VERSLAG OPENBAAR ONDERZOEK
door volgende Delsonen:
Er werden 35 ontvankelijke bezwaarschriften ingediend, meer bepaald

de bezwaren niet per ingediend
De inhoud van deze bezwaarschriften overlapt in grote mate, zodat
bezwaarschrift worden behandeld doch wel volgens de inhoud ervan.

de eigenaars van de te onteigenen
Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw
uitgebreider werd uitgewerkt dan
percelen, wordt wel afzonderlijk behandeld aangezien dat merkelijk
die niet worden
de overige bezwaarschrifterr en daarin ook bezwaren worden opgeworpen
opgeworpen in de ander e bezut aarschriften'

1. Er zou historisch nooit een doorgang

geweest

zijn tussen de woning

gelegen Begijnhof

.29 en het Godshuis

Zelfs indien er geen historische doorgang zou geweest zijn tussen de woning gelegen Begijnhof 29
en het Godshuis blijft het zo dathet grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het
RUP 'speelhoÊnegijnhoÊVeemarktí deze doorgang voorzien, die een deel uitmaakt van de
verbinding die de stad wenst te maken tussen het Begijnhof en het Speelhof.
Bovendien blijkt uit de beschikbare historische plannen dat dezedoorgang wel degelijk heeft bestaan.
Meer bepaald blijkt dit allereerst uit de Villarest-kaarten, die dateren van de periode 1745-1748, die
kunnen geconsulteerd worden op Geopunt Vlaanderen en waarop de doorgang reeds is weergegeven:

Vervolgens blijkt dit ook uit de Fenariskaarten, die dateren van de periode l77l-L778 en die eveneens
g""orrrilt""rd kunnen worden op Geopunt Vlaanderen, waarop de doorgang als volgt werd
weergegeven:

)

Ook in de atlas der buurtwegen, die dateert van 1841, werd de doorgang duidelijk weergegevon:
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Tot slot staat ook op het plan Vandermaelcn, dat dateert van dc periode 1846-1854 en clat eveneens
geconsulteercl kan worden op Geopunt Vlaanderen, cle cloorgang afgebecld:
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Dc doorgang heeÍl historisch dus wel <lcgelijk bestaan, het is enkel uict exact geweten tot wauneer
clat het góuui *ut, doch dat is niet rclcvant voor het feit dat de stad deze doorgang wcnst te realiseren'
Sornmigc bezwaarindieners uiten hun ougcnoegen ovcr bepaalde keuzcs die de stad in hct verledcn
heell gemaakt, zoals hct gebmik van Portugesc kasseien en het feit dat cle historische waterput nog
niet hcrsteld r.vcrd. Deze argumcnten hebben geen rclcvautie voor cle realisatie van cle doorgang en
cle redenen dic in het RUP en de projectnota wcrdeu aangehaalcl om cleze te rcaliseren'

2,

Dc doorgangzov geen nut hebben, cr zoudcn reeds voldoendc doorgangen zijn in hct
Begijnhof

De keuze om een doorgang voor traag verkeer tc maken tussen de woning gelegen Begijnhof 29 en
het Godshuis werclrceds gemaakt bij de goedkeuriug van het RUP 'speelhof-Begrjnhof-Vccmarkt''

Dit RUP wercl enkel door tle hccr en mevrouw

bestreden met een beroep tot
nictigverklaring bij de Raad van State, rvelk berocp werd verrvt.rrpcn bij arrest van 2l mei 2019' Dit
RUP en de ruimtelijke keuzes die daarin wcrden gemaakt, o.a. het voorzien van tleze doorgang. zijn

bijgevolg defrnitief.
De redenen waarom clc stad de doorgang wenst te realiscren wcrd reeds uitvoerig tocgelicht in de
projectnota, rnet verwijzing naar het grafisch plan en de stcdenbotrwkundige voorscl,riften van het
RUP.
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Ook de

onteigeningsnoodzaak
onteigeningsbesluit.

3.

werd tevens uitvoerig aangetoond in het

voorlopig

De doorgang zou de rust in het Begijnhofverstoren en overlast veroorzaken

M.b.t. de doorgangen voor langzaamverkeer bepaalt art. 8.2 van de stedenbouwkundige voorschriften
van het RUP:
"Deze doorgangen moeten toegankelijk zijn voor het pubtiek. Het college kan de modaliteiten
hiervoor bepalen. De doorgangen voor langzaam verkeer zullen volledig doorgaanbaar ziin voor
voetgangers en als ze voldoende breed zijn ook voorfietsers."

