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BUURT VREEST PARKEERPROBLEMEN NA UITBREIDING PEKING WOK

"Amper 8 plaatsen voor 100 auto's"

Buurtbewoners zien de plannen voor een uitbreiding niet zitten. "Dan komt er nog meer verkeer in onze straten." - Benoit De Freine

De eigenaars van Peking Wok, langs de A12 in Aartselaar, willen hun restaurant vernieuwen. De bewoners van de wijk Buerstede
vrezen dat ze daardoor met enorme parkeerproblemen te maken gaan krijgen. "Er is zitruimte voor 200 man, terwijl er maar acht
normale parkeerplaatsen zijn. Waar gaan al die mensen hun auto zetten?"

BEN CONAERTS
De eigenaars van restaurant Peking Wok lopen al sinds 2013 rond met het plan om hun
zaak te vernieuwen en uit te breiden. Ze willen het huidige pand laten slopen om plaats te
maken voor een nieuw restaurant annex hotel. Het restaurant zou een oppervlakte
beslaan van 240 vierkante meter, voldoende voor zo'n 160 à 200 zitplaatsen. Het grote
twistpunt is dat de zaak zal beschikken over slechts 23 parkeerplaatsen, waarvan vier
gehandicaptenplaatsen en elf plaatsen voor de hotelgasten.
"Als je er van uitgaat dat iedereen per twee met één auto komt, zijn dat nog altijd 80 à 100
auto's die je moet kwijt kunnen. Als er slechts acht normale parkeerplaatsen zijn, waar
gaan al die andere auto's dan moeten staan?", vraagt Chantal De Cauwer, voorzitter van
de wijkraad Buerstede, zich af.

Restaurant Peking Wok voldoet aan de regels - Benoit De
Freine

De bewoners van Buerstede - een residentiële wijk, uitgezonderd plaatselijk verkeer - vrezen sterk dat zij de tol moeten betalen. "Toen
Peking Wok hier pas de deuren opende, was het al van dat. Op drukke avonden geraakte je hier nergens je wagen kwijt. Nu de Boomseen Antwerpsesteenweg een busstrook heeft gekregen, zijn alle parkeerplaatsen daar weg en dreigt het probleem nog groter te worden."

Shuttlebus
De wijk werd eind 2013 van de plannen van Peking Wok op de hoogte gebracht. "Toen al hebben we het advies gegeven om meer
parkeerplaatsen te voorzien. Maar er is niets met dat advies gebeurd. Het kan toch niet zo moeilijk kan zijn om een duurzame oplossing te
bedenken? Er zijn in de Kontichsesteenweg tal van parkings. Peking Wok kan een shuttlebus inzetten om de gasten van en naar de
parkings daar te vervoeren."
Architect Koen Verhoeven, die het nieuwe restaurant ontwerpt, zegt dat dat een mogelijke piste is. "Er zijn al positieve gesprekken
geweest met een firma die op zo'n 200 meter van Peking Wok is gevestigd. De firma heeft mondeling toegezegd dat haar parking na
sluitingstijd gebruikt kan worden door de klanten. Daarmee zouden er nog eens zo'n tien à twintig parkeerplaatsen worden bij gecreëerd.
Maar eigenlijk voorzien we nu al meer dan plaatsen dan de gemeente Aartselaar ons oplegt."
Volgens het parkeerreglement zijn de eigenaars van Peking Wok inderdaad in hun recht. Dat reglement bepaalt immers dat een
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horecazaak per 50 vierkante meter zaalruimte één parkeerplaats moet voorzien. Met in totaal 23 plaatsen voor 240 vierkante meter
zaalruimte zou het nieuwe Peking Wok ruimschoots aan die regel voldoen.

Strenger beleid
"We kunnen weinig meer doen dan nu het geval is", geeft schepen van Ruimtelijke Ordening René Lauwers (sp.a-Groen) toe. "We hebben
het reglement al strenger willen maken, maar werden toen door de deputatie van de provincie Antwerpen teruggefloten. Het is moeilijk
zoeken naar een evenwicht dat zowel voor onze inwoners als voor de horeca-uitbaters comfortabel is."
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