wonen.
Deze projectvoorwaarden worden gedifferentieerd toegepast naargelang de ligging in binnenstad
en kernstad, in randstedelijke wijken, in dorpskernen of in woonlinten en geïsoleerde situaties.

Bindende bepaling 6 - aanleg van een aantrekkelijke openbare activiteitenruimte in elk dorp
Dorpspleinen die bij prioriteit op te waarderen zijn: de kerkomgeving in Melveren, de twee centrale
pleinen in Brustem-dorp, de twee pleinen in Gelinden-dorp.
In een aantal straatdorpen wordt niet één dorpsplein ingebracht, maar wel een aantal accenten
in de loop van de straat. Dit is bij prioriteit het geval in Zepperen (de verbreding aan
Stippelstraat/Stokstraat, de open ruimte tegenover Waterkuilstraat, de verbreding voor school en
oud gemeentehuis).

Bindende bepaling 7 – opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de
verschillende dorpen(gehelen)
Teneinde de gewenste ontwikkelingen van de verschillende dorpen, zoals weergegeven in de
structuurschetsen, beter te kunnen sturen maakt het stadsbestuur voor de dorpen verder
ruimtelijke uitvoeringsplannen op (per dorpengroep). Onder meer woonontwikkeling,
mogelijkheden voor handelszaken, bedrijven en landbouwbedrijven, erfgoed en landschap,
ecologische infrastructuur, recreatief groen komen hierin aan bod.
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41.3.2. Bindende bepalingen aangaande de ruimtelijk-economische en
voorzieningen structuur
Bindende bepaling 8 - verdere uitbouw van de regionale bedrijventerreinen
De stad Sint-Truiden ondersteunt de verdere uitbouw van de regionale bedrijventerreinen. Deze
uitbouw bestaat uit minstens uit volgende twee elementen :
- de verdere afwerking, opvulling en opwaardering van de terreinen Schurhovenveld en
Terbiest
- de verdere uitbouw en opvulling op het terrein van het regionale deel in de noordrand van het
Domein van Brustem en het terrein Zuid op een kwaliteitsvolle en gefaseerde wijze. Hiertoe
maakt de stad waar nodig en met mandaat van de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan op.

Bindende bepaling 9 - strikte begeleiding van bestaande en nieuwe bedrijven in
woonzones
Vermenging van bedrijven met het wonen wordt geaccepteerd en gestimuleerd zowel in de
stadswijken als in de kerkdorpen, uiteraard voor zover het bedrijven betreft die vermengbaar zijn.
Criteria hiervoor zijn richtinggevend aangegeven en kunnen in een gemeentelijke
bouwverordening worden vastgelegd.
Om deze vermenging in de praktijk verder te stimuleren worden in een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan, waar het ruimtelijk kan, plekken en zones in de wijken, kernen, en langsheen de
toegangswegen ernaartoe aangeduid waar een grotere bouwdiepte voor bedrijven mogelijk is.

Bindende bepaling 10 - uitbouw van enkele lokale bedrijventerreinen voor
vrijwillige herlocaties van bestaande bedrijven en voor nieuwe bedrijven met
een lokale reikwijdte
Dergelijke kleine bedrijvenzones voor niet-milieubelastende activiteiten zijn bedoeld voor de
herlocatie van aanwezige, niet-vermengbare bedrijven uit de woonzones in de gemeente, maar
daarnaast ook voor nieuwe ambachtelijke productie- of verwerkingsbedrijven met een lokale
reikwijdte.
Als lokale bedrijvenzones worden (verder) ontwikkeld, opgevuld en afgewerkt :
- de zone aan Fabrieksstraat/Tiensesteenweg
- de zones in de noordrand van het Domein van Brustem
- de zone Melveren-oost, met op termijn een omschakeling naar hedendaagse ambachtelijke
bedrijvigheid.
Deze zones worden compact, aan een hoge dichtheid ontwikkeld.

Bindende bepaling 11 - de oost-west-gerichte handelsas in de kernstad en
uitlopers in de randstad versterken en verder uitbouwen
Handelsactiviteiten van vooral kleinhandel en middelgrootwinkels (tot 400 m²) en een aantal
grootwinkels (tot 1.000 m²) worden gestimuleerd en krijgen ruimtelijke mogelijkheden (toegelaten
oppervlakte, bouwdiepte, …) in de hoofdstraten in een brede as tussen station en Brustempoort,
in het bijzonder in het kernwinkelgebied van Stapelstraat-Markt-Luikerstraat waar een
substantieel deel bijkomende gespecialiseerde handelsruimte voorzien wordt. Dit wordt verder in
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd.
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Bindende bepaling 12 – grootwinkels reorganiseren in clusters in het stedelijk
gebied
Grootwinkels (> 1.000 m²) worden in goedgelegen clusters in het stedelijk gebied gebundeld, die
goed met de fiets bereikbaar zijn, het parkeren gemeenschappelijk op eigen terrein opvangen en
een aantrekkelijke uitstraling krijgen.

