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StRaten-generaal –Diest - 2012 

Evaluatie 
van de vereiste noodzaak voor het verplaatsen van de oorspronkelijke Demerrand ter hoogte 
van beschermd erfgoed – Park Cerckel en Refugiehuis van Averbode 
 
0. Samenvatting: 
 

1° Ter hoogte van het parkgebied Cerckel en het Refugiehuis van Averbode is het verplaatsen 
van de oorspronkelijke oeverrand van de Demer in de parkzone geen noodzaak om de 
bereikbaarheid van de garages te garanderen. (zie p. 32 e.v.) 
2° Het is mogelijk om een voldoende brede Demer (3,5 à 4m) te combineren met een wandelweg, 
aanvullend groenscherm en bereikbare garages aan de achterzijde van de Statiestraat zonder te 
raken aan het beschermde erfgoed. (zie p. 52 e.v.) 

 
3° Het stadsbestuur stelt alles in het werk om de verspreiding van de uitgewerkte tekeningen van 
het Demerproject bij de burgers te vermijden en schuwt het niet hierover foute verklaringen te 
leveren aan burgers en andere openbare besturen. (zie p. 27 e.v.) 
4°  De uitgesproken wil van het stadsbestuur om de Demer achter de Statiestraat te verplaatsen 
binnen de zone van het beschermde erfgoed wordt nooit gemotiveerd. (zie p. 3 e.v.) 

 
Te onderzoeken door gemeenteraad: 
- Wat is de echte reden om de achterzijde van de Statiestraat zo breed te maken en het beschermde 
erfgoed terzijde van de Demer te onteigenen? 
- Verbergt deze onteigening van beschermd erfgoed een vastgoedontwikkeling met zicht op 
heropende Demer aan de achterzijde van de Statiestraat? 
- Waarom werd al van bij de aanvang van de studie van Technum verondersteld dat de garages tot 
tegen de erfgrens zouden gebouwd worden? 
- Hoe wordt het verdwijnen van correspondentie betreffende vragen over het Demerdossier tussen 
de stad en de beroepsinstantie uit de periode 14 december 2009 – 14 januari 2010 uit het archief 
van de stad verklaard? 
- Is het openbaar onderzoek betreffende het openleggen van de Demer rechtsgeldig nu blijkt dat 
onrechtmatig geweigerd werd plannen publiek beschikbaar te stellen aan de samenleving. 
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- Is de vergunningsaanvraag betreffende het openleggen van de Demer rechtsgeldig nu blijkt dat 
de stad een advies verleende voor haar eigen aanvraag en ook de bezwaarschriften tegen deze 
vergunning behandelde. 
- Wil de gemeenteraad de haalbaarheid laten onderzoeken van alternatieven die het behoud van de 
garages mogelijk maken zonder dat geraakt moet worden aan het beschermde erfgoed? 
- Hoe zal het Demerproject er achter de Statiestraat nu echt uitzien? 
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1. Projectproces  
– Stadsbestuur nam ‘optimaal tracé’ achter Statiestraat nooit ernstig 
– Er wordt niet transparant gecommuniceerd over de gevolgen van het ontwerp met burgers en 
besturen. 
– Ongeldig openbaar onderzoek omwille van de onrechtmatige weigering om de plannen van het 
project ter beschikking te stellen van de burgers. 
 
Op 24 december 2007 titelt Het Nieuwsblad ‘Waterloop wordt opnieuw opengelegd voor 8,5 miljoen 
euro.’ De werken zouden van start gaan in 2010. Op 40 jaar is er veel veranderd verteld de schepen 
voor milieu aan de krant. ‘Maar de plaats waar de Demer vroeger stroomde is altijd openbaar domein 
gebleven. Onteigeningen zullen er dus niet moeten gebeuren.’ geeft de schepen nog mee. 
 
Op 19 maart 2008 luidt het verhaal in een besloten vergadering volkomen anders. Dan zit de schepen 
voor milieu een vergadering voor betreffende de restauratie van park Cerckel. Als eerste punt op de 
agenda staat niet de restauratie van de poort, noch die van het park maar wel de problematiek van de 
Demer langsheen het park. 
Enkel mondeling meldt de stad aan AG. RO (monumentenzorg) dat de openbare ruimte achter het park 
breder zou moeten zijn: ‘de benodigde oppervlakte voor nieuwe bedding en toegankelijkheid garages: 
6 à 6,5m wegenis + 3m bedding + 1m kaaimuur (gezien weg is harde oever nodig langs zijde 

woningen. Om ruimte te winnen voorstel de talud aanwezig in het park al te gebruiken als deel van 
oever). Veronderstelt wel de kap van de hieropstaande bomen.’. Plots zijn wel onteigeningen nodig. 

 
Het is niet gebruikelijk dat een schepen het voortouw neemt om datgene waarvoor hij bevoegd is te 
mogen opheffen of beschadigen. Uit de beschikbare bestuursdocumenten kan bovendien niet worden 
afgeleid wat hiervoor de aanleiding was. De zin in het verslag van 19 maart 2008 laat ook een dubbele 
lezing toe:  

- De ‘oever’ is de rand van een rivierbedding. In het verleden was de parkrand al de oever. 
Bijgevolg kan de zin begrepen worden als een akkoord dat de parkrand opnieuw de oeverrand 
zou worden. Met die omschrijving kan monumentenzorg geen bezwaar hebben. 

- Wanneer de klemtoon wordt gelegd op ‘het ruimte winnen’ in combinatie met de kap van de 
bomen  is er volgens het stadsbestuur ook reden om deze zin al te beschouwen als een formele 
toestemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed om de oever te ‘verplaatsen’ dieper in 
het beschermde park. Het is deze interpretatie die het stadsbestuur vandaag in de verf zet. 

 
Door het stellen van de vraag op een vergadering inzake de restauratie van het park ligt het voor de 
hand dat het verslag binnen de dienst monumentenzorg zal opgeslagen worden in de map ‘restauratie 
park Cerckel’ en uit de aandacht verdwijnt wanneer de Demer echt aan de orde is een jaar later. 
 
Uit wat toen, tijdens de vergadering van 19 maart 2008, informeel en terloops werd besproken en 
enkel handelde over het park Cerckel, wordt vandaag ook door de gemachtigde ambtenaar  afgeleid 
dat op die datum AG RO (Monumentenzorg) haar toestemming gaf om de rand van een beschermd 
park en ook de randen van de beide aansluitende eigendommen (eveneens beschermd) af te graven en 
de bomen te rooien. Schijnbaar is het voor de gemachtigde ambtenaar ook mogelijk dat ingrijpende 
beslissingen worden genomen over het erfgoed zonder bestuurlijk gemotiveerde studie en conclusies. 
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In het advies van het stadsbestuur van 11 oktober 2011 staat het als volgt: ‘Alvorens de 

stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend zijn er meerdere overlegmomenten geweest met het 
Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos waarbij de nodige afspraken 

werden gemaakt en overeengekomen dat de oever aan deze zuidelijke zijde ten behoeve van het 
opnieuw openleggen van de Demer kan aangepast worden, wat vervolgens het verwijderen van een 

aantal bomen met zich meebrengt. In een verslag dd.19.03.2008 omtrent de restauratie van park 
Cerckel in aanwezigheid van de diensten onroerend erfgoed wordt zelfs het volgende gesteld: ‘bij 

nazicht meetplan en inventarisatie blijkt het niet om waardevolle bomen te gaan. Vanuit de 
vergadering is er geen probleem deze te rooien. Wel voorstel ze voorlopig te behouden en de kap mee 

op te nemen in werken Demer.’1 
 
Dat net naar de zin uit het verslag van 19 maart 2008 wordt verwezen door het stadsbestuur toont aan 
dat het akkoord waarover de stad Diest beschikte vanwege ‘de diensten onroerend erfgoed’ bijzonder 
mager is. Er gebeurde geen diepgaande analyse, geen vergelijkend onderzoek van historische plannen 
en ontwerp. Voor stRaten-generaal was deze vaststelling, waarbij het stadsbestuur een eigen 
interpretatie geeft aan de visie van ‘de diensten onroerend erfgoed’, zeer vergelijkbaar met wat ook 
werd vastgesteld in het dossier voor de parking op de Veemarkt. Het merkwaardige initiatief van de 
schepen op 19 maart 2008 om z’n eigen bevoegdheid als het ware te mogen omhakken was dan ook de 
directe aanleiding voor de opmaak van dit document. 
 
Bijna een jaar later na die bewuste vergadering startte op 1 februari 2009 pas het onderzoek over het 
heropenen van de Demer door Technum. 
 
Op 12 februari 2009, 11 dagen na de start van het onderzoek, is het studiebureau Technum al formeel 
over het volgende ‘Als de garages aan de achterkant van park Cerckel blijven behouden zal er een 

deel van de wal worden afgegraven zodat de Demer toch breed genoeg kan zijn’. 
Vóór de ontwerpmogelijkheden zijn uitgetekend en vóór de technische inventarisatie rond is, is de 
conclusie al dezelfde die een jaar eerder door het stadsbestuur werd aangegeven aan AG.RO 
(monumentenzorg). Het park afgraven en bomen rooien is noodzakelijk als men de garages wil 
behouden. De ‘als’ is belangrijk. Het geeft een voorwaardelijke wijs aan. Wanneer in een 
voorbereidende vergadering, wanneer nog alles moet onderzocht worden, een ‘als’ wordt uitgesproken 
dan is het eenvoudig en menselijk om van de vergadering instemming te verkrijgen om met het 
onderzoek door te gaan. Achteraf ziet men wel wat de conclusies zijn. Dit is ook wat er gebeurd. De 
dienst Monumentenzorg is niet verontrust. De studie moet immers nog beginnen. 
 
Technum illustreerde het probleem op 12 februari 2009 ook aan de hand van twee doorsneden. 
Een ‘minimale’ variant en een ‘optimale’ variant. 
 
Zeer opvallend is dat noch door de stedenbouwkundige dienst van de stad, noch door VMM toen niet 
en ook later niet werd opgemerkt dat de doorsnede ‘minimale variant’ geen correcte weergave is van 
de huidige toestand. 
 

                                                 
1 Op die vergadering was Natuur en Bos niet vertegenwoordigd. 
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Op de tekening ‘minimale variant’ staat de garage getekend ‘op’ en zelfs ‘voor’ de erfgrens. Met een 
breedte van 6m (zoals ook werd gevraagd door de schepen van milieu een jaar eerder) voor de rijweg 
lijkt daarvan het logische gevolg dat de heropende Demer erg smal zal zijn. 
 

 
 
Doch de garages getekend op de minimale variant staat niet waar ze vandaag staan. Ze staan in 
werkelijkheid zoals de gemachtigde ambtenaar het ook stelt in zijn advies van 30 november 2011 op 
‘ ruime afstand’ van de erfgrens. In de onderstaande tekening tekende stRaten-generaal de garages 
waar ze in werkelijkheid staan. 
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Uit de bovenstaande doorsnede is duidelijk dat er voldoende ruimte is om oplossingen te bedenken 
waarbij niet hoeft geraakt te worden aan de beschermde parkzijde. Eveneens is duidelijk dat er ook 
geen keuze hoeft gemaakt tussen wandelen langs een brede Demer of garages in combinatie met een 
smalle Demer. Voor beide functies is er ruimte wanneer de garages blijven staan waar ze vandaag 
gebouwd zijn. StRaten-generaal kan zich niet voorstellen dat er zelfs maar sprake zou kunnen zijn van 
een ‘voorwaardelijk’ akkoord om te knibbelen aan het beschermde erfgoed indien een juiste 
voorstelling van de bestaande toestand was voorgelegd aan de dienst Monumentenzorg. Waarom 
tekende Technum deze foute doorsnede en waarom merkte dit niemand op? Was de misleiding van de 
dienst Monumentenzorg de doelstelling? 
 
Op 24 februari 2009 richt de stedelijke dienst ruimtelijke ordening (DROHM) een nota aan het 
schepencollege waarin de beide varianten worden toegelicht. Hierin wordt het ruimtelijke 
aandachtspunt voor het segment 4 (de garages in de tuinen van de woningen langs de Statiestraat) 
toegelicht. 
 
‘De beschikbare breedte voor de loop van de Demer wordt enerzijds gevormd door de bestaande 
(vergunde) garages en anderzijds door de talud (=rand) van park Cerckel. 

Nazicht van de eigendomsgrenzen leert dat de beschikbare breedte achter de Statiestraat varieert 
tussen 8 en 8,5m. 
De DROHM bepleit de optimale variant getekend door Technum ttz. geen gemotoriseerd verkeer, 
enkel langzaam-verkeer, afwerking van de tuinen, voorkant i.p.v. achterkant en de voorbijganger meer 

betrekken bij de Demer. 
 

