Persbericht
CC Diest slaat groene weg in met elektrische
wagen
DIEST – Het cultuurcentrum van Diest kiest met de aankoop van een elektrische
wagen verder voor een groen beleid. Ook nieuwe verlichting en de heraanleg van de
parking passen in dat plaatje.
Een groener cultuurcentrum, het is een van de missies van CC Diest de komende
jaren. Met de aankoop van een elektrische wagen wil het CC ook op vlak van
mobiliteit die toekomstvisie waarmaken. De elektrische bestelwagen – een Peugeot
e-Expert Standard – zal intern gebruikt worden voor leveringen van materiaal of
dienstverplaatsingen. Het model voldoet het best aan de huidige noden van het CC:
betaalbaar, met een grote actieradius en een snel oplaadbare batterij.
Voor korte dienstverplaatsingen kiest het CC in de toekomst voor de fiets. Het
cultuurcentrum zal daarom binnenkort ook twee nieuwe fietsen aankopen voor intern
gebruik.
Groene foyer en LED-lampen
Eerder deed het CC al enkele ingrepen om een groenere werking te realiseren. Zo
kreeg de foyer een make-over, met een klemtoon op duurzaamheid. Heel wat
meubelstukken kregen in het interieur een tweede leven.
Er werd bovendien geïnvesteerd in nieuwe LED-verlichting. Die heeft een positieve
impact op het klimaat, want de huidige lichtspots verbruiken veel energie.
Parking
Ook in de toekomst staan er nog projecten op til. De parking van Den Amer krijgt in
het najaar een groene make-over. Daarbij zullen ook laadplaatsen voorzien worden
voor elektrische voertuigen. Nieuwe grasbetontegels, grasmatten, bomen en hagen
moeten de parking verbinden met de oude Demer, die naast de parking loopt. Ook

met een maximale infiltratie van oppervlaktewater werd rekening gehouden in de
plannen.
“Met het bestuur kiezen we resoluut voor duurzaamheid”, zegt schepen van Cultuur
Geert Cluckers. “Naast de ‘groene’ parking, de verledding, de aangename foyer met
planten en recuperatiemateriaal en de nieuwe drankenkaart met lokale en fair trade
producten, past ook de eerste elektrische auto van ons wagenpark bij deze manier
van aanpak. Cultuur en duurzaamheid gaan hand in hand.”
“De aankoop van de eerste elektrische wagen is een mijlpaal voor de stad”, vult
schepen van Milieu en duurzaamheid Rick Brans aan. “We moeten het goede
voorbeeld geven. Daarom zetten we volop in op duurzaamheid in alle
beleidsdomeinen.”
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