Kommuneplan 2017-2029 klar til høring
Et forslag til den øverste plan for Hedensted Kommunes udvikling
de næste 12 år ligger nu klar på kommunens hjemmeside. De næste
8 uger kan alle give bemærkninger til planen.
En kommuneplan skal revideres hvert fjerde år og bygger videre på den forrige kommuneplan. I den aktuelle revidering af Hedensted Kommunes plan
er der fokus på temaerne bosætning, centerbyer og detailhandel, erhvervsudvikling samt mobilitet.
Indholdet i kommuneplanen spænder vidt og handler eksempelvis om udpegning af områder til produktionserhverv, ændringer i bymønsteret, tilpasninger af retningslinjer om drikkevand, nye bestemmelser om detailhandel
og skovrejsning.
Alt i alt munder Kommuneplanen ud i et samlet værk på ca. 1200 sider. For
at gøre de mange oplysninger brugbare for borgere, erhvervsliv og andre
interesserede er planen som noget nyt lavet som en hjemmeside.
Som borger kan man taste sin adresse ind og se, hvilke regler, planer og så
videre, der gælder for lige netop ens egen matrikel eller område.
”Hvor en Kommuneplan i ”gamle dage” mest var kommunens interne redskab, så prøver vi – både i det indledende arbejde og ved at etablere den
som hjemmeside - at gøre planen meget mere relevant for den enkelte borger, virksomhed eller lokalområde. Derfor skal også lyde en stor tak til de
mange, som har bidraget konstruktivt til arbejdet”, siger borgmester Kasper
Glyngø.
Arbejdet med kommuneplanen har stået på siden 2016. Ud over de politiske
drøftelser har der været dialog med blandt andre lokalråd, erhvervsforeninger, visionsråd og landdistriktsrådet.
Her ønskede Hornsyld Erhvervsforening eksempelvis at få mulighed for at
etablere et nyt erhvervsområde i det nordlige Hornsyld. Det er nu skrevet
ind i kommuneplanen. Andre eksempler er de udviklingsplaner, som løbende laves i lokalrådene. De er blevet brugt i arbejdet med Kommuneplanen,
hvilket har resulteret i, at der er udlagt områder til byudvikling i en række
byer. Flere forskellige parter involveres dermed i arbejdet med de enkelte
elementer i en kommuneplan.
Fra 1. februar til 22. marts kan alle komme med bemærkninger til kommuneplanen. Bemærkningerne bliver derefter politisk behandlet i forbindelse
med den endelige vedtagelse af kommuneplanen, som forventes at ske i juni 2018.
De, som har indsendt ønsker til kommuneplanen eller på anden måde har
været involveret, får nu besked om, at forslaget til kommuneplan er i høring.
”Kommuneplanen rummer ufattelig meget information. Med den nye hjemmeside håber vi, at mange flere kan få glæde og gavn af materialet”, siger
Johan Stadil Petersen, Chef for Fritid & Fællesskab.

Den 19.1 2018

Planen kan ses på www.Kommuneplan2017.hedensted.dk. Man kan give sine bemærkninger (høringsvar) direkte på hjemmesiden.
For mere information:
Borgmester Kasper Glyngø. Tlf. 2924 4174
Johan Stadil Petersen, Chef for Fritid & Fællesskab, tlf. 2323 5982