Nog belangrijker is dat de dienst DROHM opnieuw verwijst naar het informele akkoord van 19 maart 
2008 van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de plannen inzake park Cerckel. ‘… is 

overeengekomen dat de talud zou mogen worden afgegraven – een aantal bomen die zich momenteel 
op het talud bevinden zouden toch op relatief korte termijn moeten gekapt worden – om extra ruimte te 

creëren voor de Demer.’ Wat op 19 maart 2008 werd geformuleerd als ‘het talud gebruiken als oever’ 
(rand) wordt nu ‘extra ruimte creëren voor de Demer (rivier). Opvallend is dat dit in een interne nota 
wordt geschreven maar niet was aangehaald op de startvergadering op 16 februari 2009 waarop 
monumentenzorg aanwezig was. Minstens was daar de kans geweest om af te toetsen of die dienst wel 
degelijk akkoord was met deze ingreep. 
 
In de nota aan het college zijn ook de beide doorsneden ‘minimale variant’ en ‘optimale variant’ 
opgenomen. Minstens moet worden vastgesteld dat de dienst DROHM bij zijn analyse niet heeft 
waargenomen dat de doorsnede ‘minimale variant’ die bepalend was voor de visievorming geen 
correcte weergave was van de situatie. Het gevolg was dat van bij de aanvang van het dossier door alle 
betrokkenen (bewust of onbewust) een foutief denkkader werd ingesteld. Het behoud van de garages 
stond zo synoniem voor een ‘smalle’ Demer, hoewel daar geen reden voor was. 
 
Er bleven dus enkel twee opties open. Een leuke wandelweg zonder garages of een toegang voor 
garages met brede Demer  als die werd afgegraven van de beschermde parkrand. 
 
DROHM geeft in haar nota nog aan dat bij de optimale variant, de Demer niet alleen visueel meer 

ruimte krijgt maar ook de ruimtelijke kwaliteit en de ruimtelijke beleving beduidend worden verhoogd. 
DROHM besluit met de volgende vragen aan het bestuur: 
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‘Kan het bestuur ermee akkoord gaan dat er gekozen wordt voor de optimale variant en dat bijgevolg: 

Het verwijderen van de garages verder wordt onderzocht, dat er wordt gezocht naar mogelijke 
alternatieven (tegemoetkomingen) voor de bewoners/eigenaars (bijvoorbeeld bij de realisatie van de 

site Verversgracht), dat er in overleg getreden wordt met de verschillende eigenaars en dat indien men 
uiteindelijk niet tot een vergelijk kan komen, kan overgegaan worden tot een eventuele onteigening?’ 

 
Op 2 maart 2009 lag een voorstel voor op het college om zich akkoord te verklaren met deze variant. 

 
 
Het college besliste echter om enkel ‘kennis’ te nemen van de vraag van DROHM zonder zich formeel 
akkoord te verklaren met de optimale variant.  
 

 
 
Tijdens de vergadering van 9 maart 2009 weet men te vertellen dat er voor segment 4 ‘geen 
onteigeningen nodig zijn in de zone achter de woningen in de Statiestraat. De stad zal wel nagaan 
welke garages al dan niet vergund zijn, en in welke mate het laten afbreken van alle garages in deze 

zone afdwingbaar is. Het ontwerp moet rekening houden met de toegang tot de parkeergarage van de 
appartementen op de hoek Demerstraat. 
Deze passage is vanuit twee invalshoeken interessant. Zo toont het aan dat de vraag aan 
monumentenzorg een jaar eerder, op 19 maart 2008 zelfs niet onderbouwd was met een goede kennis 
van de verleende vergunningen. Het is een bijkomend element om de bespreking van 19 maart 2008 
inzake de Demer te beschouwen als volkomen informeel en niet onderbouwd. 
In tweede orde wordt de melding dat er ‘geen onteigeningen’ vereist zijn. Aangezien hierbij geen 
kantekening werd gemaakt valt hieruit ook te begrijpen dat er geen nood was om te raken aan het 
beschermd erfgoed. 
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Wat er echt dient te gebeuren met de achterzijde Statiestraat blijft ook tijdens het overleg van 9 maart 
2009 een open vraag. In het bijhorende verslag staat immers ook het volgende bij de te ondernemen 
acties: ‘Moet de toegang naar de garages van de woningen aan de achterzijde van de Statiestraat 

toegankelijk blijven voor de wagens van de bewoners? Zo nee, zullen de eigenaars verplicht worden 
hun garages af te breken? De stad Diest gaat in elk geval na welke garages vergund zijn, en welke 

niet.’ Er wordt niets ondernomen, het probleem wordt enkel vooruit geschoven in de tijd. 
 
Twee maand later, op 4 mei 2009 wordt tijdens een vergadering met Technum verklaard dat de stad 
kiest voor het maximale scenario. Gelijktijdig wordt ook opnieuw de deur open gezet voor een andere 
aanpak: ‘Stad Diest heeft beslist om overal voor het optimale scenario te gaan in functie van een zo 
breed mogelijke Demer door Diest. Ook voor de achterzijde van de Statiestraat (zone met de 

garageboxen) gaat de voorkeur van de stad uit naar de maximale variant (met enkel doorgang voor 
langzaam verkeer). De stad geeft echter aan dat binnen deze zone veel zal afhangen van de bereidheid 

van de bewoners. Hiermee dient dan ook rekening gehouden te worden (mogelijk dient hier naar 
andere oplossingen gezocht te worden). 

 
Uit het verslag van 4 mei 2009 blijkt ook dat het bestuur intussen al de bewoners van de Demerstraat 
heeft aangeschreven waarvan de achterzijde van de woningen in het tracé van de Oude Demer liggen. 
Die bewoners werden  verwittigd dat het studiebureau Technum met hen contact zou nemen.  
Het overleg met bewoners en eigenaars in de Statiestraat om samen te zoeken naar oplossingen wordt 
merkwaardig genoeg nog steeds niet opgestart. Hoe bouw je een draagvlak op als je geen overleg 
opstart met de eigenaars? Waarom schuift het stadsbestuur het probleem van de achterzijde van de 
Statiestraat voor zich uit? Waarom aarzelt men om de kaarten op tafel te leggen? 
 
Vijf maand na de start van het onderzoek is de stad er enkel in geslaagd om te berekenen hoeveel 
garages vergund zijn, zo blijkt uit het verslag van 6 juli 2009. Geen enkele andere initiatief is intussen 
ondernomen om de optimale variant een schijn van kans te geven bij de eigenaars van de Statiestraat. 
‘De vergunningssituatie van de garages aan de achterzijde van de woningen is onderzocht en de 
conclusie is dat er drie niet vergunde garages (of delen) zijn, en meer dan 20 vergunde 

parkeerplaatsen. De stad gaat nog steeds voor de optimale variant. Deze mag dus verder uitgewerkt 
worden. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk open ruimte te bewaren, en de wand enkel te voorzien 

waar nodig. … 
Indien in de toekomst toch voor de ontwerpvariant geopteerd wordt waarbij de achterzijde van de 

Statiestraat toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer, lijkt het aangewezen om een verzinkbaar 
paaltje te voorzien ter hoogte van de aansluiting op de Demerstraat.’ 
 
Tijdens deze vergadering wordt ook de planning opgemaakt voor het vervolg. 

‘Eind augustus 2009: indiening voorontwerp 
16 september 2009: presentatie voor de Gecoro 
1 oktober 2009 Voorontwerpdossier indienen bij de stad Diest ter voorbereiding van de gemeenteraad 

1 oktober 2009: presentatie van het voorontwerp op de raadscommissie door Technum 
26 oktober 2009: gemeenteraad 

15 november 2009: infomarkt in het stadhuis 
 
Men gaat dus de zomer van 2009 in met een timing waarin zelfs nog geen overleg is gepland met de 
bewoners van de Statiestraat. Het wordt steeds duidelijker dat men de gevolgen van de optimale 
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variant kost wat kost uit de aandacht wil houden. Eens deze bewoners en eigenaars worden ingelicht is 
de kans immers groot dat ook andere burgers kennis wensen te nemen van het project. Dan wordt de 
kans steeds groter dat de voorliggende opties grondig worden geanalyseerd en alternatieven worden 
aangereikt. Toch zal men ‘eens’ met de bewoners van de Statiestraat moeten spreken. 
 
Hier komt verandering in op 17 augustus 2009. Dertien dagen voor de voorziene datum (eind 
augustus) voor het indienen van het voorontwerp is de achterzijde Statiestraat het tweede punt van de 
vergadering. ‘Voor de achterzijde van de Statiestraat wordt momenteel door Technum het optimale 
scenario (met maximale ruimte voor de Demer en opheffing van de toegang voor wagens tot de 

garage) uitgewerkt. Indien achteraf blijkt dat dit scenario niet haalbaar is (omwille van het behoud 
van de toegangen voor gemotoriseerd verkeer tot de garages), zal het voorontwerp aangepast moeten 

worden. Om een aanpassing (meerkost!) te vermijden belegt de stad Diest op 2/09 een vergadering 
met de bewoners van dit segment van de Statiestraat. O.a. op basis van de resultaten van deze 

informatie- en consultatieavond zal de stad een beslissing nemen over het als uit te werken scenario. 
 

Plots, nu de timing wel erg krap wordt, wordt het eerste vergadermoment inzake het ontwerp achter de 
Statiestraat, een heet hangijzer dat al zes maand voor zich uit wordt geschoven, ‘de’ beslissende 
vergadering voor de te kiezen optie voor dat deel van het tracé.  
Wat denken de gemeenteraad, de milieuraad, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
of de dienst Monumentenzorg over de verschillende opties? Het lijkt allemaal totaal onbelangrijk. 
Enkel de eerste mening van eigenaars die veel vastgoedwaarde dreigen te verliezen, zonder dat hun 
een fatsoenlijk aanbod wordt gedaan als compensatie en zonder hen de kans te geven het probleem te 
bestuderen zal doorslaggevend zijn voor de beslissing van het stadsbestuur. 
 
De planning van de werken blijft dezelfde. Op 17 augustus 2009 wordt alles nu enkel voorafgegaan 
door een vergadering inzake de Statiestraat. ‘2 september 2009, 20u: informatie en consultatie 
bewoners/eigenaars achterzijde Statiestraat door stad Diest (de powerpoint voor de toelichting wordt 

in de week voorafgaand aan de vergadering ter controle aan de stad overgemaakt).’ Dat het 
stadsbestuur de presentatie nog wil ‘controleren’ geeft aan dat men niets aan het toeval wil overlaten. 
 
Drie dagen later, op 20 augustus 2009, werden de bewoners van de Statiestraat uitgenodigd. ‘De 

voorontwerpplannen zijn wat betreft deze zone zover gevorderd dat het aangewezen is hierover met u, 
als aangelande, een bespreking te hebben’ schrijft de schepen voor ruimtelijke ordening. De tekst 
bewijst dat pas een half jaar nadat bekend was dat er twee opties waren een eerste verkennend gesprek 
gehouden werd met de aangelanden om hun op de hoogte te brengen van de gevolgen van het project 
op hun eigendom. Er resten dan nog 4 weken om een draagvlak te vinden voor het project om de 
timing te behouden.  
Niemand van de genodigden krijgt vooraf informatie toegezonden. Men wil de eigenaars gezamenlijk 
polsen naar hun mening over hun verlies aan vastgoedwaarde zonder vergoeding. 
 
Het is bekend dat wie dreigt een uitzonderlijk verlies te leiden alert en aandachtig de oorzaken 
hiervoor zal bestuderen. Door burgers zo lang mogelijk uit het denkproces te houden verhoog je de 
kans dat ze er niet in slagen alle facetten van het probleem te begrijpen en eventueel tijdig 
aanvaardbare voorstellen kunnen aanreiken. Zo is het niet uitgesloten dat één of meerdere eigenaars 
van de Statiestraat vroegtijdig zouden opmerken dat er een essentiële denkfout werd gemaakt bij 
aanvang van de studie in de doorsnede ‘minimale variant’. Ter illustratie worden de foute doorsnede 
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getekend door Technum (links) en de doorsnede van de actuele toestand getekend door stRaten-
generaal (rechts) hieronder opnieuw weergegeven. 
 

  
 
Tijdens de vergadering op 2 september 2009 waarop de burgemeester en de schepen voor milieu 
aanwezig zijn, wordt de keuze van het verwijderen van de garages enkel de verantwoordelijkheid van 
de ontwerper. Het verklaart waarom het college exact een half jaar eerder enkel besliste om ‘kennis te 
nemen’ van het voorstel van de eigen administratie. Het bestuur kan zo de verantwoordelijkheid van 
de oplossing volkomen bij het studiebureau leggen. Deze variant werd nochtans ook door de 
administratie van de stad als voorkeur naar voor geschoven en genoot ook de voorkeur van de stad (zie 
verslag 4 mei 2009) ‘Thans wordt een voorontwerp voorgelegd die de visie weergeeft ontwikkelt door 
het studiebureau. Er is nog geen beslissing genomen door het bestuur. Vergadering heeft tot doel de 

haalbaarheid van dit ontwerp af te toetsen’ 
 

Het ontwerp van een rivier begrijp je doorgaans het best aan de hand van doorsneden. Een eerste 
doorsnede waarop de bestaande toestand is te zien (incl. de plaats van de garages en de grens van de 
private eigendom) en een tweede doorsnede waarop de nieuwe toestand is getekend. Geen van beide 
doorsneden kregen de aanwezigen op de vergadering van 2 september 2009 te zien. De controle van de 
presentatie door de stad vooraf was er duidelijk niet op gericht om te streven naar een heldere 
uiteenzetting van het project. 
 

