Dialogmøder om
byudvikling
Tune
afholdt d. 9.
juni 2015

Greve
afholdt d. 11.
juni 2015
Karlslunde
afholdt d. 18.
juni 2015

Hundige
24. august
2015

Program og velkommen
17:00

Indledning ved formand for Teknikog Miljøudvalget Henrik Stuckert

17:30 – 18:15 Dialog i grupper, om ønsker og
udfordringer i Hundige – præsentation af
bedste idéer
18:15 - 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.

Hundige bydel – nuet og fremtiden
•

God plads til byudvikling og nye boliger (eje og leje) til unge, familier og ældre
•
•
•
•

•
•

Waves har regional kundekreds og stor betydning for det lokale sociale og kulturelle liv – er
der behov for ændringer i forhold til lokalområdet?
Opgradere og synliggøre grønne rekreative områder og natur
•
•
•
•
•

•

Hundige Øst: Nyt botilbud for udsatte voksne, renovering af Strandcentret
Hedelunden, nye boliger
Strandvejen, Helhedsplan og ny lokalplan
Kildebrønde Industri, dialogproces om lokalplan og trafikal betjening

Parkpolitik Greve Kommune under udarbejdelse
Udviklingsplan for Hundigeparken – workshop for borgere i efteråret
bygning til opbevaring af flydespærre, del af olieforureningsberedskab på Havnen
Offentlig anvendelse af aktivhuset Olsbækken (forsøgsordning)
Kunststofgræsbane ved Valhallen på vej

Tryghed og byrum
•
•
•
•
•
•

Hundige Centervej –forskønnelse, gøres mere spændende og levende?
skiltning af cykelruter udført fra Station til Havn
etablering af overdækket cykelparkering Kildebrønde Industri v. busstop Lillevangsvej på vej
renovering af tunneller, Askerød og Gersager i gang
o ny belysning, belægning og kunst – fernisering 12. september 11.30-12.30
ny energieffektiv vejbelysning indfases nu
stadig gener fra byggeri af bane, søges løbende afhjulpet

Identitet og byudvikling - Hundige bydel
Velfungerende
stisystem binder
byen sammen
Rigelige vejudlæg –
god plads til biler
Detailhandel under
pres – hvordan
afhjælpes?

Nye boliger

Plads til
byudvikling

Udvikling af Strandvejsstrækningen

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?
•
•
•
•
•
•
•
•

Detailprogram
17:30 – 18:00

Drøftelse i grupper

18:00 – 18:15

Præsentation af de 3 bedste idéer pr.
bord

18:15 - 18:30

Opsamling og afslutning ved Henrik
Stuckert.

(Skriftlig opsamling af idéer kan ses på www.greve.dk)

Tak for i dag

