Vores Silkeborg

Giv os din mening om kommuneplanen og de næste 12 års udvikling i kommunen
Silkeborg Kommune er et skønt sted at bo.
Vi har naturen lige uden for døren, et rigt og varieret kultur- og fritidsliv, gode uddannelsesmuligheder, attraktive lokalområder og spændende arbejdspladser.
Det er der flere og flere, der får øje på. Nye familier flytter hertil, og flere virksomheder slår sig ned. Det kræver sin plan. Forslaget til kommuneplanen 20172028 indeholder byrådets visioner og målsætninger for de næste 12 års udvikling i kommunen.

Plads til vækst

En attraktiv friluftskommune

Mit lokalområde og min ejendom

I Silkeborg Kommune er vi glade for hver ny borger,
der flytter til, og hver ny arbejdsplads, der bliver
skabt. Kommuneplanen har derfor fokus på, hvordan
vi kan skabe gode steder at bo, attraktive rammer
for erhvervsudvikling, mere liv og handel og flere
oplevelser i byen, så vi fortsat kan tiltrække nye
borgere, gæster og handlende og sikre arbejdspladser
i fremtiden.

Vi har en enestående natur, som giver mulighed for
et hav af oplevelser og aktiviteter. Disse kvaliteter
skal vi bygge videre på og samtidig blive bedre til at
udnytte. Kommuneplanen indeholder derfor en samlet
friluftsstrategi med fokus på, hvordan vi kan skabe
endnu bedre rammer for et aktivt friluftsliv – både når
det gælder actionprægede aktiviteter som MTB, trailløb
og open water svømning og mere stille aktiviteter som
familieskovture, svampesamling og gåture.

Vi har 24 lokalområder i Silkeborg Kommune, som
danner rammen om et godt hverdagsliv og et stærkt
fællesskab. Vi vil gerne sikre, at alle områder fortsat
kan udvikle deres særlige og unikke kendetegn. Dit
engagement og initiativ spiller en afgørende rolle for
sammenholdet og udviklingen i dit lokalområde. I
forslaget kan du se, hvilken udvikling, der er lagt op til i
netop dit område og på din ejendom.

Kom til borgermøde

Sig din mening – den tæller

Hvad betyder det for mig?

I løbet af høringen fra 1. februar til 29. marts 2017 holdes
borgermøder rundt om i lokalområderne.

Vi vil meget gerne høre din mening til forslaget.

Kommuneplanen er den samlede plan for, hvor
kommunen skal bevæge sig hen de næste 12 år. Både
i de store linjer, men også i dit lokalområde: Hvor skal
der for eksempel være plads til nye huse, hvor skal der
være erhverv og arbejdspladser og hvor kan vi udvikle
nye rekreative områder og mere natur?

På hjemmesiden kommuneplan.silkeborg.dk kan du se,
hvor og hvornår.
Du kan også deltage i Erhvervstopmøde om vækst 1.
marts eller borgermøde om Friluftsstrategien 21. marts,
der bl.a. arrangeres i samarbejde med Midtjyllands Avis.
Læs mere på kommuneplanen.

Gå ind på hjemmesiden kommuneplan.silkeborg.dk
og kom med dine kommentarer og forslag senest
29. marts 2017.
Klik på ”Afgiv din kommentar” og send dit høringssvar
om de emner, du ønsker at kommentere på.

Planen kan påvirke dig. Derfor er det vigtigt, at du
blander dig i debatten.

Fleksibel planlægning

Forebyggelse af
oversvømmelser

Trafikplan understøtter
udviklingen

Plan for højt byggeri
i Silkeborg

Liv og aktiviteter
i lokalområderne

Vi skal være klar til at gribe og
imødekomme nye projekter,
når de opstår. Derfor har vi lagt
en plan for, hvor vi må bygge
og bo.

I fremtiden vil det regne mere og
oftere. Det skal vi indrette vores
byer og kommende byområder efter, så vi forebygger og minimere
skaderne ved oversvømmelser.

Et samspil mellem byudvikling
og veje skal være med til at
sikre, at kommunen hænger
godt sammen, og at vi kan
komme hurtigt ud og hjem.

I kommuneplanen er der lavet nye
retningslinjer for højt byggeri. De
skal sikre, at der kun bygges højt
på steder, hvor det giver mening,
og hvor det ikke er til gene.

Kommuneplanen har fokus på,
hvordan vi bedst udnytter skoler,
idrætsanlæg, biblioteker m.fl.,
så de er med til at skabe liv og
aktivitet i lokalområderne.

Hvor kan jeg få mere at vide?
Læs mere og kom med dine input på hjemmesiden:
kommuneplan.silkeborg.dk
Du er også velkommen til at kontakte Team
Kommuneplan på 8970 1441 eller mail:
teknik-teamkommuneplan@silkeborg.dk
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