Facebookgruppen Slangerupgade

Spørgsmål

Svar
Spørgsmål til Hillerød Byråd, byrådsmøde d. 21/3 2018, vedr. ”Startredegørelse,
Boliglænger ved Slangerupgade 47-51” og et brev med 5 bekymringspunkter herom
efter et møde i lokalområdet.
En række naboer i området ved Slangerupgade og P. Mogensensvej har stillet en
række spørgsmål til byrådets beslutning på sidste møde den 28. februar. Her
besluttede et stort flertal, at igangsætte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, at
højden af den nordlige boliglænge max. kan være 10,5 m og med bemærkning om, at
der skal arbejdes videre med en faldende taghældning på den sydlige længe mod
villaområdet.
Vi har også modtaget et brev med 5 bekymringspunkter i forhold til et eventuelt
nybyggeri.
Bekymringerne går på henholdsvis tætheden af byggeriet, skygge- og indbliksgener til
naboer, øget trafikbelastning, parkeringsdækning, risiko for skader ved byggeri,
grundvandssænkning og jordforurening. Jeg takker for de mange input, for det er
nemlig Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks hensigt at vi ved lokalplanlægning
skal have en tidligere dialog med de forskellige interessenter. Så jeg vil sørge for, at
forvaltningen tager alle disse emner med i det videre arbejde med at udarbejde
planforslag. Så vil vi i lokalplanforslaget beskrive og tage hånd om disse udfordringer
og sikre at beslutning om lokalplan sker på et oplyst grundlag.
Det er hensigten, at indkalde naboerne til et tidligt dialogmøde efter påske, og senere
vil der være en 8 ugers høring af lokalplanforslaget og et borgermøde før byrådet
træffer endelig beslutning, efter at have hørt alles synspunkter.
Supplerende svar, hvis der bliver spurgt ind til det:
Forvaltningen har besigtiget, og jeg kender godt området. Til det nævnte
dialogmøde, som vi holder på stedet får naboerne lejlighed til at vise mig og andre
tilstedeværende byrådsmedlemmer, hvad de synes der er vigtigt.
Slangerupgade 55 (nedbrændt beboelseshus genopføres) kunne ikke bygge højere,
uden en ny lokalplan. Sådan en har ejeren ikke anmodet om.
”Økonomiske konsekvenser for kommunen” er direkte bevillingsmæssige
konsekvenser.
Byrådet varetager byens og hele kommunens interesser i denne sag – vi skal afveje
interesser i byomdannelse og flere boliger i bymidten mod nabo interesser og fx
trafikale konsekvenser.

