Kommuneplan 2013

Debatfasen

Så er det igen tid til at diskutere, hvilken udvikling vi ønsker for Hedensted Kommune. Inden
udgangen af 2013 skal Byrådet vedtage Kommuneplan 2013, som vil være en mindre revision af
den eksisterende Kommuneplan 2009 – 2021.

Ideer, forslag eller bemærkninger til revision af
kommuneplanen skal være Hedensted Kommune i
hænde senest den
14. september 2012.

Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen formidler de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen. Byrådet
fastlægger her politikken for byernes udvikling
og for det åbne land, infrastruktur og samspillet
mellem de forskellige sektorer og geografiske områder. I kommuneplanen kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. orientere sig om
planerne for kommunens udvikling.
Hvad synes du?
Hermed indkalder Byrådet idéer og forslag til de
emner, der vil være særligt fokus på i denne revision. Disse emner præsenteres kort her i folderen
og uddybes på hjemmesiden, hvor du også kan
læse mere om kommuneplanen generelt.

Send dine ideer, forslag eller bemærkninger til:

Sommer 2012

Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplanen
Debatfase: 26. juni - 14. september 2012
Resten af 2012

Udarbejdelse af forslag til kommuneplan

byoglandskab@hedensted.dk
1. halvår 2013

eller pr. post til :
Hedensted Kommune
Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum
Har du spørgsmål til debatoplægget, er du også
velkommen til at kontakte By & Landskab på
telefon 79755688, 75795683, 79755681 eller mail
byoglandskab@hedensted.dk

Forslag til Kommuneplan 2013
8 uger i forsommeren 2013

Offentlig høring af Kommuneplan 2013
Orientering om indkomne indsigelser for Byrådet
Behandling af indsigelser
Præsentation af indsigelsesnotat for Byrådet
Senest december 2013

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013

Har du ønsker til Kommuneplan 2013?
Det er ligeledes i denne periode, at du har mulighed
for at indsende eventuelle ønsker til arealudlæg til
ny byudvikling af fx boligområder, erhvervsområder eller grønne områder. Det er dog vigtigt at
pointere, at der med denne kommuneplanrevision
ikke kan forventes mange nye større arealudlæg,
da den nuværende kommuneplan indeholder mange uudnyttede arealer til byudvikling. De indsendte ønsker vil blive vurderet individuelt, og ansøger
vil få direkte svar i forbindelse med vedtagelse af
Forslag til Kommuneplan 2013 i foråret 2013.

www.hedensted.dk/kommuneplan2013

Tidsplan

www.hedensted.dk/kommuneplan2013

Tidsplanen og informationer om kommuneplanarbejdet vil løbende blive opdateret på kommuneplanprojektets hjemmeside.

www.hedensted.dk/kommuneplan2013

Kommuneplan 2013

Erhverv
En positiv erhvervsudvikling er en forudsætning
for kommunens fortsatte udvikling. Vi skal gøre
det, vi er bedst til, og tage udgangspunkt i vores
eksisterende styrker – produktion og iværksætteri. Derfor skal den fysiske planlægning skabe
rum for denne type erhvervsliv, men naturligvis
på en måde så virksomhederne ikke er til gene for
kommunens borgere.
Vores erhvervsområder er velplacerede. Kommunens placering i det østjyske bybånd med snart to
motorvejsstrækninger og den østjyske jernbane
er et stort potentiale, der skal udnyttes.

- en revision af Kommunplan 2009-2021

Biogas
Vi skal satse på vedvarende energi, lokale ressourcer og effektivisering af vores energiforbrug.
Et af elementerne til at opnå højere grad af vedvarende energi kan være produktion af biogas.
Med revisionen af kommuneplanen skal kommunerne som noget nyt planlægge for biogasanlæg.
Det betyder, at vi skal udarbejde retningslinjer for,
hvorledes disse anlæg placeres bedst muligt på
baggrund af det kortlagte potentiale for biogasanlæg i vores område. Hvad skal der til for at
etablering af et biogasanlæg i dit lokalområde er
en god idé?

Bosætning & lokalt engagement
Vi skal sikre os, at der er gode muligheder for at
bo i vores kommune uanset, hvilken livsfase man
er i. Vi skal i de kommende år gøre en ihærdig
indsats for at tiltrække nye borgere, fordi en øget
bosætning er en forudsætning for kommunens positive udvikling.
I Hedensted Kommune ved vi, at det lokale engagement er og må være drivkraften for udviklingen. En positiv udvikling og god decentral struktur
skabes ikke alene ved at fokusere på bosætning
og erhverv. Det kræver engagement i lokalsamfundene. Hvordan næres dette engagement?

Landbrug

Sti

Skov

Landbruget er et vigtigt erhverv, som skal understøttes. Derfor skal vi udpege særligt værdifulde
landbrugsarealer, hvor hensynet til landbruget er i
højsædet.

De rekreative muligheder er vigtige for befolkningens livskvalitet og sundhed. Det er derfor vigtigt,
at vi gør os grundige overvejelser om principperne
for udvikling af kommunens stinet.

Målet for skovrejsningen i Hedensted Kommune
er, at skovrejsningen skal intensiveres gennem en
fleksibel udpegning af skovrejsningsområderne.

Fremtidens store husdyrbrug skal dog placeres
bedst muligt i omgivelserne, således at hensynet
til landskab og natur vægtes højt. Derfor skal
der udarbejdes retningslinjer for landbruget, således, at der bliver en balance mellem benyttelse
og beskyttelse af det åbne land.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen skal
der udarbejdes en strategi for, hvorledes kommunen prioriterer vedligehold og anlæg af stier i
fremtiden. Gode ideer og forslag til, hvordan stier
bruges, og hvad der er vigtigt ved forskellige typer af stier, kan bidrage til en vellykket stistrategi.

Naturstyrelsen yder tilskud til skovrejsning og
skovpleje på privat ejendom, der ligger i skovrejsningsområde. Den private skovrejsning søges
fremmet overalt, hvor der er en konkret vilje til at
rejse skov, og hvor det kan ske uden at komme i
konflikt med overordnede hensyn, der taler imod
skovrejsning. Se mere på hjemmesiden.

