
Veszprémi Petfi Színház

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Megyeháza

Munkaügyi Hivatal

Csermák Antal Zeneiskola

Lackó Dezs Múzeum

gyermekligetgyermekligetgyermekligetgyermekliget

Erzsébet liget

régi, mára beboltozott vízmosás (a "kecskeaszó út")
fás liget, gyalogos sétáló felület
padokkal, csúszdákkal, bicikliúttal

déli felén sétányt lezáró 'kispark', röpiháló, pingpong asztal

Teniszklub

régen jégpályaként használt sík terület
ahol most a Pannon Egyetem teniszpályái fekszenek

Szent Miklós-szeg
támfallal, másik oldalról lejtvel határolt zöld domb

itt található a XX. századben feltárt XIII. századbeli Szent Miklós templom romja

Színházkert

fás park, pados ücsörgs terület
a Petfi Sándor Színház gyülekez

Megyeház tér

dísztér a Megyeházával szemben
pados, fás terület

a belváros funkcióbvít rehabilitációjaa belváros funkcióbvít rehabilitációjaa belváros funkcióbvít rehabilitációjaa belváros funkcióbvít rehabilitációja

a város maga is t7zött ki fejleszt célokat ezek köz a célok közt szerepelnek:
jó minség7, rekreációs, közösségi célokra is alkalmas közterületek kifejlesztése
a városban lakók közti társadalmi kapcsolatok élénkítése
közterületek minségi burkolatmegújítása, zöldfelületek rekonstrukciója, játszótér és a testvérvárosok parkjának kialakítása
parkolóházakkal a belvárosi szabad területek parkolómentesítése

Bakonyi ház
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liget és színházkert közti kapcsolódási pont (most parkoló)
tervezett gyerekliget területe

mai beépítés

helyszínválasztás
kell egy helykell egy helykell egy helykell egy hely
gyerekeknek
játékhoz
találkozáshoz
kreativitás-, képessdégfejlesztés
tehetséggondozás
fejleszt programok
foglalkozások
aktív idtöltés

a ligeta ligeta ligeta liget

a régi vízmosásban húzódó zöldterület, mely felélesztésre vár
a város közepén van, kulturális és kereskedelmi központban
az oktatási intézmények súlypontjában
jó a közlekedés
természetes környezet, mely gyerekek számára a legjobb hely
lehetség van kinti játékra, sétára, sportolásra, nagy a mozgástér

problémaproblémaproblémaprobléma

de mégis kihasználatlan, üres
a liget belvárosi végét parkolóként használják
a zöldterület részeit szétválasztja
a ligetnek nincs kiinduló- és érkezpontja
csupán egy keskeny járdasáv

ezeket a zöldterületeket össze kell kötni, átvezetni egymásba
bevonni a város körforgásába
és élettel megtölteni

lehetséglehetséglehetséglehetség

a sétány és belváros gyalogos és vizuális összekapcsolása a parkoló megszüntetésévelmúzeumkert kialakítása,
Szent Miklós-szeg méltó megközelíthetsége
gyermekek háza idetelepítésével gyerekek és szülk idznének itt
a szabadtéri sportpályákon és játszótereken zsibongás és élet lenne
a gyermekek háza is ideális környezetet találna itt, fák és zöldpark futná körül
egy kifelé is nyitott épülettel népszer7 találkozási ponttá válhatna
a liget és a domb védettségében egy gyerekliget gyerekliget gyerekliget gyerekliget alakulhatna ki

övezeti besorolás

régi (1945 eltti) beépítés

ehhez a legjobbehhez a legjobbehhez a legjobbehhez a legjobb

ami központi fekvés7
azaz jól elérhet
közel van valamilyen zöldterület
jó a leveg
van mozgástér
domborzata védetté teszi
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