Persbericht
Stad Diest maakt van uitgebreide
horecaterrassen in de zomer vaste prik
DIEST – De uitgebreide horecaterrassen in de zomer keren in Diest voortaan jaarlijks
terug. Wel worden er enkele aanpassingen aan het terrasbeleid doorgevoerd om
voor meer uniformiteit en toegankelijkheid te zorgen.
De stad Diest laat uitgebreide horecaterrassen voortaan elke zomerperiode toe. Van
1 mei tot en met 2 oktober zullen cafés en restaurants meer terrasruimte kunnen
gebruiken. De uitgebreide zomerterrassen kwamen er voor het eerst in de zomer
van 2020, toen als een veiligheidsmaatregel in de strijd tegen corona. Nu wordt die
regeling dus permanent.
Zomerbeleving in eigen streek
“De reacties over de uitgebreide terrassen de voorbije twee zomers waren zeer
positief”, zegt schepen van Lokale economie en Toegankelijkheid Maurits Vande
Reyde. “Het zorgde voor extra sfeer en gezelligheid tijdens de zomerperiode. Mensen
snakten naar zomerbeleving in eigen streek. De uitgebreide terrassen geven die
beleving, samen met alle andere stadsactiviteiten, een extra dimensie. Er kwam van
inwoners en bezoekers dan ook veel vraag om de uitgebreide terrassen voort te
zetten. Daarom dat we de regeling nu blijvend maken, voor deze en komende
zomers.”
Toegankelijkheid
Horeca-uitbaters zullen voortaan wel betalen voor de extra terrasruimte. Tijdens de
coronaperiode werd de volledige terrasbelasting nog kwijtgescholden, als steun voor
de toen zwaar getroffen horeca. De terrasconstructies zullen bovendien uniform van
kleur en vorm moeten zijn, zodat ze een mooi geheel vormen. Ook de
verkeerssituatie verandert ten opzichte van vorige jaren. Er komt geen
voetgangerszone meer op de rijweg, zoals de voorbije zomers het geval was.

“We zagen dat de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel op
sommige plaatsen niet optimaal was. Daar hebben we uit geleerd. Samen met de
horeca hebben we daarom een plan gemaakt waarbij de terrassen uitgebreid kunnen
worden, maar de toegankelijkheid gegarandeerd blijft”, aldus schepen Vande Reyde.
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