Veszprém városa már több mint 10 éve dokumentáltan és tudatosan, meghatározott stratégia alapján végzi
fejlesztéseit, melyeket a lakosság, a különböző területek szakemberei és a városvezetés által közösen megvitatott, kidolgozott településfejlesztési koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia határoz meg.
Az utóbbi évek fejlesztései jelentősen hozzájárultak Veszprém kedveltségéhez és a lakosság életminőségéhez.
1. Belváros
2013 novemberében fejeződött be Veszprém sétáló utcájának, a Kossuth utcának a teljes megújítása. A projekt
keretében e közterület egészének megújult a burkolata. Új utcabútorok kerültek elhelyezésre, a zöldterületek
mennyisége megnövekedett, valamint egységes arculata lett a belvárosban található üzlethelyiségeknek. A
sétálóutca végén egy teljesen akadálymentes aluljáró,
valamint gyalogos járda és híd került kialakításra,
aminek hatására a gyalogos forgalom a belváros teljes
területén még intenzívebbé vált. A belvárosban a szabadtéri programok lebonyolítására alkalmas rendezvény tér, valamint a családosok számára egy minden
igényt kielégítő játszótér és pihenő övezet is létrejött. 2. Hangvilla
A belvárosrehabilitáció keretében teljeskörű felújításra
került a volt Séd mozi épülete, mostani nevén a Hangvilla. Az Albócziné Ábrahám Gabriella és Anthony Gall
által tervezett épület 2013 őszén történt megnyitása óta
a város és a régió kulturális életének szimbólumává vált.
A különleges formájú és szerkezetű épületben kialakításra került egy akusztikailag is minden igényt kielégítő
hangversenyterem, mely a kor követelményeinek megfelelő minőséget tud biztosítani az intézményben megrendezésre kerülő koncerteknek, hangversenyeknek,
színházi és egyéb előadásoknak. Az épületben találhatók még konferencia-, kamara- és VIP termek, étterem,
kávézó, valamint a fiataloknak kialakított szórakozóhely
is. Az épület egésze akadálymentesen megközelíthető.

3. Kolostorok és kertek
A turisták tartózkodási idejének növelése érdekében
a Séd völgyében található, a történelmi belvárost
és az állatkertet összekötő sétány teljes egészében
megújításra került. A projekt 1,25 milliárd forint
összköltségvetésből valósult meg, melyből 860 millió forint Európai Uniós forrás volt. A 2,5 km hosszú akcióterület 12 hektáros városi közparkot és sétányt ölel
fel. A területen utak, járdák, játszóterek épültek, illetve
középkori kolostorok is felújításra kerültek, így a látogatók találkozhatnak a korabeli kultúrákkal is. A fejlesztések hatására a terület a város egyik legnépsze- 5. Veszprém Aréna
rűbb turisztikai célpontjává és pihenő övezetévé vált. A 2008-ban átadott Veszprém Aréna hazánk második legnagyobb vidéki sport- és rendezvénycsarnoka, amely az egész országban közkedvelt MKB-MVM
Veszprém KC kézilabdacsapatának is otthont ad.
Az intézmény különböző sportesemények, asztalitenisz, kézi-, kosár- és röplabda, teremlabdarúgás, ökölvívás, birkózás, torna, vívás helyszíne, de különböző
táncversenyek, divatbemutatók, koncertek, konferenciák és kiállítások is helyet kapnak. Az Aréna jelentős,
650 négyzetméteres előcsarnoka önállóan is alkalmas kisebb rendezvények, kiállítások, bálok lebonyolítására. A csarnok teljes területe akadálymentesített.
4. Hősi kapu rekonstrukció
2013 év végére, közel 263 millió forintból újult meg az
1938-ban épült, a vár bejáratánál található Hősi kapu.
A helyi védettséget élvező épület Veszprém egyik jelképe, amely jelentős szerepet tölt be a város turisztikai életében. A felújított két épületrész kiválóan alkalmas művészeti programok lebonyolítására, illetve a
belső terek kiállítások, találkozók helyszínei lehetnek.
Újdonság az interaktív helytörténeti múzeum, ahol a
várról, a városról készült film- és képi archívumok bemutatása válik valóra egy állandó kiállítás keretében.