Bindende bepaling 13 - ruimtelijke steunmaatregelen aan de landbouw en het
fruit
Het stadsbestuur neemt, met ruimtelijke maatregelen, een ondersteunende rol voor de landbouw
en het fruit op zich op volgende, verder te onderzoeken en uit te werken, manieren :
- het bieden van mogelijkheden tot behoud en modernisering voor landbouwbedrijfsgebouwen
in de dorpen en aan de randen ervan, binnen een aantal minimumregels aangaande het
uitzicht (verder vast te leggen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan);
- ondersteunen van de aanleg van tractorpasseerstroken langs alle verbindingswegen naar
stad en veilingen
- het verder afweren van bebouwingsdruk op een reeks in gebruik zijnde landbouwgronden
door fasering of herbestemming van woonuitbreidingsgebieden (vast te leggen in een
gemeentelijk of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan)
- het planologisch compenseren van eventuele herbestemmingen uit herbevestigd agrarisch
gebied, o.m. voor de ontdubbeling van de spoorlijn.

41.3.3. Bindende bepalingen aangaande de cultuurtoeristische en recreatieve
structuur
Bindende bepaling 14 - opwaarderen van de Abdij als religieus-cultureel,
educatief en dienstencentrum en trekker van het Truiens cultuur-toerisme
In het geheel van de cultuurtoeristische uitbouw van Sint-Truiden is een hedendaagse,
multifunctionele opwaardering van de cruciale stadsplek van de Abdij een prioriteit voor het
stadsbestuur.
Deze opwaardering vergt een duidelijke trekker, een beheerder en behoorlijk forse investering.
De stad neemt hierbij een trekkende rol op, maar doet dit zowel op inhoudelijk, beheersmatig als
financieel vlak in een samenwerkingsverband met thans aanwezige en eventuele nieuwe private
partners.
De kern voor de verdere ontwikkeling van de Abdij is een uitbouw van dit complex tot een
hedendaags religieus-cultureel, educatief en dienstencentrum. Hiermee neemt de ontstaanssite
van Sint-Truiden een unieke rol in Vlaanderen op. De site wordt verstedelijkt en sterker in het
stedelijk weefsel ingebed. Een integrale aanpak is voor het welslagen van dit toekomstbeeld
essentieel: hiertoe maakt de stad een beheersplan en eventueel een herbestemmingsplan op.

Bindende bepaling 15 - ondersteunen van hergebruiksmogelijkheden voor
historisch-monumentale gebouwen met erfgoedwaarde
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Meerdere monumentale gebouwen met erfgoedwaarde in Sint-Truiden dreigen de komende
decennia leeg en vrij te komen. Hierop dient geanticipeerd. Randvoorwaarden voor nieuwe
functies zijn ::
 duurzaam, kwaliteitsvol, zo mogelijk economisch rendabel
 liefst functies die grote ruimten nodig hebben
 liefst met (deels) eigen financiering
 liefst publieksfuncties die bezoek toelaten
 die het cultuur-historisch karakter respecteren / versterken
 met een dynamiek die past bij de omgeving (spreiding evenementen).
Voor de verschillende soorten historisch-monumentale gebouwen ligt ruime waaier aan
hergebruikmogelijkheden voor.
Om de mogelijkheden optimaal te benutten, gaten in leegkomende panden tijdig te vullen en
overlappingen qua functies te vermijden, is een planmatige aanpak noodzaak. Hiertoe maakt de
stad, op basis van de beschikbare informatie en in overleg met initiatiefnemers een actieplan
‘hergebruik historisch-monumentale gebouwen’ op met focus op de samenhang van gebruik
tussen de verschillende gebouwen. Zij vertaalt dit plan waar nodig verder in RUP’s en hanteert
het als kader naar de verschillende soorten initiatiefnemers. Bij deze acties is de
Minderbroederssite prioritair voor passende mede- en hergebruiksmogeljkheden.

