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De ce o regenerare
bazată pe principii
sănătoase în
Rogerius?
Un oraș sănătos este un oraș cu locuitori sănătoși. De aceea un
proiect de regenerare urbană trebuie să pornească de la
schimbări în mediul de viață zilnică a oamenilor ce conduc la o
ameliorare a sănătății și a stilului lor de viață. Urbanismul
contemporan a dezvoltat principii și instrumente de intervenție
și proiectare urbană în acest sens. Aplicând aceste principii
asupra zonei centrale a cartierului Rogerius, o serie de
oportunități pot fi fructificate pentru a crea un cartier de locuit
sănătos.
Prin îmbunătățirea mediului de viață, municipiul poate atinge
două obiective: în mod direct, ameliorarea sănătății propriilor
locuitori; în mod indirect, crearea și menținerea unei poziții de
concurență cu alte orașe comparabile din regiune prin oferirea
unui mediu de viață atractiv.
Primăria Municipiului Oradea, prin Instituția Arhitectului Șef, a
comandat prezentul studiu pentru a defini o strategie de
regenerare în cartierele ante-1990. Proiectul pilot are loc în
cartierul cel mai dens locuit și unde efectele vor putea avea cel
mai mare impact: Rogerius.
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Ce pași trebuie sa facă
municipiul Oradea
pentru a deveni cel
mai sănătos oraș din
regiune?
Studiul de regenerare urbană în centrul cartierului Rogerius
propune Municipiului Oradea un pachet de intervenții și politici
publice în acest sens. Măsurile luate pot fi parte dintr-un
program mai amplu de regenerare a cartierelor de locuire
colectivă din perioada ante-1990. Aceste cartiere, în mod
specific Rogerius, sunt și cele unde se întâlnesc cei mai mulți
factori care afectează sănătatea publică, cum ar fi poluarea
aerului și traficul intens.
La nivel local, nu există încă un program de acest tip și
proiectul poate avea puncte comune cu diverse alte ambiții și
proiecte în curs ale municipiului: reamenajarea spațiilor
publice, construirea de noi facilități publice, îmbunătățirea
mobilității urbane, mutarea traficului greu în afara zonei urbane
sau tranziția spre energie sustenabilă și nepoluantă.
Fondurile europene din perioada 2021-2027 sunt o
oportunitate pentru a pune in practică regenerarea urbană în
Oradea.
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Care sunt implicațiile?
Aplicarea principiilor are implicații în următoarele domenii.
Acestea sunt întâlnite în majoritatea orașelor contemporane,
precum și în Oradea.
• Spațiul verde ca spațiu de relaxare, joacă, întâlnire;
reducerea fenomenului de insule de căldură, mai ales pentru
copii și vârstnici, are o relație directă cu amenajarea urbană.
• Reglementări urbane: diminuarea poluării prin
reglementare, dar și prin măsuri spațiale.
• Mobilitate: efecte atât asupra reducerii sedentarismului cât
și pentru combaterea poluării în mediul urban; accent pe
mersul pe jos, bicicletă, transport în comun; un nivel ridicat
de siguranță în trafic duce la o autonomie mai mare de
mișcare a grupurilor cheie, mai ales a copiilor și vârstnicilor.
• Protecția mediului: calitatea aerului, a apei potabile și de
înot etc. prin stabilirea și implementarea de limite clare.
• Economie: prestația economică a orașului se bazează pe o
forță de muncă sănătoasă. Vitalitatea economică a carterului
trebuie încurajată și trebuie oferit spațiu pentru dezvoltare
unde este posibil.
• Incluziunea socială și participarea prin implicarea tuturor
grupurilor: tineri și bătrâni, părinți, salariați, pensionari,
antreprenori, voluntari, cluburi sportive și asociații de
locatari.
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Consultarea
publică
Pentru a avea o imagine completa asupra
problemelor cartierului Rogerius și a
priorităților, am inițiat un proces de consultare
publica. Peste 500 de locuitori au răspuns
chestionarului distribuit de către primărie
între 2-18 iulie. Datorita masurilor de prevenție
COVID-19 din respectiva perioada, majoritatea
răspunsurilor au fost prin mediul online (449
respondenți), dar și prin asociațiile de
proprietari (peste 100 respondenți).
Cetățenii au primit următoarele trei întrebări:
1. Care este locul sau strada ta preferată din
cartierul Rogerius? Spune-ne de ce!
2. Care este problema cu care te confrunți
des în cartierul Rogerius?
3. Care este lucrul cel mai important pe care
ti l-ai dori realizat sau schimbat în cartierul
Rogerius?
O statistică a răspunsurilor cetățenilor arată
ca cele mai importante teme în cartier sunt
spațiul verde, disponibilitatea parcărilor dar
și spațiul publicat ocupat de parcare. Aceste
teme sunt urmate de infrastructura pentru
cicliști și pietoni, poluarea aerului, zgomotul,
locurile de joaca și varietatea spațiilor
comerciale și social-culturale.

