Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Βόλβης

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Ο Δήμος Βόλβης, συμπορευόμενος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την βιώσιμη
κινητικότητα, προωθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα θέσει
τις βασικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα επόμενα
χρόνια.
Το ΣΒΑΚ είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική
προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο
για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών
μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών στις αστικές περιοχές.
Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων αρχών σχεδιασμού, ο Δήμος Βόλβης και οι φορείς που συμμετέχουν
στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ υπογράφουν την παρακάτω δήλωση δέσμευσης:
«Ο Δήμος Βόλβης και οι κάτωθι υπογεγραμμένοι φορείς, θεσμικοί κάθε Βαθμίδας (κεντρικής διοίκησης και
τοπικής αυτοδιοίκησης) και μη - θεσμικοί που εντασσόμαστε μέσα από τη λειτουργία μας, με έμμεσο είτε και
άμεσο τρόπο στο σύστημα μετακινήσεων πολιτών, προϊόντων και αγαθών του δήμου, συμφωνούμε, έχοντας
αφουγκραστεί την ανάγκη ενεργοποίησης που υπαγορεύεται από τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές
προς την κατεύθυνση προώθησης της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των
πόλεων, να αποτελέσουμε αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών διαμόρφωσης του μελλοντικού
συστήματος κινητικότητας του δήμου, αξιοποιώντας τις αρχές του διαλόγου και της αμοιβαίας επικοινωνίας
και συνεργασίας, έτσι ώστε αυτό:
(α) να οδηγεί στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου μέσω της προώθησης των ήπιων μέσων μεταφοράς και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας
(β) να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού τοπίου αξιοποιώντας
κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους
(γ) να εξασφαλίζει την ασφαλή, απρόσκοπτη και άνετη μετακίνηση όλων των κοινωνικών ομάδων
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για κοινωνική συμμετοχή και τις αρχές της δίκαιης τιμολόγησης
(δ) να συμβάλλει στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης,
εξασφαλίζοντας την βέλτιστη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.»

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Βόλβης
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων κατευθύνσεων εκπονείται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) Βόλβης στο οποίο δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε ενεργά, μέσω της έκφρασης των απόψεων και
των προτάσεων μας για το σύστημα μεταφορών οπότε αυτό ζητηθεί, αλλά και να παρέχουμε κάθε είδους
πληροφορία, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, για μελλοντική αξιοποίηση από την ομάδα έργου για την επίτευξη
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
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