Bindende bepaling 16 - infrastructuur voor occasionele massa-evenementen in
een hiërarchie uitbouwen
Occasionele massa-evenementen in de culturele en recreatieve sfeer zijn een belangrijk
onderdeel in de (uitstraling van de) cultuur-toeristische activiteit. Om deze op een passende
manier in het stedelijk weefsel te kunnen inbedden, met ook een aantrekkelijkheid en slechts een
beperkte hinder voor de stadsbewoners, worden ze volgens een hiërarchisch systeem opgezet
en dit in aangepaste infrastructuren.
Voor een gelimiteerd aantal evenementen van Vlaams niveau of hoger, met mogelijk meerdere
tienduizenden bezoekers, wordt de centrale open ruimte van het Domein van Brustem ingericht
en ingeschakeld. Andere, kleinere evenementen op (boven)stedelijk niveau vinden een passende
plaats op het stedelijk plein van de Veemarktsite. Voor binnen-evenementen (fuiven, optredens,
…) op dat (boven)stedelijke niveau is er de locatie van loodsen 55 / 66 in het Domein van
Brustem.
Voor evenementen op stedelijk niveau is het geheel van Grote Markt / Groenmarkt / H. Hartplein
de geschikte plek waar bewoners het meest met bezoekersactiviteiten vertrouwd zijn. Meerdere
en diverse evenementen gedurende het jaar zijn er mogelijk. Binnen-evenementen op stedelijk
niveau vinden ook plaats in de ‘fuifbunker’ van het nieuw stedelijk jeugdcentrum op de
Gazometersite aan het station.
Op een tussenniveau zijn er een aantal plekken die occasioneel (1 of 2 maal per jaar) een groot
evenement en eventueel meerdere kleine kunnen verdragen en opvangen, met name het plein
aan het cultureel centrum, het Europaplein, het Minderbroedersplein.
Op het laagste niveau van de wijken en dorpen zijn de sfeervolle pleintjes bedoeld voor lokale
activiteiten.
Deze hiërarchie wordt in het toelatingsbeleid van manifestaties bewaakt en ondersteund door een
goede ruimtelijke inrichting van de betreffende plekken en het evenementenloket.

176

OMGEVING - 26/04/2017 - 08176_SRP_TK_100_definitief ontwerp.docx

41.3.4. Bindende bepalingen aangaande de groen- en water structuur
Bindende bepaling 17 – planologische bescherming van de zes grote gehelen
natuur
Voor zover het Vlaams gewest hiertoe geen initiatief neemt, wordt in een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan aan de zes geselecteerde grote gehelen natuur een planologische bescherming
gegeven. Dit behelst herbestemmingen naar natuurgebied van stroken landbouwgebied tussen
het kasteelpark van Duras en de bossen van Metsteren, tussen de kasteelparken van Metsteren
en Melveren, tussen het bos ten oosten van Kerkom-dorp en het domein van Brustem (met
inbegrip van de waardevolle graslanden in de zuidoosteljke rand ervan), van het
woonuitbreidingsgebied Bloemenstraat in Gelinden naar natuurgebied en van een oostelijke
strook van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen in Melveren naar natuurgebied enerzijds
en het vastleggen van de beperkte overgangszones rond de zes grote gehelen natuur anderzijds.

Bindende bepaling 18 – planologische bescherming van de zes beekvalleien
Voor zover het Vlaams gewest of de provincie hiertoe geen initiatief neemt, wordt na het bekomen
van delegatiebevoegdheid hiervoor in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de zes
geselecteerde beekvalleien een planologische bescherming gegeven. Naast het vrijwaren van
een aantal bouwpercelen van bebouwing behelst dit de herbestemming van delen van de oevers
richting natuur. Dit gemeentelijke uitvoeringsplan wordt opgemaakt, zo mogelijk in samenwerking
met en met de steun van het Vlaams gewest en de provincie, na gedetailleerd onderzoek en
overleg met de natuur- en landbouwsectoren.
Een dergelijk RUP biedt ook een samenhangend ruimtelijk kader voor het watersysteem; daartoe
worden de nodige ruimten voor water er mee in opgenomen.