Care este locul sau strada ta
preferata din cartierul
Rogerius?

Care este problema cu
care te confrunți des în
cartierul Rogerius?

Care este lucrul cel mai
important pe care ți l-ai
dori realizat sau schimbat
în cartierul Rogerius?
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Consultarea
publică
Răspunsurile întăresc concluziile analizei în
ceea ce privește principalele probleme din
Rogerius. În același timp dau o imagine mai
clara asupra necesitaților aparent
contrare. De exemplu eliminarea parcărilor
de pe trotuar și în același timp adăugarea
de parcări în cartier. Alte exemple sunt
alături.

“Sunt bătrân și
abia mai
umblu, nu am
unde ieși și sta
pe o bancă”

Siguranța în
zona școlii

Consultarea a adus în prim-plan și o tema
mai puțin cuantificabila în analiza spațială,
și anume siguranța în spațiul public, atât
sociala cât și în trafic. Aceasta este în
general o problemă de ordine publică și de
aplicare a legilor, dar unde se poate
proiectarea spațiului public poate fi un
factor pozitiv. De exemplu prin vizibilitatea
mai bună în intersecții.
Entuziasmul cetățenilor arătat în legătura
cu proiectul de regenerare și consultarea
publica a fost surprinzător. Acest elan
poate fi folosit de către primărie pentru a
populariza proiectul de regenerare și pentru
a rezolva probleme la un nivel cat mai
apropiat de locuitori. De exemplu prin a
implica locuitorii în deciziile luate la nivel
de cartier sau stradă.

Mai multă
verdeață și
zone
pietonale...

Terenuri
de sport și
fitness

“Poluarea,
zgomotul și
traficul sunt
primele
probleme.”

…dar spațiul
verde existent
este
neîngrijit.

Locuri de joaca
curate
Siguranța
pe strada și în
trafic pentru copii

Eu ca pieton
trebuie să mă
strecor pe
trotuare de
mașini....

Colectarea
subterana a
deșeurilor

Piste de
biciclete
adevărate și
sigure

… dar în
același timp
este nevoie de
mai multe
locuri de
parcare.

“Reabilitarea
blocurilor”

Tramvaiul vine
rar și stația nu
este un
loc sigur
și plăcut.
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Trei principii de regenerare
pentru Rogerius
După evoluțiile din ultimii 30 de ani, cartierul Rogerius are
nevoie de o nouă identitate. Propunerea acestui studiu este de a
redefini cartierul Rogerius ca o zonă atrăgătoare a orașului care
permite locuitorilor sa practice un stil de viață sănătos.
Pentru a îmbunătăți calitatea vieții în cartierul Rogerius am
identificat următoarele trei principii de dezvoltare:

1 Spațiul verde variat

Spațiile verzi de diferite mărimi și tipologii sunt legate într-o
rețea verde la nivel municipal. Tipologia spațială, tipul de
vegetație și de mobilier urban este adaptat scopului spațiului
verde: de relaxare, culoar de tranzit pietonal, coridor ecologic,
atașat unui loc de joaca sau scoli/grădinițe, bariera verde etc.
spațiile verzi oferă siguranța, sunt curate și îmbie la petrecerea
timpului în aer liber. Îngrijirea activa a spațiului verde de către
locuitori contribuie la sentimentul de apartenentă la comunitate.