 
 
Een slide met daarop een schets, wat voorbeelden en de principes moest volstaan voor het gesprek. 
(1m plantstrook, 3,5m voor voetgangers en fietsers (3,0m doorgang + 0,5m rand), 3,5m zone voor de 
Demer was op de slide te lezen). 
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StRaten-generaal vergeleek de optimale doorsneden zoals besproken in de nota van 24 februari 2009 
aan het college van burgemeester en schepenen met de doorsnede die de vertaling is van wat op 2 
september 2009 aan de eigenaars werd voorgesteld maar niet werd getekend door Technum.  
Voor een beter begrip van het voorstel werden de garages (die in het optimale tracé van 24/02/2009 
zouden verdwijnen) eveneens getekend en werd de bomengrens die actueel aan de oeverrand staat 
verwijderd als vertaling van ‘Er wordt 4m ingenomen van het domein van park Cerckel + tuin van de 
refugie van Averbode’. 
‘optimale variant’ van februari 2009 

 
Voorgestelde oplossing op 2 september 2009 

 
Uit die vergelijking blijkt dadelijk dat het opheffen van de garages niet noodzakelijk is om toch een 
brede Demer te realiseren. Destijds werd de inplanting zo voorzien dat de rechten voor het eventueel 

8,5 5,0 

1,0 3,5 3,5 
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heropenen gehandhaafd bleven. Aanpassingen inzake grondrechten zijn dus enkel noodzakelijk voor 
het behoud van de garages. 
 
Het verslag van de vergadering van 2 september 2009 is ook relevant inzake de inname van terrein van 

park Cerckel. ‘Waarom de Demer niet volledig in het park Cerckel leggen?’ wordt gevraagd. 
‘Het park Cerckel is in zijn geheel beschermd als monument. Er zijn verschillende 

besprekingen gevoerd met de diensten van Onroerend Erfgoed Vlaanderen die uiteindelijk 

geleid hebben tot een princiepsakkoord omtrent een 4m-zone waarbij de Demer zal fungeren 

als natuurlijke begrenzing van het park.  Dit is echter een absoluut maximum.’  
 
Ook dit antwoord kan verschillend begrepen worden. Zo kan uit het antwoord begrepen worden: ‘dat 
de Demer langsheen de grens van het beschermde erfgoed zal liggen. Ook kan de zin gelezen worden 
alsof de Demer maximaal 4m binnen de grenzen van het beschermde erfgoed zou kunnen verplaatst 
worden.  
Het ‘principeakkoord’ wordt niet verder geduid. Het zou het gevolg zijn van ‘verschillende 
besprekingen’. De term ‘verschillende’ wordt graag gebruikt in politieke taal. Hoewel het woord 
doorgaans wordt begrepen als ‘talrijke’ kan je ook de term ‘verschillende’ hanteren zodra er sprake is 
van meer dan één.  
We weten intussen dat het princiepsakkoord niets meer is dan het informeel aanraken van de kwestie 
tijdens een vergadering inzake park Cerckel met de diensten van Onroerend Erfgoed Vlaanderen op 19 
maart 2008. Een jaar later op 16 februari 2009, bij de start van het Demeronderzoek, werd het opnieuw 
even aangehaald. De 4m-zone waarvan sprake tijdens de vergadering van 2 september 2009 werd 
alvast nooit formeel bepaald in overleg met de dienst monumentenzorg. Het ‘princiepsakkoord’ 
waarvan melding wordt gemaakt op de vergadering van 2 september 2009 is dus slechts het aandikken 
van de schrale en dubbelzinnige inhoud van die beide vergaderingen. 
 
Tijdens de vergadering van 2 september 2009 wordt geen melding gemaakt van een zoektocht naar 
alternatieven als compensatie voor het verlies aan garages zoals was voorgesteld door de stedelijke 
administratie op 24 februari 2009. Hoe verassend is het dan om te horen van de eigenaars van de 
Statiestraat dat ze niet happig zijn voor het voorstel en hun garages wensen te behouden?  
 
Nadrukkelijk geven de burgemeester en de schepen van milieu te kennen dat als de eigenaars de 
‘optimale oplossing’ niet zien zitten dat er ook een andere optie is. Echt veel inzet om de optimale 
oplossing te verdedigen is er niet aanwezig bij het bestuur. Het lijkt wel of het tijdens de vergadering 
opgewekte ongenoegen zelfs het beoogde doel was van de vergadering. Politiek strategisch kan het 
college tot in den treuren aan degene die zich zorgen maakt om historisch erfgoed en natuur aangeven 
dat ze ooit geprobeerd heeft om er een wandelweg aan te leggen,. Gelijktijdig kan het college zich 
verzekeren van de stemmen van de bewoners van de Statiestraat door ze in de waan te laten dat het 
dankzij het bestuur is dat ze alsnog hun garages kunnen behouden. 
 
De stad stelt vervolgens het volgende voor: ‘Indien men akkoord is om op deze strook (= de private 

zone tussen de garages en de grens van het openbaar domein) bv. een erfdienstbaarheid te vestigen 
komt er meer ruimte ter beschikking die mogelijks beperkt gemotoriseerd eenrichtingsverkeer toelaat.  

Ter compensatie kan de aanleg van deze zone mee opgenomen worden in het dossier.’  Deze 
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bewoording herleidt zich in doorsnede (rechts) tot het verwijderen van de haag en het toevoegen van 
de bouwvrije strook aan de projectzone voor het heropenen van de voormalige Demer. 

  
 
Op 19 maart 2008 was in aanwezigheid van de schepen van milieu vooropgesteld dat de wegbreedte 6 
à 6,5m diende te zijn. Door de suggestie, om de bouwvrije zone voor de garages in erfdienstbaarheid 
ter beschikking te stellen, die op de vergadering van 2 september 2009 werd voorgesteld is de 
beschikbare ruimte zelfs 9,5m geworden. Er is dus 3,5 à 3,0m extra breedte beschikbaar voor de 
aanleg van de Demer. De vergelijking van de doorsnede van de ‘erfdienstbaarheidsvariant’ (rechts) 
met deze van het ‘optimaal tracé’ (links) hieronder blijkt dat de erfdienstbaarheid het mogelijk maakt 
een brede Demer te combineren met behoud van de garages zonder aantasting van het beschermd 
erfgoed. 
 

 
 
In de volgende tekening wordt dit door stRaten-generaal voorgesteld. De enige aanpassing die werd 
doorgevoerd is het niveau van de Demer waarvan intussen is beslist dat deze op niveau 19.40m zal 
liggen. De doorsnede toont aan dat het vooropgestelde ‘optimale tracé’ volkomen kan gerealiseerd 
worden in combinatie met de bereikbaarheid van de garages.  
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Wanneer geopteerd zou worden voor een opstaande rand ipv een natuurlijke oever langs de zijde van 
de Statiestraat, zoals het geval is in de hier besproken vergunningsaanvraag, kan gekozen worden om 
hetzij de berijdbare wegzone hetzij de Demer nog breder te maken. 

 
 
De hierboven getekende simulaties worden op 2 september 2009 echter niet besproken. Bijna twee 
weken later, op 14 september 2009 neemt het college enkel kennis van het verslag van de 
informatievergadering. 
 
Op 16 september 2009 werd het project Demer voorgelegd aan de Gecoro. Uit het verslag is niet op te 
maken welk scenario aan de Gecoro werd voorgelegd. Evenmin kan uit het verslag worden afgeleid of 
de Gecoro op de hoogte werd gebracht dat de Demer werd verschoven binnen de zone van het 
beschermde erfgoed en wat hiervoor de reden was. 
 
Op 21 september 2009 levert Technum een voorontwerpnota voor de aanleg van de Demer. Van die 
voorontwerpnota zijn intussen drie versies bekend bij stRaten-generaal. Allen hebben zij dezelfde 
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cover en zijn ze klaarblijkelijk gemaakt op 21 september 2009 maar inhoudelijk zijn er verschillen 
tussen de drie versies.  
De versie die hier besproken wordt is vermoedelijk de eerste versie ‘zonder de raming’ (97 p. met als 
bijlagen de verslagen van de werkgroepvergaderingen, het draaiboek ‘beelden van vroeger en nu’ en 
het plannenbundel). 
 
Hieruit blijkt dat het ontwerp aan de achterzijde van de Statiestraat werd aangepast sinds de 
vergadering van 2 september 2009, doch anders dan de voorstellen die toen geformuleerd werden. In 
een eerste tekening (zie hieronder) wordt geschetst wat het ‘optimale scenario’ voorstelt. 

 
Deze tekening was ook het voorstel wat op 2 september 2009 aan de aanwezige bewoners van de 
Statiestraat werd getoond. De tekening verwijst dus naar dezelfde doorsnede (zie hieronder) die door 
stRaten-generaal hieruit werd afgeleid. 

 
In tegenstelling echter met de presentatie van 2 september 2009 worden noch in de voorontwerpnota 
van 21 september 2009 noch in de bijhorende plannen maten geleverd wat de lezing van de tekening 
nu bemoeilijkt. De doorsnede zoals stRaten-generaal ze hierboven tekende zou hiervan niet eenduidig 
kunnen worden afgeleid. De tekening geeft ook aan dat dit scenario ‘niet weerhouden’ werd.  
De ‘niet weerhouden’ is belangrijk. Het college heeft op 14 september 2009 enkel kennis genomen 
van de vergadering van 2 september en een kennisname kan niet begrepen worden als een akkoord. 
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Een akkoord moet immers ook gemotiveerd worden. Bijgevolg werd er tussen 14 september 2009 en 
21 september 2009 alsnog beslist om dit scenario ‘niet te weerhouden’. Er is echter geen 
bestuursdocument beschikbaar die het ‘niet weerhouden’ ook toelicht.  
 
Op p. 50 van de eerste versie van de voorontwerpnota wordt weergegeven wat wel werd weerhouden, 
ttz  het mogelijk maken van de bouw van garages ‘op’ de erfgrens door het opheffen van de bouwvrije 
strook in combinatie met een smalle Demerbedding. Deze tekening is vergelijkbaar met de doorsnede 
van 24/02/2009. Tussen 14 september 2009 en 21 september 2009 werd dus niet enkel beslist om een 
scenario ‘niet te weerhouden’. Bovendien werd in die periode ook een nieuw voorstel besproken en 
‘weerhouden’.  
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Wat benoemd wordt als het ‘weerhouden’ scenario is echter niet wat werd afgesproken met de 
bewoners en eigenaars van de Statiestraat op 2 september 2009. Aan hen was voorgesteld dat de 
garages behouden zouden blijven en dat de strook tussen de garages en de openbare weg een zone met 
een erfdienstbaarheid zou worden. 
In de latere versie ‘Voorontwerpnota voor de aanleg van de Demer 21/09/2009’ (vermoedelijk van 21 
maart 2011) die werd toegevoegd bij de vergunningsaanvraag in juni 2011 staat op p. 46 de weergave 
van deze overeenkomst (zie hieronder). 

 
Op deze tekening (zie onder links) heeft de Demer opnieuw dezelfde breedte zoals ook te zien was in 
het scenario dat de bewoners op 2 september 2009 als eerste voorstel te zien kregen (zie p. 15 van deze 
nota en onder rechts) maar is er geen zitbank meer met zicht op park Cerckel. 
 

 
 
Opvallend is dat de tekening nu smaller is geworden. Alsof  Technum het linkerdeel van de tekening 
liever niet toont. De verklaring is dat men de aandacht wil afleiden. Alle garages blijven in dit voorstel 
immers behouden zoals ze zijn en zelfs de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad erkende al dat dit 
geen geslaagde ruimtelijke invulling is. Door de garages te expliciet te tonen zouden misschien toch 
een aantal adviserende instanties de wenkbrauwen fronsen over de gebrekkige ruimtelijke kwaliteit die 
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niet echt verantwoord dat er wordt geraakt aan de bestaande ruimtelijke kwaliteit van het beschermde 
deel aan de overzijde. 
 
Hieronder (links) positioneerde stRaten-generaal de voorstelling van p. 46 van de versie 
‘Voorontwerpnota voor de aanleg van de Demer’ van 21 maart 2011 op de foto van de bestaande 
toestand van p. 45 van dezelfde nota die de basis was voor de schets. In een tweede voorstelling 
(rechts) werd ook het groen verwijderd dat volgens de vergunningsaanvraag gerooid zal worden. Deze 
tweede voorstelling is een meer getrouwe benadering van wat de Demer zal worden achter de 
Statiestraat na de uitvoering van de voorziene plannen. 

  
Dit scenario (hieronder rechts) is ook wat echt werd weerhouden op 2 september 2009. Het werd 
echter niet getoond aan de adviserende instanties noch aan de gemeenteraadsleden. 
Om het verschil tussen wat zij te zien kregen (hieronder links) en wat vandaag voorligt (hieronder 
rechts) te kunnen vergelijken werden de beide tekeningen hieronder naast elkaar geplaatst. 

