Persbericht
Diest zorgt voor nieuwe parkeermogelijkheid
aan Den Amer en Molenhuis
DIEST – De stad Diest maakt werk van de vernieuwing van twee parkingsites. De
parking van Den Amer (CC Diest) krijgt een groene make-over en wordt uitgebreid.
Aan ontmoetingscentrum Molenhuis wordt een nieuwe parking aangelegd.
Zowel aan Den Amer (CC Diest) als aan ontmoetingscentrum Molenhuis zorgt stad
Diest voor extra parkeergelegenheid door een (her)aanleg van parkeersites. “We
willen de parkeerdruk aan beide sites verminderen door de aanleg van een
duurzame en groene parking”, legt schepen van Openbare werken Bart Stals uit.
Den Amer
De parking aan Den Amer (CC Diest) wordt groener en groter. Functioneel parkeren
moet er hand in hand gaan met esthetisch groen en een maximale infiltratie van
oppervlaktewater. De parking krijgt twee volwaardige in- en uitritten.
Wegversmallingen in het rijgebied en geaccentueerde voetgangerszones moeten de
veiligheid vergroten.
Het groene uitzicht verbindt de parking met de oude Demer, die naast het
projectgebied loopt. Er worden plantvakken aangelegd. Op de parkeerplaatsen wordt
grasgroei gecombineerd met een mooie en functionele verharding. Er worden hagen,
gras en 48 nieuwe bomen aangeplant.
Het nieuwe gedeelte van de parking biedt plaats aan 180 personenwagens en twee
bussen. Op de bestaande parking worden aan de ingang van Den Amer 15 plaatsen
voorbehouden voor personen met een handicap. De 60 overige parkeerplaatsen
brengen het totaal aantal reguliere plaatsen op 240.
“Cultuur en duurzaamheid gaan hand in hand”, zegt schepen van Cultuur Geert
Cluckers. “Naast de volledige verledding van Den Amer en de groene inrichting van
onze foyer, zijn we blij dat we ook onze parking kunnen verduurzamen met meer

bomen en planten.” Op de nieuwe parking worden ook laadplaatsen voorzien voor
elektrische voertuigen.
De werken zouden ongeveer 150 werkdagen duren. Tijdens de werken zal een deel
van de huidige asfaltparking wel bruikbaar blijven.
Molenhuis
Bij evenementen in ontmoetingscentrum Molenhuis in Molenstede bleek dat er niet
altijd voldoende parkeermogelijkheid was voor bezoekers en personeelsleden. Ter
hoogte van Dorpsstraat 49 wordt daarom een nieuwe parking aangelegd. Het
bestaande woonhuis, met achterliggende tuin en bergingen, wordt gesloopt.
De toegangsweg is breed genoeg voor in- en uitgaand verkeer. De nieuwe in-en
uitrit geeft ook toegang tot het achterliggende gebied, waar in de toekomst
eventueel nog bijkomende parkeergelegenheid kan worden voorzien. De nieuwe
parking telt 13 plaatsen voor personenwagens en een overdekte fietsenstalling met
20 plaatsen. Op de bestaande parking van het Molenhuis zijn, net voor de ingang, op
dit moment al parkeerplaatsen voor personen met een handicap beschikbaar.
Ook voor deze parking werd in het ontwerp rekening gehouden met een groen
uitzicht en infiltratie van water. Er zullen heesters en grasmatten worden
aangeplant. De werken zullen naar schatting ongeveer 25 werkdagen duren.
De aanleg van beide parkings is gepland voor na de zomerperiode of na het
bouwverlof.
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