IDEE NR 10
NIMETUS - Teeme koos Vaopere küla bussipeatused valgeks
IDEE KIRJELDUS
Kaasava eelarve ettepanek “Teeme koos Vaopere küla bussipeatused valgeks”! Kas oled märganud
Kuimetsast Habaja poole sõites, et tee peal ei paista ühtki valguskiirt? On sul auto- või bussijuhina
märkamata jäänud jalakäijaid või bussipeatuses ootajaid? Tõestisündinud loona on juhtunud nii, et
pimedas bussipeatuses bussi ootavale lapsele (helkurdatud/pealambiga) on otsa jooksnud metskits,
mille tagajärjel laps on kukkunud selili ja suure ehmatusega võideldes on pidanud pilkases pimeduses
edasi bussi ootama, et kooli minna. Kas kujutate ette seda tunnet ühe väikese koolijütsi nahas olles?
Vaopere küla kogukond hoolib üksteisest ning meie suurimaks unistuseks on, et meie lapsed, naabrid
ja lähedased jõuaksid turvaliselt ja nähtavalt sihtpunkti. Olenemata meie kogukonna ühtsustundest ei
ole me suutelised majanduslikult ise külale lisama nii suurel määral turvatunnet ja ohutust, mistõttu
oleks meie jaoks väga oluline Rapla valla toetus läbi kaasava eelarve. Meie küla kogukonnast enamik,
kes kasutab teekonnal kodu-kool-huviring-kool liikumiseks ühistransporti on kooliealised lapsed ja
noorukid. Lisaks käivad meie lastel külas sõbrad näiteks Kaiust, Kuimetsast, Habajalt, kui ka Koselt ja
Raplast, kasutades pikkade vahemaade läbimiseks samuti bussitransporti. Umbes sama palju
täisealisi elanikke (k.a kõrvalt Kose valla Nutu külas elavad inimesed) kasutavad samuti regulaarselt
busse ja meie külas asuvaid bussipeatuseid, liikumaks lähedal paiknevate asulate vahel lisaks
trajektoorile kodu-töö-kodu ka nt. perearstil käimiseks. Seega saame väita, et valgustatud
bussipeatustes loodavast turvatundest saavad osa kõik vanusegrupid, sünnist kuni surmani.
Valgustatud bussipeatused tagavad liiklejatele hea nähtavuse ning ootajatele ohutuse! Aitame
üheskoos luua esimese küla Rapla vallas, kus on bussipeatused valgustatud! Nii on võimalus Rapla
vallas näha selle lahenduse efektiivsust ja kasulikkust ning tulevikus säravad ehk kõik valla
bussipeatused!
IDEE SIHTRÜHM
Meie küla kogukonnast enamik, kes kasutab teekonnal kodu-koolhuviring-kool liikumiseks
ühistransporti on kooliealised lapsed ja noorukid. Lisaks käivad meie lastel külas sõbrad näiteks
Kaiust, Kuimetsast, Habajalt, kui ka Koselt ja Raplast, kasutades pikkade vahemaade läbimiseks
samuti bussitransporti. Umbes sama palju täisealisi elanikke (k.a kõrvalt Kose valla Nutu külas elavad
inimesed) kasutavad samuti regulaarselt busse ja meie külas asuvaid bussipeatuseid, liikumaks
lähedal paiknevate asulate vahel lisaks trajektoorile kodu-töö-kodu ka nt. perearstil käimiseks. Seega
saame väita, et valgustatud bussipeatustes loodavast turvatundest saavad osa kõik vanusegrupid,
sünnist kuni surmani.
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