   
 
De adviesraden en de gemeenteraad dachten dat het handelde over een smalle Demer2 en een 
architecturaal ruimtelijke aanpak van de garageproblematiek met behoud van de beschermde groene 
oeverrand. In werkelijkheid gaat het om het ongemoeid laten van de garages, het realiseren van een 
brede Demer en het rooien van de beschermde historische oever.  
Duidelijk is dus dat de tekening die werd voorgelegd als ‘het weerhouden’ scenario aan de adviesraden 
en de gemeenteraad geen correcte voorstelling was van wat al op 2 september 2009 als oplossing werd 
naar voor geschoven door de burgemeester en de schepen voor milieu. 
 

                                                 
2 Het Laatste Nieuws, 28 oktober 2009: ‘Volgens Open VLD … wordt de Demer achter de Statiestraat herleid 
tot een greppel …’ 
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De nota van het voorontwerp zou zowel binnen politiek Diest als bij de verschillende adviserende 
instanties circuleren. Het niet aanpakken van de kwaliteitsloze achterzijde van de Statiestraat zou door 
deze groepen op de korrel worden genomen. Het voorstel dat werd besproken met de bewoners mocht 
ook daarom nu nog niet bekend gemaakt worden aan de adviserende instanties. Omwille daarvan werd 
een voorstel getekend dat beter beantwoordde aan de vereisten van die instanties enkel om die 
instanties geen reden te geven om kritiek te hebben op dit deel van het project. 
 
Omwille daarvan wordt dus niet ingegaan op het voorstel dat intussen met de bewoners wordt 
besproken maar wordt een suggestie gemaakt van een voorstel dat vooral de aandacht vestigt op een 
smalle Demer in combinatie met een geslaagde ‘garagerand’ afwerking. De versmalling werd nog 
benadrukt door op de volgende tekening in de nota ook nog een ‘niet weerhouden scenario’ toe te 
voegen dat alsnog een poging was om de Demer ‘visueel’ te verbreden. Uit de verslagen horende bij 
het voorontwerp is niet te achterhalen wanneer dit scenario zelfs maar besproken werd met de 
opdrachtgevers. Er wordt vermoed dat ook die tekening pas na 2 september 2009 werd getekend. 

 
Door deze tekening wordt subtiel de nadruk gelegd dat een ‘smalle’ Demer schijnbaar het resultaat is 
van de garages en bijgevolg een gewenste ‘brede’ Demer enkel mogelijk is door het afgraven van het 
oorspronkelijk historisch talud van het beschermde park. 
 
Opnieuw is er sprake van dubbelzinnigheid. De plannen die ook worden toegezonden aan de 
adviserende besturen stemmen niet overeen met het ‘weerhouden scenario’. Zo is op het plan in 
tegenstelling tot de wat te zien is op de schetst geen ‘smalle’ Demer en geen ‘brede’ toegangsweg 
getekend.  
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Dubbelzinnigheid is achteraf altijd handig om te kunnen stellen dat het toch al was getekend. Sinds 
geruime tijd wijst stRaten-generaal op het bewust niet juist in beeld brengen van projecten. 
 
Bijgevolg is aangetoond dat de voorontwerpnota over de kwestie van de achterzijde Statiestraat die in 
september 2009 aan de gemeenteraad en de adviesraden werd geleverd dubbelzinnig en misleidend 
was. Bovendien blijkt uit de feiten dat het moeilijk is te veronderstellen dat deze dubbelzinnigheden 
slechts het gevolg zouden zijn van misverstanden. 
 

Wat is de waarde van de instemming van de gemeenteraad met het voorontwerp nu blijkt dat dit 
gebeurde op basis van dubbelzinnige informatie die bovendien geen juiste weergave was van wat 
echt onderzocht werd? 
 
Het is ook opvallend dat in de voorontwerpnota geen toelichting wordt gegeven over de juiste 
inplanting van de Demer achter de Statiestraat, noch over de vereiste toestemming om dit binnen het 
beschermde erfgoed te kunnen realiseren noch over de hiervoor vereiste onteigeningen. Er is het 
vermoeden dat de rode lijnen op de plannen staan voor de grens van het openbare domein. Bij gebrek 
aan legende bij de plannen kan dit ook vandaag niet eenduidig zo begrepen worden. 
 
Op 12 oktober 2009 wordt de voorontwerpnota toegelicht aan de stuurgroep die gedurende de voorbije 
acht maanden niets meer had vernomen van het ontwerpproces. Uit het verslag van die vergadering 
blijkt dat de vergadering er niet aandachtig wordt op gemaakt dat de Demer zou worden verplaatst in 
een beschermde zone. Op de plannen van het voorontwerp wordt evenmin aangeduid dat de Demer 
niet werd heraangelegd binnen de voorziene zone. Wellicht zal hiertegen worden ingebracht dat de 
gemeenteraadsleden dit konden afleiden uit de rode lijn aangebracht op de plannen. Doch opnieuw is 
er sprake van onduidelijkheid want aan de set plannen werd geen legende gehecht die toeliet te 
begrijpen wat de lijncode was die gebruikt werd voor de tekeningen. De interpretatie van de rode lijn 
blijft dus voer voor discussie. De vergadering wordt evenmin op de hoogte gebracht van de voorstellen 
die worden voorbereid om een zone van erfdienstbaarheid te realiseren aan de achterzijde van de 
eigendommen van de Statiestraat. 
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Het agentschap RO- onroerend erfgoed bestudeert het voorontwerp ter goeder trouw. In haar advies 
van 19 november 2009 ging de administratie er dus vanuit ging dat de stad Diest en VMM een 
oplossing hadden gevonden om de Demer en de garages weliswaar met een smalle Demer alsnog te 
combineren zonder te raken aan het beschermde erfgoed. 
 
Dat het Agentschap RO – onroerend erfgoed dit veronderstelde lijkt ook het logische gevolg van de 
interpretatie van de tekeningen op p. 47 en 50 van de nota voorontwerp van 21 september 2009 (versie 

no001mab 21092009 zonder raming die aan de leden van de stuurgroep werd toegestuurd. 
 

  
 
Op de tekening van het weerhouden scenario (zie boven rechts) zijn immers alle bomen nog aanwezig 
die eigenlijk zullen gerooid worden. Deze tekening wordt zonder aanvullende verduidelijking gelezen 
als een schets waaruit het behoud van de parkrand blijkt. 
 
Gelet op de gedetailleerde formulering van het advies van het Agentschap RO-Vlaanderen mag 
aangenomen worden dat het Agentschap in de volle overtuiging was dat het ontwerp geen invloed had 
op het beschermde erfgoed en er bijgevolg dan ook geen reden was om hierover een bemerking te 
schrijven. 
 
Aan de leden van de stuurgroep werd medegedeeld dat ze een termijn hadden van 30 dagen om hun 
advies kenbaar te maken. Er wordt de leden van de stuurgroep niet verteld dat het stadsbestuur van 
Diest niet zal wachten op deze adviezen om het voorontwerp al voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Politiek strategisch verhinderde het bestuur zo dat de bemerkingen van de adviesorganen konden 
gebruikt worden door de gemeenteraadsleden bij hun analyse van het ontwerp.  
 
Zo gebeurde het ook. Nog voor het advies van de dienst Monumentenzorg werd ontvangen, werd het 
voorontwerp al goedgekeurd door de gemeenteraad en werd zelfs al opnieuw vergaderd met de 
bewoners van de Statiestraat (5 november 2009). Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling om ook de 
infomarkt te organiseren (15 november 2009) voor de ontvangst van de adviezen van de verschillende 
adviesorganen. 
 
De erfdienstbaarheidsvoorstellen die door de burgemeester en de schepen van milieu werden geopperd 
op de vergadering van 2 september 2009 met de bewoners werden op 5 november 2009 opnieuw 
besproken met de bewoners. De toelichting werd nu georganiseerd in twee aparte voorstellingen. Eén 
voor eigenaars zonder garages en vervolgens twee die enkel toegankelijk waren voor bezitters van 
garages. Deze opdeling is ook merkwaardig. Waarom niet allemaal dezelfde informatie geven? 
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Bestond de kans dat hetzij de ene, hetzij de andere partij zou aarzelen als ze van elkaar zouden horen 
hoe alles in detail zou worden geregeld voor de andere groep?   
 
Tijdens deze toelichting krijgen de bewoners geen schetsen te zien maar wel een schemaplan 
aangevuld met enkele kernboodschappen. Het principe van de erfdienstbaarheid blijft gehandhaafd. 
Het wordt echter enkel ingevoerd in de zones die nu al over een garage beschikken. Wie vandaag een 
tuin heeft mag die behouden. Enkel als er een ‘garage’ zal gebouwd worden moet men achteruit 
wijken en een erfdienstbaarheid toestaan op de zone tussen de garage en de openbare ruimte. 
 
Het zou nog duren tot juni 2011 voor de plannen voor de bouwvergunningsaanvraag klaar waren. 
 
Op 5 augustus 2011 geeft het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed een negatief advies. 
‘Ter hoogte van park Cerckel (beschermd als monument): Op de plannen van de aanvraag wordt een 

deel van het park ingenomen voor de aanleg van de Demer, er wordt ook voorzien om bomen te 
rooien. Het historische tracé moet gevolgd worden en het park mag niet geraakt worden voor de 

aanleg.’ Met dit advies geeft het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed duidelijk te kennen 
dat ze niet op de hoogte is van een ‘pré-advies’ en minstens de inhoud van de vergadering van 19 
maart 2008 allerminst beschouwt als een akkoord om het beschermde erfgoed aan te tasten. 
 
5 dagen later is VMM gealarmeerd. Op 10 augustus 2011 tikt VMM het Agentschap RO-Vlaanderen – 
Onroerend erfgoed al op de vingers voor dit advies. ‘Het ontworpen traject opgenomen in de 

bouwvergunning is toegestaan door collega’s die de voorbereidende vergaderingen hebben gevolgd.’ 
luidt het. Onder ‘voorbereidende vergaderingen’ moet dus opnieuw verstaan worden de vergadering 
van 19 maart 2008 en de startvergadering van 12 februari 2009 waarvan hoger al is aangetoond dat de 
problematiek nooit uitdrukkelijk werd besproken. De stukken die later werden geleverd voor het 
ontwerpplan in oktober 2009 waren allerminst duidelijk over de invloed op het beschermde erfgoed.  
Ook dit is hierboven al toegelicht. 
 
Het bericht van 10 augustus 2011 van VMM toont aan dat wat destijds slinks en impliciet werd 
gevraagd en dubbelzinnig werd omschreven in de bijhorende verslagen nu door de stad en door VMM 
wel zeer expliciet wordt begrepen. Uit de feiten blijkt intussen dat het nooit zover zou zijn gekomen 
als telkens een correcte voorstelling van de situatie was gemaakt en voorgelegd aan het Agentschap 
RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed. 
 
Indien de beslissing van het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed zo cruciaal was voor de 
stad en voor VMM waarom werden de gesprekken met het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend 
erfgoed hierover dan ook niet intensief gevoerd? Waarom bestaat er dan geen duidelijk pré-advies 
waarin de voor- en de nadelen duidelijk worden toegelicht over het al of niet gebruiken van een deel 
van het beschermde erfgoed voor het heropenen van de Demer? Veeleer lijkt het er op dat het 
besluitvormingsproces er was op gericht om het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed na 
verloop van tijd in verlegenheid te brengen om zo te vermijden dat er een duidelijke motivatie voor 
deze aanvraag diende te gebeuren. Uit de evaluatie die stRaten-generaal realiseerde blijkt er allerminst 
een duidelijk ‘publiek’ motief is die deze inname van het beschermd erfgoed verantwoord. 
 
Geen enkel stuk in het dossier geeft vandaag aan dat de enige oplossing om toegankelijkheid van 
garages en openen van Demer mogelijk te maken, de huidige ingrijpende onteigening is. 
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StRaten-generaal brengt hiervoor nogmaals de doorsnede in herinnering (zie onder rechts) die de 
verzoening is van het destijds als ‘optimaal’ voorgesteld ontwerp (zie onder links) in combinatie met 
het behoud van de garages. Uit de vergelijking van de beide doorsneden blijkt dat raken aan het 
erfgoed geen noodzaak is en optimalisatie van het ontwerp zelfs nog mogelijk is. 
 

  
 
Goede afspraken maken goede vrienden. Aangenomen mag worden dat het Agentschap RO-
Vlaanderen – Onroerend erfgoed door de handelswijze van de stad in dit dossier in de toekomst nog 
minder inschikkelijk zal zijn ten aanzien van de stad Diest en voortaan ‘alles’ in detail op papier zal 
willen vooraleer ze zich maar leent voor een voorafgaand gesprek. Het is bijzonder jammer dat net een 
stad die verantwoordelijk is voor het beheer van werelderfgoed zo’n afwijzende houding aanneemt ten 
aanzien van de experten die Vlaanderen inzake monumentenzorg ter beschikking stelt. 
 
StRaten-generaal is bovendien van oordeel dat uit de studie van de verschillende stukken niet kan 
worden afgeleid dat de ingrijpende oplossing met aantasting van beschermd erfgoed, zoals nu 
voorgesteld door VMM en het stadsbestuur, de enige haalbare optie is die de verschillende gewenste 
functionaliteiten kan verzoenen. 
 
