Dialogmøder om
byudvikling

Tune den 9. juni 2015
Greve den 11. juni 2015
Karlslunde den 18. august 2015
Hundige den 24. august 2015

Program og velkommen
17:00

Indledning ved formand for Teknikog Miljøudvalget Henrik Stuckert

17:20 – 18:00 Dialog om ønsker og udfordringer i
lokalområdet
18:00 - 18:30 Opsamling og afslutning ved Henrik
Stuckert.
(Skriftlig opsamling af idéer kan ses på www.greve.dk)

Planstrategi 2015 - Greve Kommune i Fremtiden
”Vi skal kende vore værdier”

Vi skal kende og værdsætte Greve Kommunes særlige identitet, både for at kunne
invitere flere til at bo, arbejde og drive virksomhed her og for at skabe og fastholde
gode fysiske rammer om vores dagligliv.

Greve bydel – nuet og fremtiden
• Bevaret landsbymiljø i Greve Landsby, lokalplan revideres
• Greve Midtby, fornyelse på vej ved station, gymnasium, SOSU-skole
• Mangfoldig kulturarv, velfærdshistorie og tidlig kystturisme langs
Strandvejen
• Stor efterspørgsel på flere boliger til unge og ældre
• God kollektiv trafikbetjening, sikkert cykel- og stisystem
• Klimatilpasning regnvand udført, nu fokus på kystsikring og stormflod
• Behov for renovering af skole og institutioner, god brug af GIC
• Nye leverandører på de grønne områder og vejvedligeholdelsen
• God adgang til natur - skov og rekreative områder (kyst og kiler)
• Fastholdelse af detailhandel og levende bymidter omkring station og
Strandvej kræver opmærksomhed
• Stabil efterspørgsel og stadig plads til flere virksomheder i eksisterende
erhvervsområder, herunder nyt udlæg Ventrupgård Syd (forbeholdt
transport- og distributionserhverv)
• Kultur- og fritidsliv i øvrigt?

Identitet og byudvikling - Greve bydel
Nye boliger

Velfungerende landsby
Plads til ny byudvikling

Velfungerende stisystem binder byen sammen
Rigelige vejudlæg – god plads til biler
Detailhandel under pres – hvordan afhjælpes?

Drøftelse
Hvad fungerer godt og skal bevares?
Og hvad mangler i området?
Hvordan fungerer lokalplaner? Er der smidighed nok?
Er der udbygningsmuligheder nok?
Natur og miljø. Passer vi på det?
Trafik og infrastruktur. Fungerer det?
Trafiksikkerhed. Er der noget, der mangler?
Hvad er de vigtigste opgaver for kommunen i Jeres område de
næste 10-15 år?
• Hvad kan I gøre for at bidrage til realisering af de fælles mål?
•
•
•
•
•
•
•
•

Tak for i dag

