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Dragi prieteni şi susţinători ai

Planwerk Cluj Napoca,
anul 2004 debutează cu veşti bune din România:
Rezultatele intermediare ale studiului nostru preliminar pentru noul Plan Urbanistic General al Sibiului
au fost receptate pozitiv, iar acum, pornind de la acestea, elaborăm propuneri concrete pentru
dezvoltare. În paralel, ne-am impus în faţa concurenţei şi am câştigat un proiect pentru organizarea
urbanistică a unei zone rezidenţiale în municipiul reşedinţă de judeţ Bistriţa, aflat la 150 km nord-est
faţă de Cluj-Napoca. În prezent trebuie să ajungem la o convergenţă a intereselor proprietarilor şi ale
administraţiei pentru a putea a elabora un cadru legislativ în forma unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).
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La Sibiu am organizat prima Masă Rotundă în cadrul căreia am prezentat, alături de d-l primar Klaus
Werner Johannis şi d-l arhitect-şef Szabolcs Guttmann, rezultatele noastre intermediare opiniei
publice şi autorităţilor locale. Atât presa scrisă cât şi cea vizuală a fost prezentă în număr mare şi,
asemeni d-lui Peter Adamek, consulul general al Germaniei la Sibiu, s-a arătat deosebit de interesată
de dezvoltările şi problemele actuale, precum zona industrială de pe malul râului Cibin sau noua zonă
industrială Vest.
Pentru a ajunge la un acord între toate nivelurile planificării dezvoltării urbane, de la planificarea
dezvoltării la nivel judeţean, până la reabilitarea centrului istoric şi a defini direcţii unitare de
dezvoltare am discutat detaliat rezultatele noastre cu d-l arh. Corneliu Drăgan, arhitect-şef al judeţului
Sibiu, şi d-l Steffen Mildner, coordonatorul proiectului gtz pentru reabilitarea centrului istoric, şi am
marcat punctele de referinţă.
Metodica Planwerk
de a pune faţă în
faţă imagini cu
situaţia actuală şi
imagini cu viziuni
pentru viitor a
contribuit şi de
această
dată
la
prezentarea
proiectelor
unui
cerc
extins
de
persoane, făcândule mai uşor de
înţeles.
Astfel vom propaga şi în continuare necesitatea unei dezvoltări urbane durabile în România pentru a întipări în minţile
oamenilor imagini noi ale unui viitor promiţător.
Pentru a sprijini extinderea regională a Planwerk am achiziţionat primul autovehicul al firmei. În urma experienţelor
fericite cu o Dacie 1300 în cadrul expoziţiei noastre de la Hamburg, ne-am hotărât desigur pentru modelul combi Dacia
1410 Break. Sperăm să străbatem cu ea străzile din România vreme îndelungată...
Tot veşti bune avem şi din Germania:
Familia Planwerk are un urmaş.
La Hamburg, în 22 ianuarie a venit pe lume Nikolai Jakob Wild.
Atât copilul cât şi părinţii se simt bine şi învaţă că şi în viaţa unui
membru Planwerk se întâmplă multe lucruri neplanificate.
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