Ár mBaile Brigín Achoimre Fheidhmiúcháin 2019 - 2025

Ár dTodhchaí

Réamhrá - Achoimre Fheidhmiúcháin
Claochlófar todhchaí Ár mBaile Brigín
de bharr an phlean a mhúnlaigh
sibhse, cónaitheoirí an bhaile.
Tá claochlú ollmhór le teacht ar ár
bPríomhshráid agus na ceantair
mórthimpeall tar éis an tsuirbhé Ár
mBaile Brigín, inar ghlac os cionn
4,000 duine áitiúil páirt ann.
Ghlac níos mó ná 25% den daonra
áitiúil atá os cionn 11 bliana d’aois páirt
sa suirbhé chun tosaíocht a thabhairt
do liosta de na feabhsuithe a mholtar
do Phlean Athnuachana Ár mBaile
Brigín 2019-2015.
Fíoróidh na tosaíochtaí seo anois,
tá léarscáil sa doiciméad achomair
seo de na príomhthionscnaimh
athnuachana mar aon le hamlínte a
ghabhann leo, a cuireadh le chéile
díreach mar gheall ar thorthaí an
tsuirbhé Ár mBaile Brigín.
Ba iad na príomhroghanna a bhí
agaibh i ngach aoisghrúpa sa
réimse poiblí ná an Phríomhshráid
a bhunathrú agus í a nascadh le
limistéar Cuain athshamhalta, agus
beidh an chuid maidir le tógáil áite
den suirbhé ina samhail anois do
bhailte ar fud na tíre.
Ó rogha d’fheabhsúcháin fhéideartha,
bhí fonn an-mhór ann croí na
Príomhshráide a athfhorbairt ag
oscailt lár an bhaile go Páirc Millpond
agus an Abhainn Dhubh, le conláistí
cathartha tírdhreachtaithe nua.
Nuair a iarradh oraibh an rud is mó a

raibh meas ag daoine air a ainmniú i
mBaile Brigín, ba iad na cúig fhocal ba
choitianta a úsáideadh ná trá, pobal,
daoine, farraige agus cuan.
Leis iad seo go léir a nascadh, agus lár
baile a fheidhmíonn i gceart a chruthú,
is féidir linn todhchaí bhreá a thógáil
i mbaile a bhfuil sócmhainní iontacha
agus éagsúla aige agus bonn tallainne
éagsúil atá ag dul i méid go tapa.
Roghnaigh 70% de mhuintir na háite
an fhorbairt d’eispéiris fhóillíochta
timpeall an chuain, na habhann,
an chósta, agus na gcaisleán áitiúil
mar an tosaíocht is airde ó thaobh
forbartha eacnamaíche an bhaile.
I measc na bhforbairtí atá beartaithe
ar na conláistí atá ann cheana i
mBaile Brigín tá an claochlú den
Chaisleán Bhrí Mór go príomhcheann
scríbe do chuairteoirí, chomh maith
le féarbhealach nua a nascann Baile
Brigín agus Na Sceirí.
D’fhonn pobal láidir
uilechuimsitheach a chruthú i mBaile
Brigín , measadh gurb iad na ceithre
fhachtóir is tábhachtaí ná spásanna
sóisialta do dhaoine óga teacht le
chéile, sábháilteacht agus póilíneacht
mhéadaithe, féilte agus imeachtaí
chun ionchuimsiú a chur chun cinn,
agus níos mó áiseanna spóirt.
Bhí roghchlár de thionscnaimh
dhifriúla ullmhaithe ag grúpa
ceannaireachta Bhaile Brigín, faoi
chathaoirleacht an Ollaimh Brian
MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair

Bhaile Átha Cliath, don phlean
athnuachana de os cionn €20 milliún fís nua uaillmhianach don bhaile.
“Ní fhéadfaimis a bheith ag tnúth leis
an leibhéal freagartha seo, agus ghlac
cuid mhór den phobal
páirt ann chun na féidearthachtaí de
Bhaile Brigín claochlaithe a shamhlú, a
dúirt an tOllamh MacCraith.
“Tá tacar láidir tosaíochtaí againn
anois ar nós athfhorbairt na
príomhshráide agus athshamhlú an
chuain, rud a athróidh an baile chun a
lánacmhainneacht a bhaint amach.
“Tháinig Baile Brigín le chéile mar
phobal leis an ngrúpa geallsealbhóirí,
faoi stiúir Chomhairle Contae Fhine
Gall, chun obair le chéile ar bhealach
comhoibritheach aontaithe chun ord
tosaíochta a chur ar na smaointe a
thabharfaidh an aghaidh is fearr ar
dhúshláin shocheacnamaíocha an
bhaile.”
Níl an comhrá ach ag tosú - is féidir
leat dul chun cinn an phlean a leanúint
agus páirt a ghlacadh trí aon cheann
de na cainéil meán sóisialta Ár mBaile
Brigín, na blaganna ar balbriggan.ie
nó go simplí trí phostáil faoi do bhaile
agus #ourbalbriggan a úsáid.
Ár mBaile Brigín - ár dtodhchaí.
Chun Plean Athnuachana Ár mBaile
Brigín 2019 - 2025 a íoslódáil téigh
ar www.balbriggan.ie, tá sraith
chuimsitheach pleananna agus
gníomhartha socheacnamaíocha ar
fáil sa leagan iomlán.

TÁ BAILE BRIGÍN
AR CHEANN DE NA
BAILTE IS MÓ FÁIS IN
ÉIRINN LE BLIANTA
BEAGA ANUAS
Tá méadú tapa tar éis teacht ar
an mbaile Éireannach seo a bhí
ina bhaile aonchineálach tráth ina
raibh an pobal ar fad ag seasamh
le chéile, pobal de thart ar 8,500
áitritheoir (Daonáireamh,
1996) sna blianta eatramhacha
agus is ionann daonra lonnaíochta
baile an lae inniu agus 21,722
(Daonáireamh, 2016) nó 24,611 má
dhéantar toghcheantair iomlána
Uirbeacha agus Tuaithe a mheas.

21,722

24,611

DAONRA
LONNAÍOCHTA AN
BHAILE

TOGHCHEANTAIR
TUAITHE & UIRBEACHA
BHAILE BRIGÍN

(DAONÁIREAMH 2016)

Is ionann é seo agus
méadú de 194% ar
fhigiúirí 1991.

(DAONÁIREAMH 2016)

Tháinig méadú de 35%
ar dhaonra na hÉireann
agus 94% ar dhaonra
Fhine Gall

TÁ BAILE BRIGÍN
AN BAILE MÓR IS ÓIGE
IN ÉIRINN

IS Í 30.8
BLIAIN
D’AOIS

TÁ 30.5%

AN MHEÁNAOIS DE
CHÓNAITHEOIR I MBAILE BRIGÍN
I gcomparáid leis seo is í an
mheán-aois:

TÁ 75%

37 BLIAIN D’AOIS AR FUD NA TÍRE
34 BLIAIN D’AOIS D’FHINE GALL

DEN DHAONRA
IDIR 0-14 BLIAIN D’AOIS

DE DHAONRA BHAILE BRIGÍN
44 BLIAIN D’AOIS NÓ NÍOS
ÓIGE - IS É 63% AN FIGIÚR
NÁISIÚNTA

Tá an Plean Athnuachana Ár mBaile Brigín 2019 - 2025
ar fáil ar www.balbriggan.ie

Léarscáil Athnuachana Baile

PÁIRC
RÉIGIÚNACH
BHRÍ
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TARBHEALACH IARNRÓID AGUS TEACH BÁD INRBT
Soilsiú na dtarbhealaí ó cheann ceann na bliana Athchóiriú
agus athfheistiú ar Theach Bád INRBT le haghaidh úsáide
sóisialta, pobail agus tráchtála. Tairiscintí sóisialta agus fiontar
a fhorbairt, chomh maith le himeachtaí thógáil áite in áirsí an
Tarbhealaigh Iarnróid.