Bijgevolg is stRaten-generaal van oordeel dat er dan ook geen aanwijsbare motieven waren voor het 
wijzigen van het advies van het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed. Gelet op de 
snelheid waarmee werd gereageerd door het stadsbestuur en VMM op het advies van het Agentschap 
RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed van 5 augustus 2011 valt niet uit te sluiten dat het Agentschap 
RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed behoorlijk onder druk werd gezet om haar eerdere advies af te 
zwakken en tegenstrijdig te maken aan haar eigen objectieven.  
Het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed zwakte haar advies van 5 augustus 2011 af na 
een ‘mondelinge toelichting’ op 9 september 2011. 
Opvallend is dat opnieuw het verslag met de afspraken niet wordt opgemaakt door het Agentschap 
RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed maar wel door het studiebureau. Ook alle andere zogenaamde 
afspraken waar naar verwezen wordt, werden geschreven door de opdrachtgever (stad Diest) of zijn 
ontwerper (Technum). Het verslag opgemaakt door Technum meldt: ‘Tijdens het overleg wordt 

verduidelijkt waarom de inname van een deel van de tuin van de voormalige Refugie van Averbode 
alsook een deel van het Park Cerckel van belang is voor de Demer.’ Wat de inhoud was van die 
verduidelijking wordt niet omschreven in het verslag en het  Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend 
erfgoed blijkt er ook niet over te beschikken. 
  
Volgens het verslag van Technum van 9 september 2011 is ook het rooien al eerder afgesproken. 
'Conform de eerder gemaakte afspraken (en het voorontwerp dat eerder al werd voorgelegd aan de 
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verschillende hogere overheden) zullen een aantal bomen dienen gekapt te worden om ook aan de 

achterzijde van de Statiestraat een open Demer toe te laten.’ Van het voorontwerp weten we dat niet 
daarin niet werd getoond wat al beslist was. Over de eerder gemaakte afspraken (19 maart 2008 en 12 
februari 2009) is hierboven ook aangetoond dat ze weinig inhoudelijk om het lijf hadden. 
 
Die magere inhoud blijkt toch voldoende om de druk op te voeren bij het Agentschap RO-Vlaanderen 
– Onroerend erfgoed om haar eerder advies in te trekken.  
 
 Voor restauratiedossiers zijn terecht grondige studies nodig, het knibbelen aan erfgoed kan vandaag in 
Vlaams-Brabant schijnbaar op basis van mondelinge toelichtingen mits voldoende druk. Het is wat 
stRaten-generaal waarneemt wanneer een motivatie het niet haalt op papier. 
 
Wat is nog de slagkracht van het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant 
als mondelinge contacten en wat druk volstaan om ongemotiveerd het erfgoed zijn beschermend 
statuut op te heffen?  
 
Niet enkel met betrekking tot de Statiestraat werd de omvang van het project verborgen gehouden. Zo 
was ook de eigenaar van de eigendom Refugiestraat-Demerstraat ontstemt over de blijvende 
onduidelijkheid over de impact van het project op zijn eigendom. Hij drong er op aan dat de gevolgen 
van de onteigening visueel werden aangeduid op zijn eigendom. Op 5 oktober 2009, vier dagen voor 
de man overleed aan een hartinfarct, werd de omvang van de onteigening met linten uitgetekend op 
zijn eigendom. 
 
Later bleek uit de bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek voor de 
bouwvergunning in augustus 2011 overigens ook dat het gebrek aan transparantie een constante bleef. 
Zo stelde de huidige eigenaar van de eigendom Refugiestraat-Demerstraat in zijn bezwaarschrift het 
volgende: ‘Niettegenstaande ik op 1 februari 2011 persoonlijk een toelichting van de plannen kreeg, 

en ik om meer specifieke uitleg vroeg, hebben noch VMM, noch het stadsbestuur tot op heden 
gedetailleerd kunnen laten weten welke werken er exact gaan gebeuren, … Ik doe graag een oproep 

tot meer transparantie en een duidelijk voorstel.’ 
 

Op 28 november 2009 maakte de stad bekend dat er een infovergadering zou doorgaan over de open 
Demer op 13 december 2009. ‘Voor een vlot verloop van de markt’ werd gevraagd om vooraf in te 
schrijven.  
 
De infovergadering van december 2009 was het eerste en enige echte publieke event. Deze 
infovergadering wordt door VMM en het stadsbestuur als een orgelpunt en cruciale schakel gezien in 
het inspraakproces. Toch werden van bij de aanvang talrijke drempels ingebouwd. Zo werd bij de 
aankondiging melding gemaakt dat vooraf inschrijven vereist was. Deze inschrijvingsvereiste heeft 
zeker een aantal mensen afgeschrikt. Een deel van de mensen die niet zeker was of ze kon komen of 
vergat te bevestigen bleef alvast weg van die vergadering. Tijdens de event waren de plannen dan weer 
niet eenvoudig consulteerbaar. Je moest je beurt afwachten om ze enkel te kunnen bekijken aan een 
tafel tegenover een personeelslid van de stad. Het betekende dat het doornemen en evalueren gestuurd 
werd. Een kopij van de plannen werd er niet verstrekt. Bijgevolg heeft slechts een klein deel van de 
aanwezigen ‘even’ naar de echte plannen gekeken terwijl een personeelslid intussen lustig op hen 
inpraatte. 
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Het draaiboek dat voor die event werd uitgewerkt door een communicatiebureau stelde wel voor om 
de plannen tijdens het event mee te geven aan de bezoekers en de plannen achteraf digitaal 
beschikbaar te maken op de website. Het stadsbestuur en VMM gingen op geen enkele van die 
voorstellen van de communicatieadviseur in. Geen enkel plan werd overhandigd en geen van de 
plannen ging online. Om de bezoekers niet met lege handen naar huis te zenden kregen ze een ‘tas met 
daarin informatie over de gemeente Diest en een invulformulier’. 
 
Vervolgens wordt anderhalf jaar later het openbare onderzoek georganiseerd in een vakantieperiode 
die bekend staat als de periode die het meest aangewezen is om zo min mogelijk bemerkingen te 
verkrijgen. StRaten-generaal trachtte in extremis nog de plannen van het project te onderzoeken in het 
kader van dit onderzoek. Op 2 september 2011 richtte stRaten-generaal zich tot het stadhuis met de 
uitdrukkelijke vraag nog te kunnen beschikken over alle gegevens van de vergunningsaanvraag in 
digitale vorm om alsnog constructief te kunnen deelnemen aan het openbaar onderzoek. 
 
Omwille van de deadline en zonder antwoord op deze dringende vraag diende stRaten-generaal op 6 
september 2011 bij gebrek aan volledige gegevens slechts een algemeen bezwaarschrift in waarin de 
gebrekkige organisatie werd gehekeld. Dit werd die dag ook gepubliceerd in Het Nieuwsblad en De 
Standaard. 
 
Op 12 september 2011, na het sluiten van het openbaar onderzoek, leverde het stadsbestuur alsnog een 
reeks documenten. De plannen werden niet geleverd omdat ze volgens het stadsbestuur 
auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Het was niet helemaal fout, alleen vergat de stad er bij te 
vertellen dat zij die auteursrechten bezat. In december 2009 had het stadsbestuur om die reden ook al 
de voorontwerpplannen niet willen publiek maken na een vraag openbaarheid van bestuur. Onterecht 
zo blijkt uit het onderstaande. 
 
In een recente beslissing van de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur van 26 maart 2012 staat het 
volgende te lezen: ‘de auteursrechten voor die plannen berusten bij het bestuur zelf (werden 

overgedragen bij de oplevering van de overheidsopdracht)’. M.a.w. sinds september 2009 hadden 
burgers op eenvoudig verzoek kunnen beschikken over de ontwerpplannen van het heropenen van de 
Demer. Tot op vandaag weigert het bestuur de plannen te leveren.  
Op deze wijze slaagde het stadsbestuur er in om de mogelijkheden van stRaten-generaal te 
belemmeren om haar analyse te maken van de plannen in het kader van het openbaar onderzoek. 
Bijgevolg stelt stRaten-generaal dat het openbaar onderzoek voor deze vergunningsaanvraag ongeldig 
is. Je kan je moeilijk voorstellen dat er nog sprake is van een wettelijke procedure als de organiserende 
overheid aan de hand van bedrieglijke daden de deelname aan het onderzoek bemoeilijkt. 
 
Uit de toelichting hieronder en de al besproken doorsneden blijkt bovendien dat het rooien van alle 
bomen en de onteigening niet noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project. 
 
Indien het stadsbestuur zou geopteerd hebben voor een transparant proces zou gebleken zijn dat er in 
een vroeg stadium ontwerpmatig oplossingen konden geleverd worden om alle doelstellingen te 
realiseren zonder dat er diende geraakt te worden aan de verschillende eigendomsgrenzen. 
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Hoe kreeg de stad het gedaan dat het Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend erfgoed zonder 
schriftelijke toelichting en motivatie laat knibbelen aan het erfgoed?  
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2. Openbaarheid van bestuur: De Demer wil men openen, de plannen houdt men dicht. 
 
Een project bestuderen doe je niet op de hoek van de tafel, na wat wachten, in een vergaderzaal van 
het stadhuis. Je verkent de omgeving, vergelijkt tekeningen en bestudeert fotomateriaal. Enkel door 
het veelvuldig bekijken begrijp je ook de inhoud van een plan, zie je kansen en soms ook de gevaren. 
Een gedegen lezing van een plan onmogelijk maken of bemoeilijken is dus de beste manier voor een 
bestuur om de eventuele bemerkingen ten aanzien van een plan te vermijden of minstens te beperken. 
Het is vergelijkbaar met een contract waar je enkel vluchtig de kleine lettertjes mag van lezen bij de 
kantoorhouder. 
 
Naar aanleiding van de bekendmaking van het infomoment op 28 november 2009 vroeg StRaten-
generaal de plannen een eerste keer aan het stadsbestuur op 2 december 2009. Toen werd het volgende 
gevraagd: ‘De studies betreffende het openleggen van de Demer waarover het bestuur beschikt en de 

collegeverslagen betreffende het openleggen van de Demer.’  
 

Op 11 december 2009 gaf het bestuur te kennen dat de plannen van de Demer enkel ter inzage waren. 
De documenten leveren kon enkel nadat er een toestemming zou zijn van de opdrachthouder. Er 
zouden voorwaarden gesteld worden (eventuele kosten) alvorens een digitale kopij zou kunnen 
bezorgd worden. Over de collegeverslagen die eveneens gevraagd werden, werd in de beslissing van 
de stad met geen woord gerept. Op dat ogenblik beschikte de stad Diest al over een CD-Rom met 
daarop alle plannen. Zo blijkt uit het verlag van de stuurgroep “De Demer en Diest” van 12 oktober 
2009. ‘Evert Jadoul (TTE) stelt het voorontwerp voor aan de hand van een powerpoint-presentatie. 
Deze presentatie, tekst en kaarten worden op CD gezet en naar de leden van de stuurgroep 

opgestuurd. Alle leden kunnen hun adviezen, opmerkingen, suggesties kenbaar maken tot 30 dagen na 
het verkrijgen van het voorontwerp.’ 
 
Op 15 december 2009 werd door stRaten-generaal klacht ingediend bij de beroepsinstantie 
openbaarheid van bestuur voor het niet leveren van de gevraagde bestuursdocumenten. 
‘Een auteursrechterlijke grond kan niet worden ingeroepen. Het betreft een dossier voor de aanpak 

van het openbaar domein, in opdracht van een openbare instantie. Bijgevolg handelt het over een taak 
die door de overheid werd uitbesteed maar volkomen in opdracht van de overheid werd uitgevoerd. 

Hier het auteursrecht als inroepbaar maken zou betekenen dat door het uitbesteden van opdrachten 
een bestuur op grond van het auteursrecht telkens de openbaarmaking zou kunnen weigeren. 

Van kosten kan nagenoeg geen sprake zijn wanneer de documenten digitaal worden geleverd. Er mag 
vanuit worden gegaan dat voor een dergelijk belangrijk dossier voor de Diestse binnenstad en 

opgemaakt door een hoogwaardig technisch bureau de informatie digitaal werd geleverd. Bovendien 
besliste de Diestse gemeenteraad in haar zitting van 26 mei 2008 dat ‘om vlug en klantvriendelijk te 

kunnen reageren op verzoeken tot het bekomen van officiële stukken naar aanleiding van 
openbaarheid van bestuur, de diensten reeds werken, waar mogelijk, met gecomputeriseerde 
documenten. Aan externe partners en firma’s waar beroep op wordt gedaan, wordt praktisch steeds de 

vraag gesteld om digitale versies van documenten aan de stad over te maken. Zelfs in de meeste 
bestekken staat opgenomen dat men digitale versies dient aan te leveren. Er zal in de mate van het 

mogelijke op worden toegezien dat het opvragen van digitale stukken de regel wordt.’ 
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Op 13 januari 2010 behandelde de beroepsinstantie de klacht. De beroepsinstantie was van oordeel dat 
de stad wel degelijk de collegeverslagen diende te leveren. Over de plannen verklaarde de stad aan de 
beroepsinstantie: ‘in het bezit te zijn van 12 plannen (papieren versie) behorende tot het voorontwerp.’ 
De stad beweerde dus slechts over één set plannen te beschikken. Uit het verslag van 12 oktober 2012 
blijkt evenwel dat de plannen toen al digitaal waren aangemaakt door Technum en dat ook het 
stadsbestuur hiervan een exemplaar had ontvangen. 
 
