Történelmi megújulás a Belvárosban
2012. november 26-át követően megkezdődnek a Belváros új
Főutcájának kiépítése - II. ütem – Ferenciek tere és környéke
rehabilitációja projekt munkálatai
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Belváros nagyszabású megújításának, „A jövő
városának” újabb fejezetét nyitja meg Belváros-Lipótváros Önkormányzata.
Az Európai Unió pénzügyi támogatásával átépül a Március 15. tér déli
szakasza, a Ferenciek tere és a csatlakozó kis utcák. A Március 15. téren az
Erzsébet hídi gépjármű forgalmi kapcsolatok átalakítása lehetővé teszi a
Ferenciek tere rendezését. Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél új jelzőlámpás
csomópont és felszíni gyalogátkelőhely létesül. A Március 15. téren az eddig
egyirányú Erzsébet hídi lehajtó kétirányúvá válik. A fejlesztés keretén belül az
„Y” közúti aluljáró átépül, amelyet követően a gépjárműforgalom helyett a
gyalogosok vehetik igénybe az üzlethelyiségekkel kibővített Metró aluljáró
összekapcsolásával létrejövő teret. Az átépítés eredményeképpen
akadálymentes gyalogos és kerékpáros kapcsolatok kialakítására lesz mód,
így a Belváros régóta várt felszíni egyesítésére is sor kerül. A közvetlen hídi
kapcsolat kiépítésével az Irányi utca és a Ferenciek tere becsatlakozó
szakasza tehermentesítésül a tranzit gépjárműforgalom alól. A Petőfi Sándor
utca a célforgalom részére csak a Kossuth Lajos utca felől kis ívben
kanyarodva érhető el, míg a közösségi közlekedés a Károlyi utca felől a
Ferenciek terén, a felszínen keresztülhajthat. Az Erzsébet híd alatti felszíni
parkoló szintén megújul és megközelíthetősége a városrész bármely irányából
lehetségessé válik. Szélesebb járdafelületek, teresedések, új parkolóhelyek,
valamint fasorok és zöldfelületek épülnek ki a már megismert utcabútor család
kihelyezésével együtt.
Kérjük,
hogy
kísérje
figyelemmel
a
fejlesztés
weboldalát
(www.belvarosujfoutcaja.hu), ahol további információkkal és folyamatosan
friss hírekkel állunk rendelkezésre.
Az építkezés várhatóan 2014 márciusáig tart, amely átmeneti nehézséget
jelent minden itt élő és dolgozó polgárnak, látogatónak. A kivitelezés időszaka
alatt kérjük szíves megértését és türelmét.
Reméljük, hogy a megvalósuló projekt eredményei az Ön megelégedésére is
szolgálnak!
Tisztelettel
Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.
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