2 - 4 BLIAIN
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Mealladh iontach do chuairteoirí. Beidh an caisleán
athchóirithe oscailte don phobal agus do ghrúpaí móra le
tairiscint chóisire. Ar an láithreán, beidh spás taispeántais,
féidearthacht de scoil chócaireachta, gairdín múrtha álainn
athchóirithe le bialann / caifé.
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SRÁID AN IARNRÓID D U B L I N
A I RP ORT

Scéim feabhsúcháin atá deartha chun nascacht agus
29 KM
D U B Lnua),
I N an
sreabhadh níos fearr a sholáthar idir an trá (rampa
C sráid-dreacha,
ITY
stáisiún agus an phríomhshráid. Feabhsúcháin
33KM
comharthaíocht agus scéim athchóirithe.

3 - 5 BLIAIN

CHUIMHNEACHÁIN

BE LFAST
140KM

Cosáin níos leithne agus sreabhadh agus infheictheacht a
R122
mhéadú ón bpríomhshráid go limistéar claochlaithe Shráid
na Cé, an Tarbhealaigh agus an Chuain. An carrchlós a
chothabháil, na colbhaí a bhaint, ionas gur féidir é a úsáid sa
tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine mar spás cathartha
agus cruinnithe ar ardchaighdeán.Páirc líneach a fhorbairt ina
mbeidh suíocháin, plandáil agus
glasa eile ar bhruach
N Agnéithe
UL
na habhann.
9 KM
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PÁIRC CHONLÁISTE RÉIGIÚNACH BHRÍ MÓR

T E AC H

BHAILE BRIGÍN

S I O PA D Ó I R E AC H TA

PHLÉIMEANNAIGH

Ceann scríbe páirce réigiúnach den scoth le gnéithe
tírdhreachaithe, siúlbhealaí agus áiseanna súgartha den
scoth. Tá an t-athchóiriú ar Thúr Martello san áireamh sa
chonláiste agus ar an dteach bád, spás folctha poiblí agus
Teachín na gCloigíní. Nascacht ardaithe le rampaí trá,
bealach rothaíochta, suíocháin fheabhsaithe, suiteálacha
ealaíne agus spás botha.
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Imeall sráide nua a chruthú trí theaghais chónaithe aonair
a scartáil, infheictheacht agus rochtain ar an abhainn a
fheabhsú, faiche tírdhreachtaithe, gnéithe uisce, cosáin,
plandáil agus spás imeachta. Cuspóir nua a thabhairt
d’fhoirgnimh thréigthe atá ann cheana, deC réir
anAphlean
LON
R D
fhoriomláin, an éadan agus na gnéithe atá ann
a chothabháil
CR OSS
agus fiontair shóisialta agus eacnamaíocha nua a mhealladh.

2 - 4 BLIAIN

MARTELLO

ATHSHAMHLAIGH LIMISTÉAR AN CHUAIN
Ceann scríbe fóillíochta a bhaineann an leas is fearr
as a shuíomh radhairc, ag mealladh siúlóirí, cuairteoirí
agus daoine chun ithe ann. Áit ina mbuaileann daoine
le chéile agus a fhanann timpeall ar a suaimhneas agus
bain taitneamh as an eispéireas barántúil de chalafort
iascaireachta beag feidhmiúil atá suite i gcuan múrtha, ag
breathnú amach ar thrá iontach, ag nascadh le sráid na cé
agus príomhshráid athnuaite agus deiseanna fóillíochta agus
turasóireachta eile.

2 - 4 BLIAIN

5

CAISLEÁN BHRÍ MHÓR

FÉARBHEALACH Ó BHAILE BRIGÍN GO DTÍ NA SCEIRÍ

M1

Béim thosaigh ar Bhealach Cósta Chaisleán (Brí Mór ) go
Caisleán (Ard Giolláin). Áiseanna Rothaíochta & Coisithe agus
uasghrádú chun ceantair chónaithe a nascadh. Ag leathnú suas
go Baile Gorman agus thíos go dtí na Sceirí.

