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Udvikling af Hedensted midtby klar til ny fase
Hedensted Kommune planlægger i samarbejde med Arkitema at invitere
alle interesserede borgere og øvrige aktører til ”åbent værksted” med temamøder, workshops og debat i april
Vi er nu godt på vej mod forår og forhåbentligt også en øget åbning af samfundet
med mulighed for at mødes og drøfte forskellige indsatser i udviklingen af fremtidens midtby i Hedensted.
Siden sensommeren 2020 har politikere, ansatte ved Hedensted Kommune og konsulenter i samarbejde med byens borgere og øvrige interesserede arbejdet på en
vision og plan for, hvordan midtbyen skal udvikle sig.
Det er sket i parallelle forløb med månedlige møder i en styregruppe bestående af
politikere og repræsentanter fra Hedensted Udviklingsråd, åbne møder for interesserede nøgleaktører samt BID-møder for alle frivillige initiativtagere. Du kan eventuelt læse mere om BID-konceptet her:
https://biddanmark.dk/bid-modellen-business-improvement-districts/
Nøgleaktørerne har på virtuelle møder medvirket til at skitsere scenarier for byens
fremtidige udvikling, mens deltagerne på BID-møderne sikrer handling her og nu!
Det har blandt andet resulteret i en forskønnelse af tunnellen under jernbanen, salg
af plakater til et projekt med byens unge, byrumsmøbler og senest en skattejagt i
byen.
Forløbet er nu nået til en fase, hvor forskellige muligheder for fremtiden undersøges; herunder hvordan vi konkret kan skabe de gode rammer og forudsætninger
for en levende og attraktiv midtby med handel og aktivitet, samt hvordan en god
og sikker infrastruktur kan medvirke til at understøtte dette.
Der er endnu ikke truffet nogle endelig beslutninger. Hedensted Kommune planlægger i samarbejde med Arkitema at kunne invitere alle interesserede borgere og øvrige aktører til ”åbent værksted” i foråret, mellem d. 21. og d. 28. april, med temamøder, workshops og debat. Formålet med det åbne værksted er at udfolde hovedgrebene for Midtbyplanen samt prioritere og videreudvikle på foreslåede indsatser.
For at kunne træffe de endelige beslutninger, er det nødvendigt at undersøge nogle
indsatser nærmere. Det sker gennem 1:1 afprøvninger og løbende evalueringer.
Eksempelvis effekten af byrumsmøbler og ændringer i trafikflow. Nye afprøvninger
forventes at kunne gennemføres i april.
Øvrig information om Udvikling af Hedensted Midtby findes på Hedensted Kommunes hjemmeside:
https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/byudvikling/udvikling-af-hedensted-midtb:
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