2 Raza de acțiune pentru toate vârstele

Mobilitatea este variata și adaptata categoriilor cele mai
sensibile: vârstnicii și copiii. Continuitatea și calitatea rețelei
pietonale este esențiala pentru funcționalitate și siguranța în
trafic.

Siguranța sociala îndeosebi în zonele școlilor trebuie garantata.
Încurajarea mersului pe jos și cu bicicleta și în același timp
reducerea presiunii locurilor de parcare asupra spațiului public
fac parte dintr-o strategie integrala la nivel urban. O structura
rutiera inteligenta reduce traficul de tranzit prin cartier, dar în
același timp păstrează buna accesibilitate din întregul oraș.
Transportul în comun și bicicleta sunt la fel de rapide ca mașina
între Rogerius și restul orașului. Parcările nu mai ocupa
trotuarele, dar locuitorii nu pierd posibilitatea de a parca în
apropiere.

3 Cartierul complet

Cartierul oferă locuri de munca, servicii publice și comerț variat
pentru nevoile zilnice. Noi dezvoltări aduc varietate în ceea ce
era un “cartier dormitor”. Activități socio-culturale sunt readuse
în cartier și prezinta un mediu de socializare pentru toate
vârstele. Spațiul disponibil la vest de centura Oradea este utilizat
inteligent pentru a reașeza spațiile comerciale nepotrivite în
centrul cartierului. În același timp are loc un program de
reabilitare integrata a blocurilor in colaborare cu locuitorii.
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Legendă

Strategie de regenerare

Coridor verde
Potențial curs de apa istoric

Inima cartierului
eliberată de traficul
auto de tranzit, cu
mai mult spațiu
pentru pieton,
comerț, servicii,
cultura și nod de
transport în comun

Coridor verde pentru trafic lent
între școli și punctele de atracție
din cartier, cu prelungire spre
malul Crișului Repede și spre
zona dealurilor

Inel protector
Devierea traficului de tranzit din
cartier și barieră verde împotriva
poluării

Nou spațiu verde
de-a lungul vechiului
curs de apa, o oaza de
liniște lângă Spitalul
Municipal și pentru
blocurile din jur

Strategie de parcare în
trepte: vizitatori la
margine, locuitorii în
parcări etajate și pe strada

Gradina de cartier
Spațiu verde adiacent blocurilor
Aliniament verde
Loc de joaca
Scoală
Grădinița
Clădire cu funcțiune publica
Front comercial
Dezvoltare cu funcțiune mixta
Arteră rutieră
Linie de tramvai
Stație tramvai / autobuz
Stand taxi
Pista biciclete

Profil complet de
bulevard:
siguranță în trafic
pentru pietoni, linie
înierbată de tramvai,
piste de biciclete
separate și canale
tehnice vizitabile

Bd. Dacia

Reabilitare integrată a
locuințelor colective și a
spațiului public adiacent

Bariera verde

Traseu pietonal
Zona pietonala
Strada cu trafic mixt

Legături cu restul
orașului
Tramvai mai rapid,
piste de biciclete și
coridoare verzi spre
centrul orașului

Redezvoltare cu
funcțiune mixta
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PROIECT DE REGENERARE

Etapizare
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Cărți poștale din viitor

Strada Transilvaniei – Parcul Magnoliei și magazinul Tineretului
Relația între parterul comercial, mobilitate și scuarul urban
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Strada Transilvaniei – Strada Corneliu Coposu
Prioritate pentru tramvai, bicicleta și pietoni în intersecție
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Piața Rogerius – Strada Mihail Sadoveanu
Spațiu pietonal de calitate și activitate comerciala
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Aleea Rogerius
Coridor verde și de trafic lent
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Strada Călugareni – Strada Italiană – şcoala nr.16
Scuarul scolii: siguranța în trafic, spațiu verde, loc de joaca și de interacțiune sociala
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Studiul de regenerare urbană Centrul cartierului Rogerius, Proiect
pilot masterplan cu detaliere pe o zonă cheie este realizat de către
PosadMaxwan la comanda Primăriei Municipiului Oradea.
Aceasta broșură de promovare a proiectului este o varianta scurtă a
raportului final.
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