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Réamhrá

Aithnítear i bPlean Ceantair Áitiúil Cheann an Droichid 2018-2024 gur gníomh ríthábhachtach atá ann 
staidéar mionsonraithe a dhéanamh ar chonair an N13 tríd an bhaile ar mhaith le réitigh chuí a scrúdú 
agus a mholadh d’fhonn timpeallacht lár an bhaile níos tarraingtí agus níos báúla do choisithe a chur ar 
fáil agus aon tionchar a bheadh ar éifeachtacht oibríochta an bhealaigh agus, chomh maith céanna, ar 
na gnónna bunaithe a bhfreastalóidh an bóthar orthu.  Ina dhiaidh sin, tá Innealtóirí Comhairliúcháin 
ROD-AEcom ceaptha ag Comhairle Chontae Dhún na nGall, i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann 
(TII), ina gcomhairleoirí teicniúla chun an tionscadal seo a thabhairt chun cinn ón chéim Roghanna a 
bhreithniú (a bhféadfadh féachaint ar na roghanna ar líne agus as líne araon a bheith i gceist leis), an 
Rogha Feabhsúcháin is Fearr a roghnú, agus chun an tionscadal a thabhairt ar aghaidh tríd na Próisis 
Reachtúla sula bhforbraítear Dearadh Mionsonraithe.  

Tá srianta éagsúla laistigh den limistéar staidéir aitheanta ag ROD-Aecom (a chumhdaíonn purláin Cheann 
an Droichid), srianta nach mór a bhreithniú faoi aon scéim feabhsúcháin a bheadh beartaithe.  Áirítear 
orthu sin saincheisteanna comhshaoil, sábháilteachta, riachtanais forbartha áitiúla, riachtanais coisithe 
agus rothaithe agus comhordú le tionscadal A2 Bhóthar Bhun Cranncha atá á fhorbairt faoi láthair ag 
an Roinn Bonneagair i dTuaisceart Éireann. 

Tugann Comhairle Chontae Dhún na nGall cuireadh anois d’áitritheoirí sa cheantar áitiúil, don phobal 
agus do pháirtithe leasmhara eile a bheith páirteach sa chéad chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil 
seo ó Dé Céadaoin an 30 Márta.  An aidhm atá leis ná tuairimí a fháil ar Limistéar Staidéir an Tionscadal 
agus na srianta ‘áitiúla agus náisiúnta’ nach mór duit a thabhairt san áireamh a fháil amach. Tá tábhacht 
ag baint le do rannpháirtíocht sa chomhairliúchán seo agus ba mhór againn aiseolas ar bith a fháil 
ar cheart d’fhoireann an tionscadail a athbhreithniú, dar leat, chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt an 
tionscadail.  Ba chóir aighneachtaí maidir leis an tionscadal a dhéanamh roimh an 27 Aibreán 2022.  


