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Tisztelt Polgármester Úr!

Mint Ön előtt is ismert, a Wekerlei Társaskör Egyesület, mint aktív civilszervezet mindig kiemelt
figyelmet fordít a helyi lakosság hatékony érdekképviseletére, életminőségének megőrzésére.

Ezért kísértük nyomon és szeretnénk a jövőben is figyelemmel kísérni az új Duna-hídhoz kapcsolódó
közlekedési infrastruktúra-fejlesztést, ennek részeként a József Attila lakótelep és a Wekerletelep
közötti Kiserdőt érintő nyomvonal tervezését.

Eddigi tudomásunk szerint a NIF Zrt. által 2017. szeptember 8-án közzétett terveket levették a
napirendről; és Fürjes Balázs úr, a Kiemelt Budapesti Beruházások kormánybiztosa azt kérte a NIF
Zrt. vezérigazgatójától, hogy a nyomvonal tervezésének haladéktalan leállítása mellett, a munkaközi
terveket vonják vissza és a kiemelten környezetbarát, a zöldfelületek megóvását szem előtt tartó
nyomvonalvizsgálatot folytassanak le.

Örömmel nyugtáztuk, hogy Polgármester úr is – a facebookon – üdvözölte a fejleményeket, ezért
joggal feltételezzük, hogy a beruházás helyzetéről való tájékozódást és tájékoztatást fontosnak tartja a
kerületben élők érdekeinek képviseletében.

Ezért azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy tájékoztasson bennünket a beruházás jelenlegi
állapotáról az alábbiak szerint:
-

Valóban visszavonták a közzétett munkaközi terveket?

-

Rendelkezésünkre tudja-e bocsátani a nyomvonaltervezést megalapozó tanulmányt, valamint
a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Szakmai Tagozatának szakértői
véleményét, mely a környezeti terhelést vizsgálta a kiserdőn keresztül tervezett út nyomvonala
esetén.

-

Hivatalosan tájékoztatták-e a XIX. kerületi önkormányzatot a fejlesztés további lépéseiről?

-

Hogyan kívánja biztosítani az önkormányzat a társadalmi párbeszédet, az érdemi szakmai és
lakossági egyeztetést?

-

Milyen szerepet tud vállalni a WTE?

Érdeklődésünket és kérdés napirenden tartását az is indokolja, hogy ugyan a közzétett
nyomvonaltervezettel határozottan nem értettünk egyet, de tisztában vagyunk azzal is, hogy ettől még
a Határ út környékén élők problémáit, a lakókörnyezet jelenleg is meglévő káros terhelését meg kell
oldani!
A WTE tehát nem a kérdés elodázásában, az előkészületben lévő elképzelések megtorpedózásában
érdekelt, hanem a mielőbbi megfelelő megoldás megtalálásában.

Budapest, 2017. október 12.

Szíves tájékoztatást és együttműködését előre is megköszönve, maradok tisztelettel:
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