41.3.5. Bindende bepalingen aangaande de gewenste verkeers- en
vervoersstructuur
Bindende bepaling 19 - aanleg van zes groene schakels als aantrekkelijke fietsen wandelroutes
Vanuit de binnenstad legt de gemeente in zes richtingen een groene schakel aan. Deze groene
schakels zijn tegelijk :
 ruimtelijke verbindingsassen die de open ruimte van het ommeland en het stedelijk gebeuren
van kernstad en vooral binnenstad als schakels in mekaar laten overvloeien
 aantrekkelijke verbindingsroutes voor voetgangers en fietsers tussen de binnenstad en
recreatieve en cultureel-toeristische attractiepunten rond de stad (en in de nevengelegen
gemeenten)
 aantrekkelijke en veilige, conflictarme en zo mogelijk conflictvrije hoofdverbindingsroutes voor
fietsers tussen de binnenstad en een aantal kerkdorpen
- aantrekkelijke wandelassen tussen de binnenstad en de langparkeerterreinen aan de rand
van de kernstad.

Bindende bepaling 20 – ombouw stationsplein tot het levendig en leefbaar
openbaar vervoersknooppunt van de regio
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Het stationsplein wordt heraangelegd tot een kwaliteitsvol plein, een aantrekkelijke toegang tot
Sint-Truiden en een knooppunt van de stedelijke en regionale buslijnen, waar ook vlotte
overstapmogelijkheden tussen trein, bus, auto, taxi en fiets aanwezig zijn. Het nieuwe
stationsplein zal op termijn een brede en uitnodigende beweging onder de sporen door gaan
zodat plein- en openbaargebruikers zicht hebben op het geheel. De locatie van de stads- en
streekbussen evolueert gefaseerd naar de meest geschikte plaatsen en toegangsroutes.

Bindende bepaling 21 – uitbouw van een hiërarchische wegenstructuur
In aanvulling op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en op het herziene gemeentelijk
mobiliteitsplan, wordt als hoofdstructuur beschouwd :
- N80-noord en oostelijke en zuidelijke omleiding als primaire weg II
- de doortocht van N80 langs de stad, in een hernieuwde aanleg als groene boulevard met
scheiding van lokaal en doorgaand verkeer
- secundaire wegen: loutere suggesties naar de provincie
- daarop aantakkend de (lokale) toegangswegen tot kernen en bedrijventerreinen, die in de
woonkernen uitmonden in erfachtige centrale delen om het doorgaand verkeer te
ontmoedigen
- aantakkend op deze toegangswegen de lokale (woon)straten
- omheen de binnenstad zorgt de stadsboulevard (parkeerroute) door stapsgewijze realisatie
met tussentijdse evaluaties voor een vlotte verdeling van het bestemmingsverkeer naar de
verschillende middellangparkeerzones in binnenstad en kernstad.
Om deze structuur te realiseren worden twee nieuwe wegdelen aangelegd, namelijk de
verlenging van N718 van Hasseltse- tot Diestersteenweg (na realisatie van de doortocht van N80)
en een noordelijke ontsluiting van Nieuw-Sint-Truiden naar Diestersteenweg.

Bindende bepaling 22 - inbouwen van een ‘ontmoedigingszone voor doorgaand
verkeer’ in de dorpskernen
In de centrale zone van de dorpskernen die niet door een secundaire weg worden doorsneden
wordt een ‘ontmoedigingszone voor doorgaand verkeer’ uitgebouwd. Deze zal, naargelang de
specifieke situatie, verschillende vormen aannemen. In principe blijft lokaal autoverkeer in deze
ontmoedigingszone mogelijk en is de mogelijke snelheid er laag.
Prioriteit voor de uitbouw van deze ontmoedigingszones voor doorgaand verkeer ligt bij de
dorpskernen waar die druk het hoogst is: Aalst, Brustem, Ordingen, Zepperen.

41.3.6. Bindende bepalingen met betrekking tot de landschappelijke structuur
Bindende bepaling 23 – verdere bescherming van de beeldbepalende
gebouwen
De waardevolle en karaktervolle gebouwen die niet als monument zijn beschermd dienen bij
verbouwing hun aanwezige globale uitzicht en karakteristieke elementen te behouden.
Eigentijdse en vernieuwende interpretaties hiervan zijn welkom. Ook vervangende nieuwbouw
van de panden die niet in de Vlaamse Inventaris Bouwkundig Erfgoed voorkomen is mogelijk
wanneer daardoor aantoonbaar een hogere kwaliteit wordt geboden. Een soortgelijke
beschermende regelgeving als in de binnenstad wordt gericht ingewerkt in de gebiedsgerichte
dorps-RUP’s, RUP’s voor stadswijken en in andere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen,
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ondersteund door bepalingen in de bouwverordening, zodat dergelijke panden mee de identiteit
van hun omgeving (blijven) ondersteunen.