Aanvullend verklaarde de stad aan de beroepsinstantie ‘dat ze zelf, zelfs bij de formele toestemming 
van Technum om kopieën te maken van de plannen, niet bij machte is om een kopie te maken van deze 

plannen gelet op het formaat daarvan (nl. 0,60m maal 1.20m) en de stad niet beschikt over een 
fotokopietoestel om plannen met dergelijke omvang te kopiëren; dat ze wel aan het bedrijf Technum 

heeft gevraagd dat het bedrijf zelf ten gunste van de verzoeker een digitaal afschrift van de plannen 
zou leveren maar dat dit door Technum werd geweigerd om reden van kostprijs;’3 
 
Op basis hiervan besluit de beroepsinstantie evenwel ‘ dat het voor de stad redelijkerwijze niet 

mogelijk is om een afschrift (noch digitaal, noch kopie) te bezorgen van de gevraagde plannen; dat het 
stadsbestuur weliswaar in overeenstemming heeft gehandeld met het decreet van 26 maart 2004 door 

inzage te verlenen van de plannen van het voorontwerp;’ 
 

Op 3 oktober 2011 deed stRaten-generaal navraag naar de correspondentie tussen het stadsbestuur en 
de beroepsinstantie hierover. ‘De correspondentie tussen de stad Diest en de beroepsinstantie 

openbaarheid van bestuur in de periode 14 december 2009 – 14 januari 2010 inzake de vraag WOB84 
- ‘de recente mobiliteitsstudie betreffende de Diestse binnenstad waarin sprake is van het verkeersluw 

maken van de Grote Markt, een nieuw circulatieplan en de lokalisatie van een ondergrondse parking 
en de studies betreffende het openleggen van de Demer waarover het bestuur beschikt en de 

collegeverslagen betreffende het openleggen van de Demer.’ 
 

Op 13 oktober 2011 antwoordde de stad Diest dergelijke stukken niet in haar bezit te hebben. M.a.w. 
het Diestse stadsbestuur beschikt twee jaar nadat deze correspondentie werd gevoerd met de 
beroepsinstantie openbaarheid van bestuur al niet meer over de dossierstukken. Is het slechts door 
slordigheid dat digitale documenten van de schijf van de stadssecretaris gewist worden? Wordt er van 
mailcorrespondentie geen papieren versie bijgehouden? Zijn de stukken echt verdwenen of werden ze 
vernietigd? De archiefwet voorziet het behoud van de stukken voor een termijn van 50 jaar. Is deze 
archiefwet niet van toepassing op stukken inzake openbaarheid van bestuur? 
 
Dat de stad zelfs op het op het tijdstip van de vraag beschikte over een digitale versie van alle plannen 
bleek al uit het verslag van 12 oktober 2009. 
 
Uit het draaiboek voor de informatiedag over de open Demer blijkt bovendien dat het bestuur ook over 
eenvoudig kopieerbare plannen beschikte. In dat document lees je dat op de infomarkt op 13 december 
2009 er in zaal 3 detailplannen van het project beschikbaar zijn, dat er op die plannen duidelijk diende 
vermeld te worden dat het ‘een eerste ontwerp’ was en dat die detailplannen zouden geleverd worden 

                                                 
3 Intussen is ook bekend dat Technum deze digitale plannen maakte ten behoeve van de VMM. Bijgevolg was er 
zelfs geen sprake meer van een kostprijs maar ging het enkel over het doorzenden van de plannen. 
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door het studiebureau. Of de plannen ook geleverd zouden worden aan het publiek bleek op het tijdstip 
van de opmaak van het draaiboek nog een open vraag. 
 

  
 
Uit fotomateriaal van die infodag (zie boven - personen onherkenbaar gemaakt) blijkt inderdaad dat 
de plannen van het Demerproject op een klein formaat (A3) ter beschikking waren bij het stadsbestuur 
minstens vanaf 13 december 2009 
 
Bijgevolg is aangetoond dat het stadsbestuur van Diest aan de beroepsinstantie verzweeg dat ze wel 
degelijk bij machte was om de plannen digitaal te bezorgen en zelfs over handige A3 kopijen 
beschikte. Door die informatie te verzwijgen aan de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur kon de 
openbaarheid van de plannen van de Demer vermeden worden. Voorlopig wordt verondersteld dat de 
beroepsinstantie niet op de hoogte was dat de gegevens fout waren. 
 
Wanneer stRaten-generaal op 2 september 2011 de plannen van de vergunningsaanvraag opvraagt om 
alsnog te kunnen deelnemen aan het openbaar onderzoek over dit project dat gedurende de zomer van 
2011 werd georganiseerd, meldt de stad op 12 september 2011 opnieuw dat de plannen 
auteursrechterlijk beschermd zijn en daarom niet kunnen geleverd worden. Het bestuur voegt er aan 
toe dat ‘de essentie van een openbaar onderzoek juist hierin bestaat dat geïnteresseerden dergelijke 
plannen ter plaatse komen inkijken.’ Wat de meerwaarde is dat je de plannen ‘enkel’ op het stadhuis 
zou kunnen bekijken en niet kunnen vergelijken met alle andere bestuurlijke plannen die je vrij op het 
internet kan raadplegen is niet duidelijk. StRaten-generaal stelt dat het ter beschikking stellen van de 
plannen een minimum is, doch het onderzoek van de plannen hiertoe reduceren is ‘een brug te ver’. 
Het louter ‘inkijken’ waar het Diestse stadsbestuur bij zweert, kan je vergelijken met het lezen van een 
krant die wappert aan een waslijn in de wind. Deze vermoeiende bezigheid laat je hooguit toe de 
koppen te lezen. 
 
In de behandeling van het bezwaarschrift blaast de stad veel lucht in wat ze wil benoemen als gedegen 
overleg. Jammerlijk is om vast te stellen dat in de lange opsomming geen sprake is van het online 
publiceren van de plannen hoewel dit door het communicatiebureau was voorgesteld.  De plannen zijn 
en blijven enkel ter inzage liggen van de plannen op het stadhuis. Een vergelijkend onderzoek van de 
plannen met ander getekend materiaal kon zo gedurende het hele proces vermeden worden. Tegen 
deze kritiek wordt vaak opgeworpen dat het online plaatsen van plannen ‘wettelijk’ niet verplicht is. 
Klopt uiteraard, alleen zeggen deze politieke verantwoordelijken zo dus dat ze enkel zo transparant 
zijn als minimaal vereist is.  
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Waar het stadsbestuur het haalt dat de plannen die in haar opdracht worden opgemaakt 
auteursrechterlijk beschermd zijn blijft bovendien een vraagteken en is voorlopig nog steeds niet door 
een officieel document gestaafd. Van bij de opmaak van het bestek was al duidelijk dat de stad en 
VMM de eigendomsrechten verwierven zodra een document was goedgekeurd. Waarom handelde de 
stad ten aanzien van haar burgers en de beroepsinstantie niet naar de bepalingen van het bestek? 
 
Omwille van de blijvende onwil vanwege het stadsbestuur van Diest om de plannen ter beschikking te 
stellen werden de plannen uiteindelijk ook opgevraagd aan de VMM. Deze administratie deed 
opvallend minder moeilijk dan het Diestse stadsbestuur. 
 
De VMM beschouwde het voorontwerp eerst als een bestuursdocument dat niet af was. Doch het feit 
dat dit stuk was voorgelegd aan de gemeenteraad en aan verschillende andere bestuursinstanties deed 
de beroepsinstantie besluiten dat ook als openbare bestuursdocumenten te beschouwen zijn. 
 
De VMM leverde alle plannen (voorontwerp, bouwvergunning en uitvoeringsdossier) intussen digitaal 
zonder enige verwijzing naar het auteursrecht. Bijgevolg is de VMM, toch de partner in het dossier 
van de stad, het fundamenteel oneens met de stad over het statuut van het auteursrecht van de plannen. 
 
Ook verklaart de beroepsinstantie dat de plannen niet auteursrechterlijk beschermd zijn. In haar 
beslissing OVB/2012/41 van 26 maart 2012 schrijft de beroepsinstantie ‘dat nog wordt meegedeeld 

dat de auteursrechten voor die plannen berusten bij het bestuur zelf (werden overgedragen bij de 
oplevering van de overheidsopdracht). 

 
Het voorval toont aan dat de beroepsinstantie duidelijk niet onfeilbaar is. In januari 2010 
(OVB/2009/1724) was het op basis van informatie ingewonnen bij het Dieste stadsbestuur dat de 
beroepsinstantie nochtans besliste dat de stad Diest dezelfde plannen omwille van auteursrechten en 
gelogen praktische problemen de plannen niet hoefde te leveren. Of de beroepsinstantie op de hoogte 
was dat ze belogen werd is valt door een burger voorlopig niet echt na te trekken. De beroepsinstantie 
hanteert immers het principe dat haar correspondentie met een openbaar bestuur, in tegenstelling tot 
dat met de burger, behoort tot het geheim van de beraadslaging. Onbetwistbaar is wel dat het Diestse 
stadsbestuur aan de beroepsinstantie foute informatie leverde om de beslissing van de beroepsinstantie 
te beïnvloeden. 
 
Hiermee is opnieuw aangetoond dat het stadsbestuur alles in het werk stelde om de plannen voor de 
heraanleg van de Demer uit de openbaarheid te houden. Hierdoor werden de rechten van de burgers 
geschonden die zich niet goed konden informeren over het op til zijnde project. Omwille daarvan kon 
stRaten-generaal in het kader van het openbaar onderzoek enkel een algemene kritiek geven op wat 
met het beschermde erfgoed aan de achterzijde van de Statiestraat stond te gebeuren. 
  
Het is aan de gemeenteraad, om zich te bezinnen over het volgende. Is een openbaar onderzoek 
waarbij het gebruik van gegevens ten onrechte werd bemoeilijkt door het bestuur te beschouwen is als 
een ‘correct’ openbaar onderzoek?  

                                                 
4 http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/dossier%202009-172.pdf 
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Is voor de gemeenteraad het achterhouden van openbare bestuursdocumenten ja of neen toelaatbaar als 
bestuursdaad in Diest? 



2012 - StRaten-generaal – Diest - Evaluatie ontwerp aanleg Demer achter Statiestraat 32/55 
 

4. Stadsbestuur adviseert en behandelt haar eigen aanvraag 
 
Op 11 oktober 2011 geeft de stad Diest een gunstig advies aan de gemachtigde ambtenaar over de 
vergunningsaanvraag ingediend door VMM. Het lijkt een beetje verwonderlijk dat het stadsbestuur 
een gunstig advies geeft aan een project waarvan ze minstens zelf de geestelijke vader is, in de feiten 
ook de uitvoerder en samen met de VMM ook de eigenaar van de plannen.  
Het bestek van de opdracht vermelt: ‘De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht en voor rekening van 

de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Diest (p.3).  Op p.4 staat ook nog het volgende: ‘Art. 4: De 
aanbestedende overheid: De Vlaamse Milieumaatschappij treedt conform art. 19 van de wet van 

24.12.1993 op in gemeenschappelijke naam als opdrachtgevend bestuur …’ 
Omwille van de bepalingen van het bestek werd zowel het voorontwerp als het definitieve ontwerp 
voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. De stad Diest was nu eenmaal zoals VMM de 
opdrachtgever. 
 
De VMM treedt voor deze opdracht op in naam van zowel de stad als zichzelf. Wanneer VMM staat 
vermeldt als opdrachtgever is dit te beschouwen zoals geformuleerd in het bestek, ttz als 
‘gemeenschappelijke naam’ voor zowel de stad Diest als de VMM.  
Ten onrechte veronderstelde de gemachtigde ambtenaar dat de aanvraag slechts afkomstig zou zijn van 
de VMM en dat het stadsbestuur van Diest wettelijk gerechtigd was om een advies te verlenen over 
het dossier en de bezwaren te behandelen. Uit de eindbeslissing van de gemachtigde ambtenaar blijkt 
bovendien dat het in hoofdzaak het Diestse stadsbestuur was dat de vergunning schreef. De beslissing 
van de gemachtigde ambtenaar is immers in belangrijke mate een doorslag van het stedelijke advies. 
Veelvuldig kopieert de gemachtigde ambtenaar letterlijk in zijn beslissing de door de stad geschreven 
analyse voor de behandeling van de bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek. 
 
Op 11 oktober 2011 geeft het stadsbestuur dus eigenlijk een gunstig advies aan haar eigen 
vergunningsaanvraag. Dit kan bezwaarlijk worden beschouwd als een wettelijk correcte procedure. 
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5. Onderzoek van de noodzakelijke maten voor de heraanleg van de Demer achter de 
Statiestraat 
 
In haar advies betreft de behandeling van de bezwaren geopperd tegen haar eigen 
vergunningsaanvraag verklaart de stad dat de reden voor de verplaatsing van de Demer aan de 
achterzijde van de Statiestraat gekoppeld is aan de ontsluiting van de tuinen en garages. ‘Aan de 
achterzijde van de Statiestraat wordt de ontsluiting van tuinen en garages behouden door een zeer 

beperkte verlegging van de bedding.’ 
 
