Dragi prieteni şi promotori ai

Planwerk Cluj Napoca,

planwerk

cluj napoca

între timp, propunerile noastre pentru Zona Gãrii au fost dezbãtute şi concretizate în cadrul mai multor
Mese Rotunde. Dupã o discuţie care se doreşte a  un bilanţ al celor precedente, rezultatele obţinute
vor  rezumate la Bucureşti, pentru Ministerul Lucrãrilor Publice, Transportului şi Locuinţei (MLPTL).
.
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Discuţiile ociale de la Masa Rotundã
oferã o ocazie deosebitã de a creşte
gradul de conştientizare a necesitãţii
dezvoltãrii durabile a oraşului.
Aceste informaţii le-am prezentat, la
faţa locului, unei echipe a Televiziunii
naţionale române.

în afara dezvoltãrii zonei de nord a Gãrii am coordonat mai multe variante pentru o modicare la nivelul
dirijãrii tracului. în cadrul mai multor etape, Piaţa Gãrii poate  decongestionatã prin astfel de mãsuri şi
poate  amenajatã ca un spaţiu cu calitãţi proprii de primire şi de staţionare. Momentan eleborãm pentru
MLPTL, în cadrul unui program de eurostaţii al UE, un concept în vederea realizãrii acestor mãsuri .

In prezent, cercetãm în cadrul fazei L cel mai mare cartier de locuinţe din Cluj-Napoca şi anume cartierul Mãnãştur cu 100.000 de
locuitori. Pentru a obţine o imagine cât mai precisã a dorinţelor şi nevoilor locuitorilor, am demarat o colaborare cu Facultatea de
Sociologie a UBB Cluj-Napoca. Impreunã vom analiza, din punct de vedere al traseului strãzilor, rezultatele împãrţite pe regiuni
ale recensãmântului, realizând astfel un efectiv de date diferenţiat spaţial. Acesta din urmã va  completat cu o anchetã realizatã în
vederea demarãrii acţiunilor de proiectare şi a câştigãrii consimţirii asupra acestora.

Zilele Clujene ale Arhitecturii 2003, organizate împreunã cu studenţii de la arhitecturã ai UT Cluj-Napoca şi cu Ordinul
Arhitecţilor din România, reprezintã şi ele o concretizare a mãsurilor noastre şi formeazã cadrul necesar pentru prezentarea noastrã nalã, Filtrul L.. In perioada 12-18 mai vor avea loc o serie de manifestaţii, expoziţii şi acţiuni, toate înscrise
sub motto-ul „act“ .
La data de 16 mai, ora 13h00, echipa Planwerk îşi va prezenta rezultatele la Primãria municipiului Cluj-Napoca, iar
rezultatele celor 14 luni de activitate vor  cuprinse într-o expoziţie. Cu aceastã ocazie dorim sã reînoim invitaţia cãtre toţi
prietenii şi promotorii Planwerk de a participa la aceastã manifestaţie.
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