Bindende bepaling 24 - aandacht voor het uitzicht en het beeld bij elke ingreep
die de gemeente zelf doet
Bij alle ingrepen op het openbaar domein en aan gemeentelijke gebouwen, zal de gemeente zorg
besteden aan de verschijningsvorm, zodat deze ingrepen op een goede manier inspelen op hun
omgeving en er een verrijking voor betekenen. Voor de ingrepen die aan haar advies onderhevig
zijn, geeft een werkgroep van de GECORO hierover een expliciet advies. In een regelmatig
rapport aan de GECORO en de Gemeenteraad geeft die werkgroep haar beoordeling van de
kwaliteit van het uitzicht en het beeld van alle uitgevoerde belangrijke ingrepen op het openbaar
domein en aan gemeentelijke gebouwen weer.

Bindende bepaling 25 – fasering van op korte termijn zeker niet te ontwikkelen
woonuitbreidingsgebieden
De openheid van het landschap rond een aantal dorpen wordt minstens voor de eerstvolgende
periode gevrijwaard door fasering van een aantal woonuitbreidingsgebieden in gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Voor fasering voor de latere termijn (zeker na 2022 en tot wanneer het aansnijden ervan in een
woonstudie wordt verantwoord) betreft het volgende woonuitbreidingsgebieden:
- Wilderen, spoorweg
- Senselberg
- Zepperen: Bredje, Achter de kerk, resterend gedeelte van Het Dekken
- Ordingen/Brustem, Pipelveldje en Beekkant, resterend gedeelte van Geelstraat/Tomstraat.

Bindende bepaling 26 - vrijwaring en invoering van een bouwvrije zone op de
plateaus van Droog Haspengouw
Om de openheid van het landschap op de plateaus van Droog Haspengouw te vrijwaren, worden
zones vastgesteld waarin een verbod op nieuwbouw, ook voor agrarische gebouwen, van kracht
wordt. In de bouwvrije zones blijven onder strikte voorwaarden lage tunnels voor kleinfruit,
hagelnetten en soortgelijke tijdelijke teelttechnische beschermingsinstallaties mogelijk. Deze
bouwvrije zones omvatten grosso-modo het volledige zuidelijke landbouwgebied (agrarische
zones in het gewestplan) tussen Halmaalweg en Luikersteenweg en het oostelijke
landbouwgebied tussen Luiker- en Tongersesteenweg ten oosten van Brustem. Deze zones
worden in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd.

41.4. Bindende bepalingen over organisatie, overleg en
onderhandeling
Bindende bepaling 27 – verderzetting van een dynamische GECORO die als
adviesorgaan dat de uitvoering van het gemeentelijk structuurplan opvolgt
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) wordt belast met de opdracht
de uitvoering van het gemeentelijk structuurplan en van het globale ruimtelijk beleid op te volgen.
Andere stedelijke adviesraden die ruimtelijke aspecten behandelen, worden op de meest gepaste
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manier bij dit werk betrokken. De stadsdiensten zorgen hierbij uit eigen initiatief en op vraag van
de GECORO elk op hun terrein voor een vlotte doorstroming van de benodigde informatie. De
GECORO levert jaarlijks een advies aan College en Gemeenteraad over de stand van zaken en
de vooruitzichten in de uitvoering van het gemeentelijk structuurplan. De GECORO is hiervoor
met een ruime maatschappelijke inbedding en met geïnteresseerde, actieve leden samengesteld.

Bindende bepaling 28 - hanteren van het gemeentelijk structuurplan als
toetsingskader voor het dagelijks beleid
Alle stedelijke diensten die aspecten van het ruimtelijk beleid uitvoeren hanteren het gemeentelijk
structuurplan als toetsingskader voor de eigen projecten en ingrepen (in wegen, groen,
gebouwen, …) en plannen (RUP’s, reglementen, ….) met ruimtelijke impact die ze ontwikkelen.
Deze inhoudelijke toetsing en motivatie blijken ook uit de verantwoordingsnota’s van de
voorgestelde ingrepen vanwege de stedelijke diensten en de stedelijke bestuursorganen.

Bindende bepaling 29 - effectieve controle van de bouwvergunningen, later
omgevingsvergunningen, en de regels in de bouwverordening
De controle op de feitelijke bouwwerken en handelingen aan gebouwen en gronden is een
hoeksteen voor de realisatie van het gewenste ruimtelijk beleid. Het stadsbestuur voert de
inspanningen terzake op een systematische en doordachte wijze opgevoerd.

+
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