Dragi prieteni şi susţinători ai
Planwerk Cluj Napoca,

planwerk

cluj napoca

Interesul publicului pentru proiectul nostru a crescut enorm în ultimul timp, astfel încât joia trecută am prezentat
rezultatele fazei M în faţa a aproximativ 400 de oaspeţi din România şi Germania. Zonele de dezvoltare aprofundate au generat discuţii aprinse atât între specialiştii şi cetăţenii prezenţi, cît şi în presă. Proiectul nostru a fost
prezentat atât în cotidiene, cât şi la radio şi televiziune. Ziarul Szabadsag va prezenta detaliat pe parcursul a mai
multor săptămâni zonele de dezvoltare propuse de noi. Astfel am mai făcut încă un pas important înspre punerea
în practică a acestui proiect şi l-am convins pe domnul primar la municipiului de necesitatea înfiinţării unei mese
rotunde pentru dezbaterea problemelor legate de planificarea urbană. Mai mult, dânsul ne-a asigurat că în bugetul
pentru anul 2003 va fi inclusă şi o finanţare pentru proiectul Planwerk. Pentru continuarea finanţării proiectului
suntem invitaţi săptămâna viitoare la o discuţie cu reprezentanţii ministerului de resort de la Bucureşti. Caracterul
de model al proiectului este deosebit de apreciat şi se pune problema generalizării acestui proiect pilot pentru
reînnoirea planificării urbane de bază din România.

Pe lângă acest eveniment principal, am
participat împreună cu oaspeţii din Hamburg şi Köln la alte discuţii cu Consiliul
Municipal, administraţia locală şi Camera
de Comerţ, în care au fost stabilite noi
legături de cooperare strategică.
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La aceste evenimente am avut
onoarea de-i avea ca oaspeţi,
alături de reprezentanţii ministerelor de resort de la
Bucureşti, ai administraţiei
locale şi judeţene şi ai
arhitecţilor români, pe d-ul
Peter Adamek, Consulul general al Republicii Federale
Germania, pe d-ul prof. HeinzLudwig Schmitz, consilier
municipal al oraşului Köln,
pe d-ul prof. Bela Dören,
arhitectul-şef al oraşului Köln,
pe doamna Petra Hoen de
la Direcţia Spaţiilor Verzi a
oraşului Köln, pe d-ul prof.
Hartmut Frank, prorectorul
Academiei de Arte Vizuale din
Hamburg şi pe d-ul prof. Bernhard Winking de la Academia
de Arte Vizuale din Hamburg.

Pentru a accentua înfrăţirea dintre oraşe, s-a luat hotărârea ca municipalitatea oraşului Köln, în colaborare cu municipalitatea clujeană şi Planwerk, la sugestia Planwerk, să reamenajeze Parcul Caragiale din
centrul Clujului. Acesta va reprezenta primul element aplicat în practică al proiectului şi va fi urmat de
altele în cursul anului viitor, finanţate cu sume din bugetul pentru 2003.
Sfârşitul săptămânii a fost dedicat discuţiilor interne şi evaluării muncii
depuse până acum. În cadrul acestor discuţii au fost făcute şi primele schiţe pentru reamenajarea parcului Caragiale, care va fi pus în
valoare ca spaţiu urban şi centru de atracţie de lângă Canalul Morii,
ce va fi redescoperit. Aceste zile deosebite şi pline de evenimente
s-au încheiat sâmbătă seara cu o cină la care au participat toţi cei
care au contribuit la succesul fazei M a proiectului nostru.
Săptămâna viitoare vom participa la discuţii cu reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei, urmând apoi să prezentăm proiectul nostru la o conferinţă europeană la Institutul pentru Urbanism European din Weimar. La întoarecerea noastră vă trimitem cu multă plăcere rezultatele fazei M. Vă rugăm să rimiteţi solicitările dumneavoastră la info@planwerkcluj.org
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