Tot op heden is er geen enkel bestuursdocument dat ook aantoont waarom dit de enige haalbare 
oplossing zou zijn om deze ontsluiting mogelijk te maken in combinatie met het heropenen van de 
Demer. 
 

5.1 Groenaanleg en toegang tot garages langsheen het wandel en fietspad. 

 
 
Op de wandelweg/toegang tot parkeergarages is in de bouwvergunningsaanvraag op 36,76m vanaf de 
Demerstraat, langs de zijde van de eigendomsgrens met het bouwblok in de Statiestraat over een 
lengte van 56,36m een donkergroene strook ingekleurd. (zie plan 40204 van 01.06.2011) 
 
De breedte van deze strook varieert tussen 1 en 2,1 m. 
 
Over een lengte van 19,51m enerzijds (variërend van 0,0m tot 0,32m), een lengte van 4,17m 
(variërend van 0 tot 0,19m) en een lengte van 27,07m anderzijds (variërend van 0,0 tot 0,19m) wordt 
deze groenzone aangelegd op privaat eigendom. 
 
Volgens de legende van het plan wordt deze strook voorzien van ‘beplanting’. De legende van het plan 
voorziet ook een andere groene kleurtoon voor ‘gras’. Aannemelijk is dus dat de groenstrook zal 
voorzien worden van een beplanting die het kruisen van deze strook met motorvoertuigen niet 
mogelijk zal maken. 
 



2012 - StRaten-generaal – Diest - Evaluatie ontwerp aanleg Demer achter Statiestraat 34/55 
 

 
 
Uit de presentatie getoond op 2 september 2009 (zie tek. hierboven van het niet weerhouden scenario) 
blijkt eveneens dat deze groenzone te beschouwen is als een zone voor hoge beplanting. 
 
De aanleg van deze groenstrook zou betekenen dat de eigenaars van de achterliggende eigendommen 
omwille van die groenstrook geen inrit voor een garage kunnen verkrijgen. Dat de huidige eigenaars 
geen rechten zouden hebben voor het bouwen van een garage is voor zover bekend niet omschreven in 
een bestuursdocument. Veeleer mag worden aangenomen dat ook deze eigenaars het recht blijven 
behouden voor het bouwen van één of meerdere garages aan de achterzijde van hun eigendom. 
 
Deze strook zal dus niet of hoogstens tijdelijk worden uitgevoerd tot op het ogenblik dat elke eigenaar 
gebruik heeft gemaakt van zijn rechten tot het bouwen van garages.  
 
Het uiterst tijdelijk karakter van de zone blijkt overigens ook uit de presentatie van 5 november 2009.  
‘ Indien eigenaars alsnog een garage wensen te plaatsen dienen ze hiervoor (net als alle anderen) een 

vergunning aan te vragen. Vanaf het moment dat er een vergunning aangevraagd wordt zal er ook 
een publieke erfdienstbaarheid (breedte: 3m50m) van kracht worden.’  
 
Mocht de tekening correct zijn getekend dan zou de uitvoering er uitzien zoals in onderstaande 
tekening. De breedte van de weg zal variëren tussen 5,60m en 4,76m ipv de 3,50 meter zoals 
aangegeven op de bouwvergunning. 
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Voor het indienen van de bouwvergunning waren al verschillende garageprojecten bekend. 
 
Zo blijkt uit de presentatie van 2 september 2009 (zie onder) dat alvast op twee plaatsen er een 
aanvraag werd ingediend voor de aanleg van 4 en 2 garages. Bijgevolg kan alvast achter die 
eigendommen de voorziene groenzone niet meer aangelegd worden. De tekening van de 
vergunningsaanvraag houdt hiermee geen rekening. 

 
 
Ook op die eigendommen worden binnenkort garages gebouwd op wat heet ‘voldoende afstand van de 
erfgrens’ Het lijkt coherent te veronderstellen dat de zone voor deze garages ook zal afgewerkt worden 
zoals is voorzien voor de garages verderop ter hoogte van Park Cerckel. Ook hier zal dus op de private 
eigendom een aanleg gebeuren door hetzij VMM, hetzij het stadsbestuur van Diest. 
 
Bijgevolg zal, omwille van de aanvragen die in september 2009 al bekend waren, het plan er in 
werkelijkheid als volgt uitzien: 
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Indien ook de beide overige eigenaars garages bouwen, waar ze volgens de voorschriften ook het recht 
toe hebben, wordt de eindfase de volgende: 
 

 
 
Het voorgestelde plan dat een wandelweg/toegang van parkeergarages van 3,5m voorstelt, verbergt 
dus in werkelijkheid een toekomstige straatbreedte van minstens 10.36m. 
 
Hierbij dient echter opgemerkt dat hoewel de gemachtigde ambtenaar in zijn beslissing voor de 
bouwvergunning optekent 
 
Deze afwerking staat in scherp contrast met de belevingswaarde waarnaar wordt gestreefd in de andere 
delen van het project.  
Het bestuur besliste intussen ook dat de bestaande garages kunnen blijven zoals ze zijn. Enkel de 
nieuwe garages zullen moeten voldoen aan een aantal vormvereisten. Bijgevolg mag je aannemen dat 
deze zone kwalitatief als de minst geslaagde zal ervaren worden. De enige kwaliteit die de ruimte 
actueel heeft is de overzijde. Daar is mede door de bescherming van de tuinen en het park de 
historische oever nog bewaard gebleven. Die kwaliteit zou althans volgens het project moeten 
opgegeven worden om zoals de stad het schrijft in haar advies voor de vergunningsaanvraag ‘de 
ontsluiting van tuinen en garages behouden’. 
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Enkel door het wegdenken van de groenzone en het intekenen van wat de te verwachten eindsituatie is 
blijkt de noodzaak voor het verleggen van de Demerbedding al overbodig. 
 

 
 
Ter vergelijking werd de breedte van de voorziene ruimte voor wandelweg en garages  (10,36m) (zie 
boven) vergeleken met deze van de Refugiestraat (zie onder). Deze woonstraat is aan beide zijden 
bebouwd en wordt binnenkort eveneens heraangelegd. Het project voorziet er een voetpad aan beide 
zijden, een rijstrook en een parkeerstrook en heeft een totale breedte van 8,44m. Een wandelweg met 
als enige aanvullend doel het kunnen binnenrijden in een garage zou dus minstens 22,7% breder 
moeten worden. 
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Elke functionele logica ontbreekt om deze breedte, het rooien van de bomengrens aan de overzijde en 
de onteigening te verklaren. 
 
Om welke reden de Demerbedding dan wel wordt verplaatst dient te worden tot binnen de zone van 
het beschermd erfgoed valt dus niet af te leiden uit het dossier. Daarentegen blijkt uit de analyse van 
de plannen dat er oplossingen voor handen zijn die de inname van deze zone niet vereisen. 
 
Een gerucht dat de ronde doet is dat de achterliggende doelstelling voor de breedte van de achterzijde 
van de Statiestraat ingegeven zou zijn om de private gronden aan de achterzijde van de Statiestraat op 
termijn te kunnen omvormen tot een zone voor bewoning met zicht op de Demer. 
In de bestuursdocumenten zijn hierover geen gegevens beschikbaar. Wel kan worden afgeleid uit de 
tekeningen van de vergunningsaanvraag dat deze vastgoedhypothese door het huidig ontwerpplan 
inderdaad een mogelijk toekomstbeeld is. 
 
In het advies voor de bouwvergunning van de stad staat op p. 3 het volgende: ‘… De kaaimuren 
worden uitgevoerd in metselwerk (kleiklinkers) en maken plaatselijk kwalitatieve woonontwikkelingen 

op de oever mogelijk’. Is deze zin voor de Statiestraat te lezen als een opstapje om de garages om te 
vormen tot bewoning? 
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5.2.Wandelweg – doodlopende weg voor gemotoriseerd verkeer of niet? 
 
Tijdens de vergadering van 6 juli 2009 wordt melding gemaakt van een verzinkbare paal ter hoogte 
van de Demerstraat om het verkeer te ontraden. ‘Indien in de toekomst toch voor de ontwerpvariant 
geopteerd wordt waarbij de achterzijde van de statiestraat toegankelijk blijft voor gemotoriseerd 

verkeer lijkt het aangewezen om een verzinkbaar paaltje te voorzien ter hoogte van de aansluiting op 
de Demerstraat. Dit om gemotoriseerd verkeer zoveel als mogelijk te ontraden.’ 

 
De inplanting van een verzinkbare paaltje is opnieuw aan de orde op de vergadering met de eigenaars 
in de Statiestraat op .5 november 2009. In het verslag werd het volgende opgetekend: ‘Kan de toegang 
via de Demerstraat niet uitsluitend voor wagens van bewoners toegankelijk worden gemaakt? Dit 

bijvoorbeeld door de plaatsing van een verzinkbaar paaltje? Op deze manier zouden enkel bezitters 
van een badge in- en uit kunnen rijden, wildparkeren (door vb. scholieren) wordt uitgesloten.’ Het 
werd beschouwd als een terechte vraag die verder onderzocht zou worden. 
 
In de vergunningsaanvraag is geen verzinkbare paal getekend aan de ingang van de Demerstraat. 
Evenmin is er een opstakel getekend ter hoogte van het ziekenhuis. Het ontwerp laat dus toe te 
begrijpen dat het mogelijk blijft om vanuit de Demerstraat achter de Statiestraat met de wagen tot aan 
het ziekenhuis te rijden. 
 
Het gerucht, dat de achterzijde van de Statiestraat op termijn wordt omgebouwd tot een woonstraat 
met zicht op de Demer, is in overeenstemming met het niet weergeven van een beperking voor het 
binnenrijden van deze straat. Het niet tekenen van beperkingen kan dan immers in een latere fase 
worden aangeduid alsof het van bij aanvang ook de doelstelling was om er een doorgaande 
eenrichtingsstraat van te maken. Dit kan eenvoudig verholpen worden door nu al de plaatsing van een 
barrière te beslissen om het doorgaand autoverkeer richting ziekenhuis op die wandelweg onmogelijk 
te maken. 
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5.3 Breedte wandelweg achter Statiestraat ���� 3,5m 
 
Zoals hoger opgemerkt werd op 19 maart 2008 verklaard dat de wegbreedte achter de Statiestraat 6m à 
6,5m moest zijn. 
 
In februari 2009 startte Technum aan zijn studieopdracht. Bij aanvang van de studie werden twee 
doorsneden vergeleken. 
 

  
 
De ‘minimale variant’ (links) stemde overeen met de wat eerder was verklaard in het bijzijn van de 
schepen van milieu zijnde een breedte voor ‘gemengd verkeer’ van 6m in combinatie met een Demer 
met een breedte van 2,5m. (Hoger is al uitgebreid toegelicht dat deze doorsnede geen juiste 

voorstelling is van de werkelijke toestand.)  
 
De ‘optimale variant’ voorzag de opheffing van de garages en het ombouwen van de weg tot een 
werkelijke wandelweg met een breedte van 3m. 
 
Op 2 september 2009 stelt Technum in samenspraak met het stadsbestuur aan de bewoners van de 
Statietraat voor dat de breedte van de wandelweg 3,5m zal zijn. (3m voor de weg en 0,5m voor de 
reling) 
 

 
 
Op 21 september 2009 tekent Technum een doorsnede voor het profiel van de Statiestraat waarin een 
weg wordt voorzien van 3,5m en een rand van 0,6m die op dezelfde hoogte is gesitueerd als de weg. 
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Ook uit de vergunningsaanvraag (plan IN40203) blijft voor de weg een breedte van 3,5m als weg 
voorzien. Alle andere wandelwegen langsheen de Demer hebben een breedte van 3,0m. Dat de breedte 
achter de Statiestraat dus breder is, kan enkel wordt verklaard door het aanvullend gebruik voor de 
bereikbaarheid van de garages die na het dichtleggen van de Demer aan die zijde werden gebouwd. 
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5.4. Inritten voor garages 
 
De maten voor een correcte inrit van een garage worden bepaald door enerzijds de breedte van de weg 
en de breedte van de inrit. Hoe breder de weg, hoe smaller de inrit kan zijn. 
In de literatuur wordt aangegeven dat een 4,5m brede weg een inrit vereist van 3m en een 5,0m brede 
weg in overeenstemming is met een inrit van 2,4m. telkens haaks op de rijweg. Wanneer de garages 
schuin op de rijweg staan bv onder een hoek van 45° is zelfs een rijwegbreedte van 3,5m voldoende. 
 

 
 
Herhaaldelijk wordt er op gewezen dat de garages op ‘ruime’ afstand van de eigendomsgrens staan. 
Bovendien blijkt uit het ontwerp dat gekozen wordt voor een uniforme afwerking van de zone tussen 
de garages en de rijweg. Bijgevolg is deze zone ook een deel van de beschikbare ruimte voor het 
manoeuvreren van de voertuigen. 
 