6. Körforgalmi csomópontépítés, Völgyhíd felújítása
A 2011-ben befejeződött projekt keretében került kialakításra a város észak-dél és kelet-nyugat irányú
főcsomópontjában egy körforgalom, amely jelentős
szerepet tölt be az átmenő forgalom levezetésében.
Ennek hatására sokkal hatékonyabb közlekedés jött
létre a városban, így csökkentve a csúcsforgalomban
veszteglő gépjárművek károsanyag kibocsájtását is.

7. Szociális városrehabilitáció
A szociális célú városrehabilitációs projekt alapvető célja
a város leromlott állapotú városrészeinek felzárkóztatása, a káros folyamatok megállítása több eszköz együttes,
integrált alkalmazásával. A projekt keretében több mint
1,2 milliárd forintból megújul az Integrált Városfejlesztési Stratégiában kijelölt Jutasi úti 86,62 hektáros akcióterület, ahol 18 ezer fő, a város lakosainak 28%-a él.
A csomópontban új biciklitárolókat telepítettek, a gyalogosok részére pedig aluljáró épült, amely utcagalériaként kulturális események, kiállítások helyszínévé is vált.
E projekt keretében újult meg az 1937-ben átadott, Folly
Róbert által tervezett, 2005 óta műemléki védelem alatt
álló Szent István völgyhíd tartószerkezete és szigetelése.
Megújul négy lakóépület, mely több mint 1100 lakást
érint, felújításra kerül több közterület, és két óvoda újjáépítésére is sor kerül. Teljes felújításon esik át a Városi
Művelődési Központ épülete. A tudatos és fenntartható
energiapolitika jegyében az épület fűtésigénye a jelenlegi 900kW-ról 447 kW-ra csökken, hozzájárulva a város
energiastratégiájában megfogalmazott célok eléréséhez.
A projekt 2013-ban indult, a befejezése 2015-re várható.

9. Fenntartható fejlődés
Veszprém város önkormányzata tudatosan és fenntartható módon igyekszik a város egész területén fejlesztéseket végrehajtani, ezt támasztja alá a város hosszútávú, 2010–25 közötti energiastratégiája. A célok között
szerepel, hogy ezen időszak alatt 25%-kal csökkenteni
kívánják a város széndioxid kibocsájtását. E törekvések
elismeréseként Veszprém 2012-ben európai „Klíma sztár”
díjat kapott, és „Energiabarát Településsé” nyilvánították.

2013-ban Veszprém elnyerte a fenntartható városi közlekedésért járó „More Sustainable Urban Mobility Award”
díjat. Elismeréssel illeték a város szebbé és élhetőbbé
tételéért tett törekvéseket is, 2012-ben „Acélvirág” díjat kapott a Séd völgyében történt fejlesztésekért.
8. Kerékpárút hálózat fejlesztése
Veszprém belterületén az utóbbi évek fejlesztéseinek 2005-ben a Magyar Televizió nézőinek szavazásán a
eredményeként már 8674 méternyi kerékpárút hálózat város elnyerte a megtisztelő „Az Év Települése” díjat.
található, mely javítja a munkahelyek és a közszolgáltatások elérhetőségét, illetve biztonságos közlekedést
biztosít a kerékpárt és egyéb alternatív közlekedési eszközöket használók számára. 2013 év második felétől
már a Veszprém szomszédságában található Nemesvámos községe is elérhető kerékpárral, hiszen 4,1 kilométer hosszú bicikliút épült. Ebből 2,2 km Nemesvámos, 1,9 km pedig Veszprém közigazgatási területére
esik. Veszprém 2012-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól megkapta a Kerékpárosbarát Település címet.
Veszprém Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját az Európai Unió pályázati
forrásaival valósítjuk meg.

