Returadresse
Land, By og Kultur – Planlægning
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for udvidelse af Børnegården
Katholt i Skjern
Ringkøbing-Skjern Kommune skal til at udarbejde nyt plangrundlag, som giver mulighed for at udvide
Børnegården Katholt i Skjern. Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 9. april
2019. Plangrundlaget vil bestå af både en lokalplan og et tillæg til kommuneplan 2017-2029.
Børnegården Katholt har ansøgt om udarbejdelse af plangrundlag, der giver mulighed for at udvide
børneinstitutionen med ca. 25 vuggestuepladser. Desuden ønskes børnehavens udendørsarealer
forbedret, så de får en grønnere karakter. Det indebærer blandt andet, at en del af beplantningsbæltet
vest for børnehaven inddrages i børnehavens areal, så det kan benyttes til leg.
Byggeriet på grunden ønskes opført i op til 2 etager med en højde på maksimalt 10 meter. Børnehaven
ønsker at opsætte et hegn 2 meter fra stien inde i beplantningsbæltet. Derved vil der fortsat være en
række træer ud mod stien, så stien fastholder sin grønne karakter.
Udkast til lokalplanområdets afgrænsning kan ses på nedenstående kort.
Spørgsmål til planlægningen
I forbindelse med planlægningen skal der bl.a. tages stilling til:




Hvordan ny bebyggelse kan placeres på grunden
Hvordan beplantningsbæltet kan inddrages i børnehavens areal, så der tages hensyn til
omkringliggende boligområder i forhold til støj
Hvordan behovet for parkeringspladser kan sikres.

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 udvidelse af Børnegården Katholt”.
Du kan også sende dine ideer og forslag pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By, og Kultur,
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.
Fristen for aflevering af ideer og forslag er mandag den 6. maj 2019.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til planlægningen eller planprocessen, kan du kontakte planlægger Jeanette
Jeppesen på tlf. 9974 1256 eller Peter Grønkjær på tlf. 9974 1830.

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Hvid streg: Udkast til ny lokalplanafgrænsning
Rød streg: Eksisterende areal Børnegården Katholt
Persondata
De modtagne ideer og forslag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den
politiske behandling af sagen. Hvis du indsender 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.
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