In onderstaande tekening werd vanaf de rand van de garages een zone van 5m breed getekend. Deze 
zone volstaat dus om de voertuigen te kunnen draaien vanuit een haaks op de rijweg geplaatste garage 
met een breedte van 2,4m. In het geel werd de zone aangeduid die gelegen is binnen de private 
eigendomsgrens, in het oranje de zone van het openbare domein die hiervoor moet gebruikt worden. 
 
Vanuit de garage kan men mits een breedte van 5m voor de garage zelfs van richting wijzigen.  
Als de straat ‘doodlopend’ zou worden aangelegd, (wat dus nog geen zekerheid is) is er dus voldoende 
ruimte binnen een zone van 5m om de wagens in beide richtingen te laten rijden en te kruisen. 
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Uit de tekening blijkt dat: 
In de zone aansluitend op de Demerstraat de garages tegen de rand van het openbaar domein werden 
aangelegd. De garages van het appartementsgebouw staan onder een hoek waardoor een straatbreedte 
van 3,5m volstaat. Het volgende gebouw staat momenteel te koop. Bijgevolg kan ook daar op een 
gelijkaardige manier in de toekomst de garage heringericht worden opdat ze schuin op de rijbaan zou 
aansluiten. 
 
Ter hoogte van de achterzijde van Park Cerckel blijken de garages niet op een voldoende afstand te 
staan van de eigendomsgrens. Deze waarneming leert ons dat de vraag van de schepen van milieu om 
de Demer te kunnen verleggen op het terrein van park Cerckel en het rooien van bomen aldaar op 19 
maart 2008 hiermee in verband zou kunnen staan.  
 
Tijdens de infovergadering van 2 september 2009 werd door de stad voorgesteld om op de gele zone 
een erfdienstbaarheidszone te voorzien om zo meer ruimte ter beschikking te hebben om beperkt 
gemotoriseerd verkeer toe te laten.  
 
Ambigu is dat de erfdienstbaarheid enkel wordt voorgesteld in de zone waar al garages aanwezig zijn 
en pas in de toekomst ook op de andere eigendommen (als er garages worden op gebouwd). Bijgevolg 
is er op de plaatsen waar nog geen garages zijn een aanvullende (tijdelijke) oplossing nodig om met de 
voertuigen omheen deze private eigendommen te kunnen rijden. In onderstaande tekening is een zone 
van 3m achter de nog bestaande tuinen getekend in combinatie met een Demerbreedte van 4m. 
 

 
 



2012 - StRaten-generaal – Diest - Evaluatie ontwerp aanleg Demer achter Statiestraat 44/55 
 

Omwille van het ‘tijdelijk’ vrijwaren van intussen nog slechts twee eigendommen wordt de 
Demerbedding dus verplaatst in de parkzone. Uit de bovenstaande tekening blijkt evenwel dat zelfs 
daarvoor er geen noodzaak is om het beschermd erfgoed, noch het publiek park te gebruiken.  
 
Door VMM zal op deze private gronden een uniforme afwerking worden aangebracht die door alle 
garagehouders gebruikt kan worden. Waarom deze gronden, hoewel er werken worden verricht niet in 
eigendom worden genomen door de publieke overheid is niet bekend. 
 

 
 
Door deze ‘erfdienstbaarheidszone’ ook te gebruiken als wandelweg kan vermeden worden dat een 
weg van 8,5m breed langsheen de Demerrand wordt aangelegd. Indien de zone voor erfdienstbaarheid, 
die door de stad wordt voorgesteld en daarom ook op kosten van de gemeenschap zal worden 
aangelegd tevens wordt gebruikt voor de wandelroute dan zou de  weg nagenoeg volledig kunnen 
worden aangelegd op het privédomein waardoor de  ruimte voor het heropenen van de Demer 
maximaal zou zijn. 
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5.5. Breedte Demerbak 
 
Info over de wenselijke breedte verkrijgen we door analyse van de overige plannen en stukken. Hieruit 
blijkt alvast dat ‘ongeveer’ ook minder dan 4m kan zijn. 
 
Tijdens een onderhoud met monumentenzorg op 19 maart 2008 verklaarde de stad het volgende: 
‘Beschikbare oppervlakte in straatje achter woningen Statiestraat is 8m. Benodigde oppervlakte voor 
nieuwe bedding en toegankelijkheid garages: 6 à 6,5m wegenis + 3m bedding + 1m kaaimuur (gezien 
weg is harde oever nodig langs zijde woningen). 
 
De principedoorsnede segment 4 in bijlage bij de nota aan het schepencollege van 24 februari 2009 
voorziet een theoretische breedte van 8,5m bestaande uit een wandelzone van 3m en een Demerzone 
met twee schuine oevers over een breedte van 5,5m.  
 
Wanneer deze doorsnede wordt nagemeten op het typedwarsprofiel 16 (zie plan IN70002.pdf) kan 
daaruit worden afgeleid dat de schuine oeverwanden telkens 1,15m breed zouden zijn om aan te 
sluiten op het huidig maaiveld, wat betekent dat de Demer er 3,2m (5,5 – 1,15 – 1,15) breed zou zijn. 
 

  
 
Tijdens de presentatie op 2 september werd aangegeven dat de ‘zone voor de Demer’ achter de 
Statiestraat 3,5m breed zou zijn. Het profiel zou bestaan uit 1m plantstrook, 3,5m voor voetgangers en 
fietsers en 3,5m voor de Demer. Het totale profiel blijft dus 8,5m.  
Onduidelijk is of de schuine oeverrand is meegerekend in dit profiel. Afhankelijk daarvan gaat het om 
een Demer van 3,5m breed of 3,5m – 1,15m = 2,35m. 
 

 
 
Op de doorsnede horende bij het voorontwerp van 21 september 2009 wordt melding gemaakt van een 
breedte van 4m.  
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De doorsnede werd op het voorontwerp aangeduid op de onderstaande locatie. 
 

 
Deze doorsnede werd opnieuw door stRaten-generaal uitgezet op de tekening bestaande toestand. 
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2012 - StRaten-generaal – Diest - Evaluatie ontwerp aanleg Demer achter Statiestraat 47/55 
 

Op de plaats waar de doorsnede is getekend is er geen gebrek aan plaats. Er is zelfs tussen de 
eigendomsgrens van het park en de rand van de Demerbedding nog ruimte beschikbaar voor het 
uitbreiden van de oevertalud. 
 
Op 26 oktober 2009 werd het voorontwerp behandeld door de gemeenteraad. De schepen voor milieu 
geeft aan dat de Demer aan de achterzijde van de Statiestraat geen 4m zou zijn maar wel 3m.  
 
Achter het park Cerckel is de Demerbreedte in de vergunningsaanvraag 4,04m. M.a.w. nadat de 
eigenaars van de Statiestraat op 2 september 2009 werd medegedeeld dat diende gezocht te worden 
naar alternatieve oplossingen werd zowel de weg als de Demer breder voorzien.  
 

 
 
De minimale breedte die vereist is voor de Demer is volgens het dwarsprofiel 16 (zie plan 
IN70002.pdf minstens 3,0m. (2x 1,5m + een variabele afstand) 
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De technisch vereiste minimumbreedte van de Demer wordt bepaald door de zone waar de Demer de 
kleinste breedte heeft. 
 
Die plek op het tracé is ter hoogte van de brug van het ziekenhuis (zie plan IN40204.pdf). Daar is de 
Demer net in een bocht in de vergunningsaanvraag plaatselijk 3,15 m breed met één rechte en één 
schuine wand. 
Hieruit kan worden afgeleid dat deze breedte (3,15m), bovendien in een bocht volstaat voor de goede 
afwatering van de Demer. 
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Achter de Demerstraat (zie plan IN40203.pdf) is de Demer in de vergunningsaanvraag plaatselijk 
3,17m breed, tussen twee opgaande wanden. Het toont aan dat ook een Demer die over een langere 
afstand de minimumbreedte heeft een technisch haalbare optie is. 
 

 
 
Even voorbij de Verversgracht (zie plan IN40206.pdf) is de breedte van de Demer 3,49m. Er is 
voldoende ruimte voor handen waardoor hier ook een bredere Demer zou kunnen aangelegd 
worden,.De situatie is vergelijkbaar aan deze van de Statiestraat. Aan één zijde een opstaande muur en 
aan de andere zijde een helling. Over een afstand van 49m varieert de Demer er van 3.49m naar 
3,98m. 
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Op die plaats wordt bovendien een uitzicht aangebracht dat boven het water hangt en waardoor de 
visueel zichtbare breedte van de Demer er varieert tussen 2,26 m en 2,95m. 
 

 
 
 

���� Uit dit alles kan worden afgeleid dat een minimale breedte van 3,15m met één schuine rand en 
3,17m met twee rechte wanden vanuit technisch oogpunt het minimum is voor de Demer. 
 
����Vanuit esthetisch oogpunt kan hieruit worden afgeleid dat een Demer van minder dan 3 breed 
aanvaardbaar is (zelfs als er meer openbare ruimte beschikbaar is). 
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5.6. Breedte rand 
 
In het voorontwerp was voorzien om een hoge reling te maken die zijdelings zou vastgemaakt worden. 
Hierdoor wordt de ruimte-inname volkomen beperkt. 
 

 
 
In de bouwvergunning wordt dit idee vervangen door een 60 cm brede opstaande boord. Op een plaats 
waar de ruimte schaars is en als gevolg daarvan parkzone dient ingenomen te worden is het verbazend 
dat beslist wordt om te kiezen voor een bredere oplossing dan voorheen. 
 

 
 
Achter de Statiestraat wordt tussen de weg voor fietsers en voetgangers en de lokale toegang voor de 
garages een lage muur gebouwd met een dikte van 60cm. In de bouwvergunning wordt de hoogte 
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hiervan niet aangegeven (zie dwarsprofiel 16 op plan IN70002.pdf). Er wordt gemeld dat de hoogte 
‘variabel’ zou zijn.  
 
Deze wand wordt volgens plan IN43203 van de uitvoeringsplannen gebouwd tot op 20.865 over de 
volledige lengte in beton met daarop een afwerking in gebakken kleiklinkers (7cm) waardoor de totale 
hoogte 20.955 of gemiddeld een 40 cm boven de rijweg. 
 
Het is de enige plaats waar deze constructie wordt toegepast. Op alle andere plaatsen waar een groot 
hoogteverschil bestaat tussen de wandelweg en het wateroppervlak wordt gekozen voor een 
randafwerking die op dezelfde hoogte is van de rijweg en een reling binnen de strook van de rijweg. 
 

 
 
De Demer mag niet te smal ogen. Visueel wordt de gewaarwording ‘smal’ ondermeer bepaald door de 
hoogte van de zijwanden. Merkwaardig genoeg wordt net op deze plaats gekozen voor een opstaande 
rand ipv de transparantie van een reling zoals voorzien op alle andere plaatsen van het project. 
 
Eventueel zou op deze plaats ook de reling zoals voorzien in het voorontwerp kunnen gebruikt worden 
waardoor het gebruik van de open ruimte maximaal is. 
 
 

���� de opstaande rand verdwijnt waardoor de Demer minder diep ten opzichte van de rand wordt 
ervaren. 
���� de vereiste 60 cm constructiebreedte is niet langer noodzakelijk. 
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6. Alternatief voorstel 
 
���� Demer:4m breed 
���� Dienstweg/toegang garages: 5m breed 
���� Geen gebruik van schanskorven 
 
Op de onderstaande tekening is de ruimelijke impact te zien van een Demer gemeten vanaf de 
eigendomsgrens van het park Cerckel, de eigendom Refugiéhuis en de eigendom grenzend aan de 
Demerstraat. De dienstweg voorziet een minimumstrook van 3,5m ter hoogte van de Demerstraat en 
een zone van 5m achter de garages. 
Tussen de beide zones is er een aanzienlijke open ruimte ter beschikking. 
 

 
Deze open ruimte komt in aanmerking als wandelweg voor voetgangers gescheiden van de dienstweg 
door een groenscherm. 
 
���� Wandelweg (1,5m breed): 

a. op het niveau van de dienstweg met een zitrand van 60cm 
b. Verlaagd op niveau 19.69m (= niveau van de wandelweg in de Demerstraat) 
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c. met vlottend ponton (1;8m) 
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7. Conclusie betreffende inname beschermd erfgoed: 
 
Bijgevolg is aangetoond dat er ontwerpmatig 
noch omwille van technische beperkingen 
noch omwille van esthetische overwegingen 
noch omwille van de lokale situaties er enige aanleiding is om de Demerbedding te verleggen in de 
zone van het beschermd erfgoed.  
 
Bovendien zal door het behoud en benadrukken van de huidige eigendomsgrens, de natuurlijke 
(historische) oeverrand van de Demer op die plek tot uiting worden gebracht.  
Door deze aanpak wordt het behoud van de hoogstammige bomen, de bestaande tuinmuur die reikte 
tot de waterrand alsook de bestaande onderbegroeiing mogelijk. 
 

Wat is de reden waarom het Diestse stadsbestuur zich zo uitdrukkelijk inspant om erfgoed in 
Diest te kunnen aantasten? 
 