CLUB
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RIDIRE

STA I G H R E

BH EA N

Fachtóirí
Cumasaithe

D’eascair ceithre phríomhthéama ó mhuintir Bhaile
Brigín agus an dearcadh a bhí acu ar an
tionscadal athnuachana. Treoróidh na léargais seo
an cur chun feidhme agus atáimid ag dul ar aghaidh.

01

02

Tá na smaointe laistigh de “réimse
an phobail agus tógáil áite”
ríthábhachtach chun athnuachan
rathúil a bhaint amach agus chun
Baile. Brigín a bheith ina “cheann
scríbe”.

Tá forbairt ‘geilleagair áitiúil’
ríthábhachtach mar bhealach
d’ionchuimsiú sóisialta a chruthú
agus rachmais áitiúil a chothú.

03

04

Déan ceiliúradh ar éagsúlacht
Bhaile Brigín, bí bródúil as an
difríocht. Tá sé seo ríthábhachtach
chun muintearas comhroinnte a
chruthú: Céannacht a léiríonn a
stair agus a oidhreacht uathúil, ach
a ghlacann go hiomlán leis an nua
chomh maith.

Teastóidh ceannaireacht agus
tiomantas láidir ón údarás
áitiúil, rannpháirtíocht agus
comhpháirtíocht le cónaitheoirí
agus seirbhísí poiblí láidre chun
athnuachan féinchothabhálach
agus tiomáinte ag an bpobal a
bhaint amach.

SA BHREIS
ORTHU SEO,
SAINAITHNÍODH
CEITHRE
ÁISITHEOIR
EILE:

Acmhainní: Bainisteoir tiomnaithe, le
foireann oilte le i ndóthain acmhainní
atá freagrach do bhord bainistíochta as
gach gné de phlean feidhmithe SMART a
sheachadadh.
Cumarsáid & Feasacht: Tuilleadh forbartha
a dhéanamh ar bhrandáil Ár mBaile Brigín.
Feasacht ar ghnéithe díolacháin uathúla
an bhaile a neartú, rath a cheiliúradh,
rannpháirtíocht an phobail, úinéireacht agus
muintearas níos láidre a chur chun cinn.

Bainistíocht Réamhghníomhach Talún &
Maoine: Talamh agus maoin a fháil (le ceadú
nuair is gá), lena n-áirítear athbhreithniú ar
shócmhainní poiblí, chun tairbhí sóisialta
agus eacnamaíocha don bhaile a bhaint
amach ar bhealach níos iomláine.
Iompar & Nascacht: Líonra iompair
inbhuanaithe feabhsaithe ar fud an bhaile,
agus tagairt shonrach do choisithe agus
rothaithe agus nascacht idir lár an bhaile
agus ceantair chónaithe. Naisc fheabhsaithe
leis an mbaile agus uaidh, go háirithe maidir
le fostaíocht agus breisoideachas.

‘Tá an oiread sin
acmhainne ag Baile
Brigín. Caithfimid
tógáil ar an stair
dhearfach atá againn
anseo. Tá amanna
spreagúla amach
romhainn.’
Emma Mulvany & Derrick O’Rourke

Ainmnigh rud amháin a bhfuil meas mór
agat air i mBaile Brigín faoi láthair?
Cuireann daoine luach
ollmhór ar an trá.
Bhí an pobal agus
na daoine sa dara
agus tríú háit, agus
an fharraige agus an
cuan ag teacht ina
ndiaidh sin.
Cuan Athshamhlaithe - ní ach léiriú táscach é.