Het RUP bepaalt bijgevolg duidelijk dat de doorgang enkel toegankelijkzal zijn voor voetgangers en
eventueel vóor fietsers. Deze zal niet door gemotoriseerd verkeer gebruikt mogen worden,

Er kan redelijkerwijze worden aangenomen dat een doorgang voor voetgangers en fietsers geen
overdreven hinder, noch overlast zal veroorzaken.
De vrees dat de doorgang zal gebruikt wordsn voor zaken "die het daglicht niet mogen zien" lijkÍ
ongegrond. Er is voldóenáe sociale controle in het Begijnhof en de stad zal zo nodig ook handhavend
optreden indien er zichtoch overlastfenomenen zouden voordoen'

Er werden ook bezwaren geuit inzake verkeersveiligheid, zoals bv. in het bezwaarschrift van
r] doch deze bezuraren lijken eerder betrekking te hebben op de reeds
mevrouw

aanwezige wegen en de aanleg daarvan, eerder dan op de doorgang waarvoor de onteigening wordt
beoogd. Er is geen reden om aan'te nemen dat de doorgang voor langzaam verkeer de

verkársveiligheid in het gedrang zou brengen. Er dient bovendien op gewezen te worden dat een
fijnmazig netwerk u* rrerbindingen voor langzaamverkeer belangrijk is voor de doorwaadbaarheid

ván deze,historische site en ook het autoluwe karakter van de site mee ondersteund'

4.

Bezwaarschrift van de heer en mevrouw

,

4.1. Het algemeen nut zou ten onrechte geput worden uit de realisatie van het RUP
De bezwaarindieners stellen dat het RUP 'speelhof-Begijnhof-Veemarkt' bij gebreke aan openbaar
domein niet in de realisatie van een doorgang voor langzaam verkeer voorziet.
Daarvoor verwijzen de bezwaarindieners naar art. 8.2 vande stedenbouwkundige voorschriften van
het RUP en naatde memorie van antwoord van de stad in de procedure voor de Raad van State gekend
onder rolnummer

A. 221.3521X- I 6.850.

Bij het opstellen van het RUP 'speelhof-BegijnhoÊVeemarkt' ging de stad ervan uit dat de doorgang
tussen dé woning van de bezwaarindieners en het Godshuis reeds tot haar openbaar domein behoorde
en dus haar eigendom was en dit voor eeir breedte van ca. I meter'

Daarom werd deze doorgang niet opgenomen
BegijnhoÊVeemarkt'.

in het

5

onteigeningsplan

bij het RUP 'Speelhof-

besliste de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
geen eigendom is van de stad Sint-Truiden. De rechtbank was van
toch
evenwel dat deze doorgang
oordeel dat het feit dai deie doorgang op alle historische kaarten is weergegeven geen voldoende
bewijs oplevert dat deze eigendom is van de stad.

Bij vonnis van 6 januari 2021

Art. 8.2 van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 'speelhof-BegijnhoËVeemarkt'
bepaalt dat op de doorgang tussen de woning van de bezwaarindieners en het Godshuis een openbgre
erf<lienstbaarheid wordt ingesteld en dat deze toegankelijk moet zijn voor het publiek.

Dit voorschri* heeft op zicl:r:elf genomen geen rechtsgevolgen aangezíende stad Sint-Truiden louter
op basis van een stedènbouwkundig voorschrift op zich de doorgang niet publiek toegankelijk kan
maken aarigezienzij daawan geen eigenaar is.

Dit is wat bedoeld werd in het citaat van de bezwaarindieners uit

de memorie van antwoord van de

. stad Sint-Truiden. In dit citaat werd geenszins gesteld dat de stad Sint-Truiden afstand zou doen van
haar recht om overeenkomstig art. 2.4.3 VCRO over te gaan tot onteigening ter realisatie van het
RUP, in zov€Ire dit al mogelijk zou zijn, quod certe non.

Dit doet evenwel geen afbreuk van het feit dat de doorgang wel degelijk voorzien is op het grafisch
plan bij het RUP 'speelhof-BegijnhoÊVeemarkt' en wel als volgÍ:
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De doolgang is bijgevolg weergegeven in beige, wat volgens dc legende die op hct grafisch plau vau
het RUP is vcnneld overeenkomt met volgcude besten-rming:

L_

- I

ad. 7 16 straten en pleinen

Daarenboven is er op het grafisch plan een overdruk in een bolletjeslijn voorzicn, lvat volgens dc
legende ilie op hct grafisch plan is vcnneld staat voor volger-rde inrichtingsvoorschriÍt:

l:'

arl. 8.2 open te laten doorgangeÍr doorgang voor langzaarn verkeer

en dus als openbaar domein volgt bijgevolg uit art. 7.i6 van cle
steclenbouwkundigc voorschriflen, waarbij art. 8.2 slechts vcrduideliikt dat tlezc straat een doorgang

De bestemrning

a1s straat

vclor langzaam verkeer bctrefl.

