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Slagelse Kommune indkalder ideer og forslag til planlægning for boliger i Pilegårdsvejkvarteret

Dato: 5. november 2018
Sagsid.: 330-2018-51209

Slagelse Kommune har igangsat lokalplanlægningen af et nyt boligområde
mellem Pilegårdsvej og Ndr. Ringgade. Området er i dag udpeget til kontorog serviceerhverv i Kommuneplan 2017, hvorfor planlægningen kræver en
ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg. Se vedlagte kortbilag.
Idéer til planlægningen
Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.
Det kan være idéer til
• hvordan området skal fremstå og disponeres,
• hvordan området skal forbindes til nærområder med vej og sti,
• hvordan et fælles friareal for området skal fremstå og disponeres.
eller noget helt andet.
Har du en idé, et forslag eller bemærkninger til den kommende planlægning
for området, skal du sende det til plan@slagelse.dk eller Plan, Slagelse
Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, så det er modtaget senest den
23. november 2018.
Planprocessen
Inden udarbejdelsen af kommuneplantillæget, skal Slagelse Kommune, iht.
planlovens § 23c, indbyde offentligheden til at fremsende idéer, forslag og
bemærkninger til den forestående planlægning, også kaldet foroffentlighedsfasen.
Foroffentlighedsfasen forløber fra den 9. november 2018
til den 23. november 2018.
Når foroffentlighedsfasen er afsluttet, udarbejder Slagelse kommune et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i op til 8 ugers
offentlig høring, hvor der igen er mulighed for at komme med bemærkninger
til planlægningen.

Kontaktperson:
Kristine Understrup
Dir.tlf.: 58 57 90 60

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt byplanlægger Kristine Understrup på mail krund@slagelse.dk eller tlf.: 58 57 90 60.
Venlig hilsen
Kristine Understrup
Byplanlægger
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Kortbilag:
En del af området mellem Pilegårdsvej og Ndr. Ringgade er i dag udlagt til
kontor- og serviceerhverv med kommuneplanramme 1.2E7. Med kommuneplantillægget udvides eksisterende kommuneplanramme 1.2B16, og rammen
ændres, så den ud over åben-lav bebyggelse (parcelhuse) også giver mulighed for tæt-lav bebyggelse (rækkehuse).

Kommuneplanrammer eksisterende

Kommuneplanrammer forslag
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