9. oktober 2018

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for nyt
bydelscenter i Gødvad
Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende
planlægning for et nyt bydelscenter i Gødvad. Projektområdet er vist på nedenstående
luftfoto med stiplet linje.
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Projektområdet omfatter Dybkærskolen samt et centerområde ved Arendalsvej med bl.a.
butikker og Dybkær Kirke.
Projektet
Der er tidligere udarbejdet en helhedsplan for Gødvad-området. Projektet tager
udgangspunkt i denne helhedsplan og blev politisk igangsat den 6. september 2018. Se
beslutningsprotokol på følgende link:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/media/1266276/Beslutningsprotokol.pd
f
Projektets formål er at skabe rammerne for ny skole og hal. Visionen er at skabe et
samlingspunkt for hele Gødvad-området med den nye skole og hal som de primære
funktioner. I planen er angivet placeringen af ny skole og ny hal samt forslag til
omdannelse af centerområdet, herunder også nuværende detailhandel.

Illustration fra helhedsplanen af projektområdet

Planen vil indeholde følgende:

Side 2

1: Et udendørs samlingssted med et nyt, centralt torv med mulighed for at organisere et
bredt udvalg af aktiviteter
2: Et indendørs samlingssted i forbindelse med den eksisterende hal og den nye hal med
en foyer samt et multihus.
3: Et forslag til indretning af arealer til boldbaner og udearealer, herunder en
kunstgræsbane og læringsskov.
4: Forslag til en tilpasning af den trafikale struktur, så der skabes et sammenhængende
system med én indgang og én udgang og med kiss’n’ride afsætningsbane. Områdets stinet
føres til og igennem området.
Fremtidig planlægning
For realisering af projektet skal der udarbejdes en lokalplan samt et kommuneplantillæg.
Blandt hovedspørgsmålene for den kommende planlægning er:
• Hvordan tilpasses projektet de omkringliggende områder?
• Er der særlige hensyn, der bør inddrages i planlægningen?
Har du bemærkninger?
Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen, skal du skrive til:
teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest 8. november 2018.
Det videre forløb
Vi er i den indledende proces, og denne indkaldelse af idéer og forslag sker med henblik
på at få indledende input til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. I første
omgang vil indkomne forslag indgå i udarbejdelsen af planforslagene og i den senere
politiske behandling. Når byrådet har godkendt planforslagene, vil de sendes i en offentlig
høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.
Spørgsmål
Har I spørgsmål til sagen, kan I kontakte byplanlægger Christian Dalmer på
christian.dalmer@silkeborg.dk eller på tlf. 89701490.
Dette brev er offentliggjort på kommuneplan.silkeborg.dk, plandata.dk, Silkeborg
Kommunes hovedhjemmeside silkeborgkommune.dk og sendt til nærmeste ejendomme i
området.
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