1

Art. 2.4.3, $ 1 VCRO bepaalt:

"Elke verwerving ven onroet'ende goederen, ttereist voor de verwezenliiking van

de

ntimtelijke uinoiringsplannen, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand worden
gebracht."
Het RUP 'speelhoÊBegijnhof-Veemarkt' voorziet in de aanleg van een openbare weg op de strook
grond die óp het grafisch plan in het beige is weergegeven. Dit blijkt uit att- 7 -16 van de
stedenbouwkundi ge voorschri

"Art.

ft en

:

7.16. Straten en pleinen

7.16.1. Bestemmíng
cate go rie van ge bieds aaduiding

8:

lii ninfras tructuur

Hoofdfunctie
Straten en pleinen hebben een verkeers- en een verblijfs.functie. De verkeersfunctie voor
mechanisch verkeer is daarbij ondergêschikt qua aandacht en ruimte: zii wordt enkel
voorzien voor het noodzakelijk plaatselijk verkeer. Het riidend en stilstaand autoverkeer
wordt ingeperkt qua hoeveelheid, snelheid en ruimtebeslag. De verbliifsfunctie lviigt in alle
pl"ir"n voldoende mogelijkheden en ruimte, zij het apart, zii het in dubbel
straatdelen
"n
gebruik die ook het mechanisch verkeer gebruikt'
Zoals in de projectnota reeds werd toegelicht wenst de stad Sint-Truiden over te gaan tot realisatie
van de doorgang en aldus de verwezenlijking van de bestemming van artikel 7.16. "straten en
pleinen" van hei gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Speelhof-Begijnhof-Veemarkt en
slechts in ondergèschikte orde van het artikel 8.2. "open te laten doorgangen" van datzelf<le RUP.

Art. 7.16 van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en de inkleuring van het te
onteigenen perceel in beige 'Straten en pleinen' volstaat op zich reeds om overeenkomstig art.2'4-3
VCRó tot onteigening G kunnen overgaan en dit ter realisatie van een openbare wsg cf. de
hoofdbestemming.
Art. 7.16 van de stedenbouwkundige voorschriften maakt de bestemming 'straten en pleinen' niet
afhankelijk van het feit dat de stad Sint-Truiden al dan niet reeds eigenaar is van de strook grond
waarop dó openbare weg dient gerealiseerd te worden. Het standpunt van de bezwaarindieners dat dit
stedenbouwicundig vooischrift niet toegepast zou kunnen worden voor een perceel waarvan de stad
Sint-Truiden geen eigenaar was en dat dus niet tot het openbaar domein behoorde op het ogenblik dat
het RUP definitief werd vastgesteld raakt dan ook kant noch wal.

Dat er bij de redactie van art.8.2van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP, welk artikel
wel dególi3t voorziet in de realisatie van een doorgang voor langzaam verkeer, vanuit werd gegaan
dat de stad Sint-Truiden reeds eigenaar was van deze doorgang doet daaraan geen afbreuk.
4.2. Het algemeen nut zou ontbreken. evenals enig redelijk verband tussen de voorsenom-e.I
onteieening en het vooronsestelde doel en de onteiseningsnoodzaak

Zowel het onteigeningsdoel van algemeen nut als de onteigeningsnoodzaak werden uitvoerig
aangetoond in de projectnota en het voorlopig onteigeningsbesluit.

I

De keuze om een doorgang voor traag verkeer te maken tussen de woning gelegen Begijnhof 29 en
het Godshuis werd tr"í. gËtnuakt bij áe goe{keuring van het RUP 'speelhof-Begijnhof-Veemarkt''

Dit RUP werd enkel door de bezwaarindieners bestreden met een beroep tot nietigverklaring bij de
Raad van State, welk beroep werd verworpen bij arrest van 21 mei 2Ol9.Dit RUP en de ruimtelijke

keuzes die daarin werden gÊmaakt, o.a. het voorzien van deze doorgang, zijn bijgevolg definitief.

De redenen waarom de stad de doorgang wenst te realiseren werd reeds uitvoerig toegelicht in de
projectnota, met verwij zing naar het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het
RUP.

