Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for butikker på Herningvej 93,
Ringkøbing
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik og to
nye udvalgsvarebutikker på Herningvej 93 i Ringkøbing. Se kort med udkast til arealafgrænsning og
eksempel på mulig disponering af grunden.
Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 7. august 2018 at igangsætte planlægningen for
projektet.
Plangrundlaget vil bestå af både en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Planlægningen vil
betyde, at det eksisterende aflastningsområde syd for Herningvej udvides til også at omfatte grunden
Herningvej 93.

Spørgsmål til planlægningen
I forbindelse med planlægningen skal der bl.a. tages stilling til:
•
•
•
•

Områdets konkrete anvendelse
Bebyggelsens udformning og placering
Udformning af ubebyggede arealer
Trafikale forhold

Ideer og forslag
Har du ideer og forslag til den videre planlægning, så modtages disse pr. e-mail på:
jeanette.jeppesen@rksk.dk. Mærk din e-mail: ”Ideer og forslag til butikker på Herningvej 93”.
Du kan også sende dine ideer og forslag pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By, og Kultur,
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

Frist for aflevering af ideer og forslag er mandag den 26. november 2018.

Persondata
De modtagne ideer og forslag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den
politiske behandling af sagen. Hvis du har ideer og forslag til sagen, giver du samtidig samtykke til, at
dine ideer og forslag, og dermed dine personhenførbare oplysninger, offentliggøres på kommunens
hjemmeside.

Den videre proces
De indkomne ideer og forslag vil indgå i den videre planlægning. Der vil senere blive offentliggjort et
forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen. I den forbindelse vil der igen være mulighed for at
komme med bemærkninger til planerne.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til planlægningen eller planprocessen, kan du kontakte planlægger Jeanette
Jeppesen på tlf. 9974 1256.
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