Mi történik Balatonfûzfõn?
Eltelt három hónap és ismét egyre többen teszik fel a kérdést, hogy mi, miért és hogyan történik városunk egyes
részein.
A téli hónapok a beruházások szempontjából az elõkészületek idõszaka. Terveztettünk, engedélyeztettünk, közbeszereztettünk.
Az Öböl Park projekt részeként megindult egy újabb kerékpárút építése a Sirály étteremtõl a Kalóz
közig, végig a korábban megépült sétány mentén. Parkolók épülnek a Fövenystrandi büfésor mellett és a Sirály
utcai házak alatt, egyidejûleg kiépül a kiszolgáló út a büfésor mellett a Balatonig. A kerékpárút nyomvonalán fakivágás várható.

Az Öböl Park projekt prezentációja megtekinthetõ az alábbi weboldalon: https://prezi.com/view/WGns7s6He1QwYWHQXqjV/

Nagy port kavartak a vegetációs idõszak kezdete elõtti fakivágások, melyek gyakorlatilag három területet érintenek.
1. Az elõbbiekben említett kerékpárút mentén az ingatlan-nyilvántartás szerint erdõként jegyzett, Natura 2000
oltalom alatt álló terület tulajdonosa a Magyar Állam, kezelõje a Vízügyi Igazgatóság. Ezen területen az ingatlan kezelõje természetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik meghatározott fák kivágására és az aljnövényzet irtására. A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint csúcsszáraz, valamint invazív növényként számon tartott fák kivágása és az aljnövényzet irtása valósul meg.
2. Az Öböl Park projekt részeként a strand és a Sirály kikötõ közötti területen a képviselõ-testület döntése alapján strandröplabda pályák fognak épülni pályázati forrásból. A terület tudomásunk szerint nem áll Natura 2000
védelem alatt, mert a tulajdoni lapon nem szerepel, és az önkormányzat tulajdona, a sportpályák megépülte
után is az marad.

Mindkét érintett szakaszon, tehát végig a Fövenystrandtól egészen a Kalóz közig folytatódnak a képviselõ-testület által elfogadott, érvényes koncepció szerinti közpark kialakítások. Természetesen a tervek tartalmazzák a szükséges, nemesebb fajtákból összeállított fapótlásokat is a megfelelõ helyen, az elõírt mennyiségben.
3. Jelentõsebb fakivágások az önkormányzat által korábban értékesített, a Bringakörút alatti, a Kalóz köz melletti területen történtek, amely 30 éve beépítésre szánt terület. Itt a mellette lévõ, már jól láthatóan épülõ lakásokat
tartalmazó épületekhez hasonló beruházás megvalósítása kezdõdött el, amely a lakásokon felül üzleteket és vendéglátó egységeket is tartalmaz majd.

Elkezdõdött a Vágfalvi Ottó Mûvelõdési
Központ ablakainak cseréje és homlokzati hõszigetelése. Az így megújuló külsõ
remélhetõleg ugyanúgy kiváltja a balatonfûzfõiek tetszését, mint az a Városháza esetében történt.

A fûzfõfürdõi orvosi rendelõt a Közösségi
Ház melletti területre tervezzük. Az orvosi
rendelõn kívül a védõnõi tanácsadásnak is
helyet biztosítunk. Megépítése az elsõ félévben megkezdõdik és fakivágással is jár.

Terveink között továbbra is szerepel a Hegyalja utca, mint több utcát kiszolgáló gyûjtõút felújítása.
Az ehhez szükséges tervek nagy része már rendelkezésünkre áll, de a megvalósítás anyagi háttere kérdéses.
Még az idén önkormányzati beruházás keretében megújítjuk a Felsõvillasor egy szakaszának burkolatát,
valamint a Fáy András utcát a vasúti átjárótól.
A Tobruki Strand fõépületének tetején a Fövenystrandéhoz hasonló fejlesztést képzeltünk el.

Keressük a lehetõséget a tobruki településrészen egy, a mostaninál nagyobb közösségi tér kialakítására.
Nem adjuk fel azt az elképzelést sem, hogy a Gyári utca folytatásaként az elkerülõ út alatti aluljárón
keresztül kerékpárút vezethessen Fûzfõgyártelepig, mert szeretnénk, ha gyermekeink biciklivel is biztonságosan eljuthassanak az iskolába, illetve a lakótelepen élõk gond nélkül közelíthessék meg a fûzfõfürdõi településrészt, a strandot és a temetõt is.
Információink szerint SzabadbattyánBalatonfüred között kiépítésre kerül a vasúti felsõvezeték-hálózat,
továbbá megújul a vasútállomás is. Ennek tervezési munkái most zajlanak.
Hatalmas kihívás elé állít bennünket a csapadékvíz-elvezetõ rendszer problémáinak megoldása a leromlott mûszaki állapotra, a megváltozott idõjárási viszonyokra és a Balaton vízszintjének megemelésére is tekintettel. A kisebb beavatkozások megterveztetésére ebben az évben sor kerül.
Hasonló nagyságrendû feladat az útjaink állapotának még a fenntartása is, nem beszélve azok felújításáról.
Ezen problémákat elõrelátó, gondos tervezéssel és a pályázati források aktív igénylésével tudjuk majd lépésrõl
lépésre sikeresen megoldani.
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