Ar fhágamar ar lár aon rud a bhfuil
tábhachtach duitse?
Thug 2241 as an 4,001
rannpháirtí (56%) den suirbhé
freagra ar an gceist seo.
Taispeántar leis an néalfocal na focail is minice a
tharlaíonn, is é linn snámha an focal is minice a
tharlaíonn.
D’fhreagair Comhairle Contae Fhine Gall le tiomantas
láithreach chun láithreán a shainaithint do linn snámha
a fhorbairt i máistirphlean Fhearann an Chaisleáin,
agus oibriú le hoibreoirí príobháideacha agus páirtithe
leasmhara eile ionas go mbainfear amach é.

Tá na torthaí iomlána rannpháirtíochta
poiblí ar fáil ar www.balbriggan.ie
Limistéar Athshamhlaithe den Tarbhealach & Sráid na Cé, ní ach léiriú táscach é.

20 rud sa
chéad
12 mhí

01

Ciste do thógáil áite agus
nuálaíocht shóisialta a bhunú.

06

02

Féile bhliantúil Oideachais,
Oiliúna & Scileanna a fhorbairt.
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03

Líon na bhféilte agus
na n-imeachtaí poiblí ar
ardchaighdeán a mhéadú.

08

04

An chéad Fhéile Ealaíon
Luathbhlianta Cosmhuintire na
hÉireann (0-6 bliana) a bhunú.
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05

Aghaidh siopa “Ár mBaile
Brigín” i lár an bhaile a bhunú
leis an bhfoireann atá freagrach
as na gníomhartha sa phlean a
sheachadadh.

10

Plé a dhéanamh agus
máistirphlean deiridh a fhoilsiú
d’fhorbairt Pháirc Réigiúnach
agus Áiseanna Bhrí Mór.

Cearnóg (baile) Sheoirse a
fheabhsú.

Líon na n-áiseanna súgartha
agus aclaíochta poiblí sa bhaile
a mhéadú.

Dul chun cinn a dhéanamh ar an
bpróiseas éadálacha ar thailte,
foirgnimh nó áitribh tréigthe nó
folmha i gceantar lár an bhaile.

Tús a chur le hathchóiriú ar
Theach Bád INRBT.

11
12
13
14
15

Soilsiú a shuiteáil laistigh de
dhroichead tarbhealaigh stairiúil.

infheistíocht isteach agus
poist a dhaingniú do thailte
tionscalaíocha i mBaile Stiofáin.

Foireann oibríochta “Á mBaile
Brigín” a bhunú le freagracht as
cothabháil ghinearálta lena n-áirítear
tionscnaimh chomhshaoil níos glaise
agus
Roghanna dearaidh sealadacha
a fhoilsiú don chuid Ard Giolláin
go Brí Mór de Féarbhealach
Cósta Fhine Gall.

Feabhas a chur ar limistéar an
chuain.

16
17
18
19
20

Plé a dhéanamh ar phlean
bithéagsúlachta do Bhaile Brigín
mar mhúnla sármhaitheasa.

Faoi réir cead pleanála beidh an tairiscint
chun bealaí rothar a thógáil ar Bhóthar
Anraí Mhic Raghnaill le críochnú, tús a chur
le líonra iompair inbhuanaithe feabhsaithe
ar fud an bhaile.

Líon na suiteálacha
coimisiúnaithe ealaíne poiblí a
mhéadú.

Leabharlann Bhaile Brigín a
uasghrádú, le fócas ar leith ar
theicneolaíocht dhigiteach agus
spásanna cruinnithe feabhsaithe.

Eolaire seirbhísí “Ár mBaile
Brigín” a fhoilsiú.

Níl an comhrá ach ag tosú - is féidir leat dul chun cinn an phlean a
leanúint agus páirt a ghlacadh trí aon cheann de na cainéil meán
sóisialta Ár mBaile Brigín, na blaganna ar balbriggan.ie nó go simplí
trí phostáil faoi do bhaile ag baint úsáide as #ourbalbriggan.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise seol ríomhphost chuig:
ourbalbriggan@fingal.ie

Conair ghlas Shráid na Cé & na hAbhann Duibhe a athshamhlú - ní ach léiriú táscach é.

