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Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van het
ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming van het
oorlogsgedenkteken van Sint- Truiden
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.2 .1, 3°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van het
oorlogsgedenkteken in Sint-Truiden, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 februari
2014;
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 15 december
2016, waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Overwegende dat de stad Sint-Truiden het oorlogsgedenkteken wenst te verplaatsen met het
oog op het versterken van de contextwaarde en het verbeteren van de belevingswaarde;
Overwegende dat de stad Sint-Truiden reeds de intentie had om het monument te
verplaatsen vóór de definitieve bescherming van 22 januari 2014 in functie van het
aantrekkelijker maken van het plein, het verbeteren van de mobiliteit en het opwaarderen
van het monument. In het besluit van het dossier beëindigd onderzoek bij het MB van 22
januari 2014 wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed dan ook uitdrukkelijk vermeld
dat het verplaatsen eventueel toegestaan kon worden, indieh de noodzaak kan aangetoond
worden en gemotiveerd worden en/of indien de nieuwe locatie een verbetering voor de
contextwaarde van het monument inhoudt,

BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.2.1, 2° en artikel 6.2.3 tot en met 6 .2.5 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 wordt het ministerieel besluit van 22 januari 2014
tot bescherming als monument van het oorlogsgedenkteken in Sint-Truiden, gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2014, voorlopig geheel opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed bevindt zich op het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Sint-Truiden 1e afdeling, Sectie H, geen perceelnunimer.

Art. 3 . De volgende erfgoedwaarden gaan verloren en moeten gedocumenteerd worden: het
feit dat het monument zich nog op de oorspronkelijke plaats bevindt maakte in het
beschermingsbesluit van 22 januari 2014 deel uit van de historische waarde. Door het
verplaatsen gaat ·dit aspect verloren. Binnen de historische waa rde is dit aspect echter
ondergeschikt. De oorspronkelijke plaats wordt middels het inhoudelijke dossier uitvoerig
gedocumenteerd. Het monument zal na verplaat sing opnieuw worden beschermd omwille van
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de historische en artistieke waarde. Na recent onderzoek blijkt dat de lindeboom die achter
het gedenkteken staat geen erfgoedwaarde heeft die een bescherming verantwoordt. De stad
zal deze boom wel in stand houden.
Art. 4. De volgende maatregelen zijn nodig voor de ontmanteling, de verplaatsing en de
heroprichting op een geschikte plaats: het ontmantelen, verplaatsen en heroprichten dient te
gebeuren met de grootste zorgen conform het onderzoeksrapport met behandelingsvoorstel
dat door de firma Lapis Arte werd opgèmaakt in opdracht van de stad Sint-Truiden en als
bijlage deel uitmaakt van dit besluit.

Brus~el,

17 MEI 2017
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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