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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedrørende bydelsplan 2009

Vanløse Lokaludvalg har modtaget bydelsplan i høring og fremsender
her lokaludvalgets kommentarer til udkast til Bydelsplan Vanløse.

Lokaludvalget har afholdt et velbesøgt borgermøde den 1. april om
bydelsplanen. Høringssvaret er blevet til på baggrund af borgernes
kommentarer, der er sammenskrevet af lokaludvalgets arbejdsgruppe
om bydelsplanlægning inden for den fastsatte frist for Lokaludvalgets
besvarelse, den 15. april 2009.

Lokaludvalget holder ordinært møde den 16. april. Skulle der under
Lokaludvalgets behandling af sagen på mødet den 16. april
fremkomme yderligere bemærkninger fra Vanløse Lokaludvalg,
eftersendes disse efter mødet.

Vanløse Lokaludvalg har arbejdet tæt sammen med
Økonomiforvaltningen, medlemmer af Borgerrepræsentationenog et
stort antal borgere i bydelen om planen (der kan her henvises til den i
selve planen optrykte gennemgang af borgerinddragelsen). Vanløse
Lokaludvalg kan derfor tiltræde bydelsplanen.

Vanløse Lokaludvalg har fremsendt nogle forslag til forbedring af
mere redaktionel art, som vi mener, vil forbedre indtrykket af planen.
Vanløse Lokaludvalg har ligeledes et forslag om, at kortet på side 28
bliver udskiftet med vedlagte kort, samt at der på side 23 laves den
illustration der nævnes i teksten, men ikke er der.

For så vidt angår de rejste spørgsmål om, hvordan og hvorfor Vanløse
Lokaludvalg vil arbejde videre med planen, vil lokaludvalget svare
med henvisning til gennemgangen af de fem temaer, bydelsplanen
består af, for Vanløses vedkommende.

1. Byrum og byliv.
Vanløse Lokaludvalg vil gerne fremhæve forslaget, som også baserer
sig på den gældende kommuneplan, om planmæssigt at sikre
mulighederne for fastholdelse og udvikling af forholdene for de
kreative erhverv i Skjulhøj Alle-kvarteret. Lokaludvalget har her især
peget på anvendelsesmulighederne i den eksisterende basarbygning
ved Ålekistevej. Kvarteret rummer også økonomiske muligheder for
opstart af nye erhverv for beskedne beløbsstørrelser.
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Lokaludvalget peger videre på, at man vil afsætte ressourcer til
fremstilling af et nyt bydelsatlas for bydelen, hvor der bl.a. lægges
vægt på mindre kendt arkitektur, herunder rester af gårde fra den
oprindelige landsby og de udflyttede gårde, hvor arkitekter og andre
vigtige oplysninger ikke foreligger. Det samme gælder forskellige
hustyper i de udbyggede haveby-områder.

2. Vanløse Bymidte
Vanløse Lokaludvalg ønsker at fremhæve mulighederne for
udbygning af Vanløses bymidte for at fremme udnyttelse af et stort
potentiale i dette område for at udvide den lokale handel, der skønnes
at kunne forøges med ¾ milliard kr. I året for klimatopmødet i
København vil en opbakning om reduktion af miljøbelastningen, eks.
CO2, i det nye byggeri blive hilst velkommen.

Dette ser vi gerne ske i et samspil med eksisterende og kommende
muligheder for kultur-udfoldelse i området.

I Vanløse bymidte vil vi hilse mulighederne for en fortætning af
bydelens bygningsmasse velkommen, på grund af de nærliggende
gode kollektive trafikmuligheder. Tilsvarende gælder området ved
Fuglebakken station, hvor vi støtter fortættet boligbyggeri, kombineret
med en bevarelse af den eksisterende vandværksbygning, og
anvendelse til andet end det oprindelige formål. I modsætning til
haveboligområderne adskillige steder i bydelen, hvor vi fraråder
yderligere fortætning.

