Veszprém belvárosának egyik legfontosabb színtere
a város szívében található Kossuth Lajos utca, amely
rengeteg látogatót vonz nap mint nap. Ennek a közterületnek a megújítására – több éves előkészítő
munka után – 2012 áprilisától került sor az Európai
Unió finanszírozásában megvalósuló „Veszprém Integrált Városfejlesztés – A belváros funkcióbővítő
rehabilitációja I. ütem” elnevezésű, KDOP-3.1.1/D2010-0001 számú pályázatban. A munkálatok 2013
októberében fejeződtek be, így azóta a veszprémiek
szeretett Kossuth utcája új minőségében pompázik.
2. A Kossuth Lajos utca felső szakaszának felújítása
• a közterület burkolatának teljes felújítása
• új, egységes típusú utcabútorok elhelyezése
• új fasor és növényzet kitelepítése,
		 a zöldfelület teljes megújítása.

A felújítás több, jól elkülöníthető részre osztható:
1. A Kossuth Lajos utca alsó szakaszának felújítása
• a közterület burkolatának teljes felújítása
• új, egységes utcabútorok elhelyezése
• zöldfelület teljes átalakítása, új növények telepítése.
3. A Kossuth Lajos utcai rámpa és aluljáró fejlesztése
• új rámpa kialakítása, a meglévő aluljáró átalakítása
• csúszásmentes, natúr színű térburkolat elhelyezése
• teraszoknál új, süllyesztett lámpatestek kialakítása
• az utca felett gyalogos járda és híd kialakítása
• csapadékvíz elvezetése a rácsos résfolyókákból,
		 illetve szivattyús átemelése a csatornarendszerbe.

Az utca ezen szakasza teljesen megújult, jól használhatóan, akadály- és csúszásmentesen lett kialakítva.
Az 1980-as években elnyert építészeti architektúráját
megőrizve, korszerű anyagokkal került felújításra, így
biztosítva a gyalogos kapcsolatot a terület környezetében található kereskedelmi és lakóterületekhez.
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4. A Szent Imre tér felújítása
• új osztású, korszerű térburkolat kialakítása
• új utcai és parkvilágítás létrehozása
• a tér közepén lévő lépcsősor felújítása,
		 természetes kő lépcsőburkolat és rámpa kiépítése
• korszerű, új játszótér és pihenősarok létrehozása.
A tér felújításával a terület a belváros legnagyobb rendezvényterévé alakult át. Különböző fesztiválok, karácsonyi, népművészeti vásárok befogadásával a lakosság
közkedvelt helyszínévé vált. A Szent Imre tér és a Kossuth utca közötti zöld felületen újonnan kialakított játszótér családcentrikussá tette a belváros ezen részét.
E területen a belváros kereskedelmi, gazdasági zónájának forgalmi rendezését, a gyalogos és autós forgalom
szétválasztását támogató intézkedések valósultak meg.
Ennek következtében a gyalogos átkötések felerősödtek, és intenzívebb lett a kapcsolat a Szent Imre térrel.

5. A Főposta tér felújítása
• a burkolatok, növényzet és járófelületek felújítása
• a növényzet rehabilitálása, új növényzet telepítése
• térvilágítás felújítása, új világítótestek elhelyezése.
Az új utcakép a felújított térburkolattal, egységes utcabútorokkal, új növényekkel igényes belvárost teremtett.
A fejlesztések hatására a sétálóutcában és a hozzá kapcsolódó kerekedelmi udvarokban a gyalogos forgalom láthatóan megnőtt, a megújult közterületek teljes
egészében bekapcsolódtak a belváros vérkeringésébe.

6. A toronyház alatti járdák és a parkoló megújítása
• a közterület burkolatának teljes felújítása
• új beton térkő az autós forgalom számára
• füvesített mezők beiktatása
• új, korszerű utcabútorok elhelyezése
• zöldfelületek felújítása, új fasor telepítése
• utcai világítótestek, kandelláberek teljes felújítása.
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