Ook de

onteigeningsnoodzaak
onteigeningsbesluit.

werd tevens uitvoerig

aangetoond

in het voorlopig

De kritiek van de bezwaarindieners kan beschouwd worden als kritiek op de keuze die in het RUP
werd gemaakt om een doorgang voor langzaam verkeer te maken fuss'en de woning van de
bezwaarindieners en het goasnuis. Aangeziá het beroep tot nietigverklaring van het RUP werd
verworpen door de Raad van State kunnen de wettigheid van het RUP en de daarin gemaakte
ruimtelijke keuzes echter niet langer betwist worden.
In het RUp werd de keuzegemaakt om meerdere doorgangen te voorzien van het Begijnhof naar het
achtergelegen gebied en hei Speelhof, wat een definitieve beleidskeuze is die niet langer kan betwist
wordeá. Ué Ooórgang vooÍ laÁgzaamverkeer die in het groen is wsergegeven op de luchtfoto die de
bezwaarindieners weergeven in trun benxaar is overigens ritiet op slechts 5 meter van de doorgang
tussen de woning van dé bezwaarindieners en het Godshuis gelegen, doch eerder op 60 tot 70 meter'
wat blijkt uit het-grafisch plan waarop beide doorgangen in bolletjestijn zijn weergegeven en de schaal
die vermeld is op dat plan:
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Het is geenszins onredelijk om twee doorgangen te voorzien voor langzaam verkeer op een dergelijke
afstand van elkaar

9

Het bezwaar dat er historisch geen doorgang zou geweest zijn tussen de woning van

de
bezwaarindieners en het Godshuis werd hierÉovèn reeds weerlegd. Het staat niet vast wanneer de
doorgang exact verdwenen is, doch dat doet geen afbreuk aan het feit dat er historisch wel zeer lange

tijd een doorgang geweest is.
Zelfs indien er geen historisch geen doorgang zou geweest zijn, blijft het bovendien een vaststaand
gegeven dat heigraÍisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP voorzien in de
áunt"g van een openbare weg voor langzaamverkeer op de te onteigenen percelen.
4.3.

De proiectnota zou onvolledie- zijn want zou niet voorzien in de noadzakehjke
modáliteiten die het behoud van het karakter van kerkwessl garandere4

In tegenstelling tot wat de bezwaarindiener stelt wordt er in de projectnota wel degelijk uitgebreid

ingefaan op hei historisch karakter van de te realiseren doorgang als kerkwegel en op het behoud van
historische karakter:
"

Onderbouwde visie op toekomstíg beheer vraagt wel behoud van hístorische stratenpatroon

en herstel van hisfur*che verbindingen. Verder is er ook aandacht voor doorvoeren van
ingrepen die de erfgoedwaarden ondersteunen en het nastreven van uniformiteit (qua
*át"riot"n en kleurin) binnen het begijnhof, Het opnieuw realiseren van de verbinding
ondgrsteunt de ruimteíijk-structurerende waarde (structuur van wegen en paden), alsook de
cultuurhistorische wairde (link met washuis en bleeltweide). Er ís geen spec.ifieke richtliin
naar materiaalgebruík voor deze steeg.
Het beheersplin vraagt ook aandaeht voor het vríjwaren van / rekening houden met de
wetenschappelijke / árcheologische waarde van het begiinhof. In praktiik beslist het
agentschap afer bij bodemingrepen al dan niet archeologische begeleiding vereist is'

aandacht voorzien voor de
van kasseien voor de wegenís en dolomíet voor de

werd eveneens
In het R(JP Speethof-Begijnhof-Veemarkt
-behoud
materialísatie van *ágnrt

Y[HílÍ';"r*egel

alsde steeg in het verlengde van de portíerswoning, waren oorspronkeliik

smalle stegen.

Op vlak van onroerend erfgoed zou een hedendaagse rnaterialisatie met aangepaste
dímensies, resulteren in sma-lle stegen, in dolomiet, voor beide verbindingen, vanaf het
kerlqlein."

En nog:

"De realisatie van deze werken dient in oyereensternming te gebeuren met de bestemmingsI6
en inrichtingsvoorschriften die bepaald worden door het RUP, meer bepaald de artikelen 7 ^
en 8.2.

Na verwerving wordt de bewuste grond toegevoegd aan het openbaar domein van de stad
Sint-Truiden. De betrokken doorgang dient daarna volledíg te ziin aangelegd voor het
realiseren van de doelstelling: het publiek toegankelijk maken van een voetgangersverbinding
tussen het Begijnhofen het Speelhof, Na realisatie zal deze verbinding onderhouden door de
Stad Sint-Truiden zoals het overige openbaar domein.

Naast de kerkwegel knn een afsluiting voorzien worden conform de modaliteiten van het RUP

Speethof-Begijnío!:Vnr*orkt ter vrijwaringvan de eigendomstitels
29. "

10

en

privacy van Begiinhof

Hieruit blijkt dat de weg als voetgangersverbinding zal uitgevoerd worden, zoals de kerkwegel
historisch óok een vortgungornerbindlng was. Ook de plaatsing van €en afsluiting is voorzien in de
projectnota, dit in tegenstelling tot wat de bezwaarindieners beweren.
De concrete verkeersregels die op de doorgang van toepassing zijn zullen lat€r nog geconcretiseerd
dienen te worden in een aanwllend verkeersreglement, dit kan niet in een projectnota.
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