Trafikken for bymidten udgør et særligt felt, som, vi vil anbefale,
skænkes opmærksomhed. Jernbane Alle og evt. andre vejstrækninger i
selve bymidten bør af sikkerhedshensyn forsynes med cykelsti, i
lighed med f.eks. Gl. Kongevej eller forholdet for lokaltrafik i Kgs.
Enghave.

Vi vil særligt fremhæve de tanker, der er i bydelsplanen om en
fredeliggørelse af den midterste del af Jernbane Alle, hvor der kan
nævnes ønsket om reduktion af gennemkørende trafik og skabelse af
et nyt stort, attraktivt byrum ved at samtænke Frode Jakobsens Plads,
selve Jernbane Alle ved Stationen og eksisterende friarealer på den
såkaldte Ferring-grund ud til Jernbane Alle. Vi ser gerne en løsning, a
la ”shared space”, hvor udformning af vejstrækningen sker med en
fælles belægning også for pladserne og med særligt hensyn til de
svage grupper af trafikanter.

3. Det grønne og det blå Vanløse
Der ligger mange års overvejelser bag det eksisterende forslag om at
frede Vanløses vigtigste parker og Damhussøen, og der er egentlig
ikke større behov for på ny at gøre opmærksom på de muligheder for
forbedring af disse områder, som vi støtter, eksempelvis frilægning af
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bydelens vandløb. Dog vil Lokaludvalget trække et nyere forslag frem
i den videre debat med forslaget om at etablere ”bro” til fodgængerne
langs Roskildevej, der sænkes i forhold til vej og cykelsti. Dette vil
kunne bidrage til en forbedret oplevelse af ”frisk luft” langs denne
store trafikkåre.

4. Trafik
På dette område støtter vi en hurtig igangsætning af arbejdet med en
samlet lokal trafikplan for Vanløse, der lægger vægt på
trafiksikkerheden. Bløde trafikanters sikkerhed skal prioriteres,
eksempelvis med skolevejsprojekter, sikring af farlige trafikkryds og
dæmpning af hastigheden på bydelens overordentligt trafikerede
gennemfartsveje. I trafikken bør der satses på tilgængelighed, også for
handicappede. En reel nedsættelse/regulering af den store
gennemfartstrafik forudsætter eksempelvis trængelsafgifter eller andre
brugsafgifter af kørsel i egen bil, gerne placeret langs Motorringvej 3.

5. En sund bydel i social balance.
Under dette tema ønsker lokaludvalget at fremme tilgængeligheden
for svage trafikant-grupper, også på de normalt ikke så belyste
dagligdags områder. Med de sundhedsmæssige og sociale
forvaltningers lokale repræsentanter ønskes et tæt samarbejde
videreført, der også kan bygge videre på lokaludvalgets sociale
hvidbog.

Bymidten vil fremover byde på flere mulige placeringer af et
sundhedshus i Vanløse, der kan kombinere vagtlæge, skadestue og
almen praksis mv. på sundhedsområdet. I en bred forstand vil
lokaludvalget endelig pege på behovet for foreningshus eller lignende,
der kan sikre de frivillige sociale og kulturelle netværk i bydelen.

Det videre arbejde med bydelsplanen
Vanløse Lokaludvalg vil tillægge det videre arbejde med planen høj
prioritet, generelt som en rettesnor, eksempelvis i arbejdet med
bydelens støttepuljer, men også ved den konkrete offentliggørelse af
bydelsplanen og gennem en særlig bydelsavis, der belyser resultaterne
af planarbejdet. Arbejdet med flere lokalplaner i Vanløse, der skal
følge op på afsnittet om Bymidten, prioriteres ligeledes.

Vanløse Lokaludvalg ser frem til et tæt samarbejde med kommunens
udvalg og forvaltninger og med Borgerrepræsentationen i det videre
forløb.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand, Vanløse Lokaludvalg
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