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Tisztelt Polgármester úr, kedves Riz Levente!
A Rákos patak rehabilitációja mindannyiunk számára fontos. Tudomásunk van róla,
hogy kerékpárút tervezése és a szabályozási terv módosítása folyamatban van.
Tekintettel arra, hogy ez egy fontos rekreációs terület és jelent s turisztikai útvonal
Pécel, Isaszeg irányába támogatjuk kerékpáros útvonal kiépítését.
A zöldu t a k ( Greenways) olyan természeti folyosók, útvonalak, melyeket ökológiai
funkciójuk figyelembevételével használhatunk sportra, turizmusra, kikapcsolódásra
és mindennapi közlekedésre. Hasznosak a természetvédelem, a kulturális
örökségvédelem és az egészségmeg rzés szempontjából. Segítik a helyi gazdaság
fejl dését és a helyi közösségek meger södését.
http://www.okotars.hu/hu/tevekenysegeink/zoldut
Hosszú távon a patak két oldalán gyalogút és kerékpárút kialakítás lehetne a cél. A
tulajdoni és üzemeltet i szempontok figyelembe vételével rövid távon az egyik
oldalon alakítható ki kerékpárút, amit javaslunk minél szélesebbre megtervezni, hogy
a vegyes funkciót ki tudja szolgálni.
A patakmeder kés bbi rehabilitációjával is sokkal inkább összhangban van egy
környezetbarát megoldás.
Rákospatak menti zöldterület rehabilitációjával együtt javasoljuk a kerékpározható
ú t k ié pít é sé t , de ne m j a va solj u k a nn a k le a szfa lt ozá sá t . Ehelyett egy tájba
illeszked ,
környezetbarát
megoldásként,
k szórással
és
biológia i
t a la j st a bilizá ció
útján javasoljuk biztosítani a tartósan sima és teherbíró
burkolatot. Ennek építési költsége alacsonyabb, évi rendszeres üzemeltetési költsége
magasabb, de összeségében sokkal jobban szolgálja a terület ökológiai
fenntarthatóságát.
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