Persbericht
Werken Winkelwandelstraat starten op
woensdag 13 mei
Diest - Woensdag 13 mei starten de werken in het winkelcentrum. De Stad Diest en
Aquafin vernieuwen het komende jaar de Winkelwandelstraat en omgeving. Er
komen nieuwe nutsleidingen en riolering. De straten krijgen een nieuw wegdek en de
inkleding zal gebeuren met het oog op een prettige winkelervaring. Zo maken we
van de Winkelwandelstraat een nog mooiere plaats om te winkelen, wandelen en
wonen.
“De bestaande riolering is vandaag in slechte staat en is dringend aan vervanging
toe”, vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager bij Aquafin. In de Cabaretstraat,
Schotelstraat, Scholenstraat, Halleplein, Ketelstraat, F. Moonsstraat, G.Gezellestraat
(deel) en Hallestraat staan er volgende werken op het programma:




De nutsleidingen zoals gas, elektriciteit, water en telecom worden vernieuwd
en/of aangepast. Bijkomend zal er ook gewerkt worden (enkel nutsleidingen)
in de Suikerpotstraat en Koestraat (tussen F. Moonsstraat en Veemarkt).
De riolering wordt volledig vernieuwd, met een gescheiden stelsel voor
afvalwater en regenwater.
De straten krijgen een nieuw wegdek en de inkleding zal gebeuren met het
oog op een prettige winkelervaring.

Gefaseerde aanpak
Het project werd opgesplitst in twee fasen om de hinder voor de winkels en
bedrijven zoveel mogelijk te beperken. De winkels blijven tijdens de werken te voet
bereikbaar.
Op 13 mei start de eerste fase in de zone Cabaretstraat - Schotelstraat Scholenstraat - Halleplein. Eerst breekt hoofdaannemer Hens de wegenis op in de
Cabaretstraat, Schotelstraat en Scholenstraat. Vervolgens start aannemer APK in
opdracht van Fluvius, De Watergroep en Proximus met de aanleg van nieuwe
nutsleidingen. Deze eerste fase loopt van 13 mei tot 14 september 2020.

De werken worden door de aannemers uitgevoerd conform de extra
veiligheidsmaatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. Veiligheid en
gezondheid blijven tijdens de werken altijd prioriteit.
Maximale bereikbaarheid
De stad dringt er bij de inwoners op aan om de signalisatie, afsluitingen en
verkeersregels te respecteren. “Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn op een
werf, maar in dit project proberen we net om de winkels tijdens de werken maximaal
bereikbaar te houden. We doen dat door onder andere maar de helft van de
winkelstraat tegelijk op te breken maar ook door kiezel te leggen die voor minder
hinder moet zorgen”, vervolledigt Stals die benadrukt dat niemand zich zorgen moet
maken over de bereikbaarheid. “Te voet geraak je uiteraard altijd aan je woning of
handelszaak. De aannemer voorziet ter plaatse stevige loopbruggen met aan beide
kanten een leuning. Bewoners met bijzondere mobiliteitsnoden kunnen rekenen op
hulp van de aannemer.”
Website en nieuwsbrief
De tweede fase start in augustus 2020 en bestaat uit de zone Ketelstraat - F.
Moonsstraat - G.Gezellestraat (deel) - Hallestraat - Suikerpotstraat - Koestraat
(deel). Wanneer alles vlot verloopt, is het volledige project klaar in augustus 2021.
De timing en fasering van het volledige project kan je nalezen op
www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/DST3045 of schrijf je via de website
in op de nieuwsbrief.
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