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Borgermøde og forlænget høring Herning+
Onsdag den 1. juli 2020 kl.19.00 er der borgermøde om forslag til lokalplan nr.
12.BL5.3 for Herning+, tillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 – 2028
samt miljøkonsekvensrapport for et højhus på 78 meter. Borgermødet afholdes på Herning isstadion – Holingknuden 1, 7400 Herning. Der vil være indgang fra p-pladsen ved Vesterholmvej og dørene åbner kl. 18.30.

Kontaktperson:
Helene Kjærsgaard
Dato: 17-06-2020

På mødet kan du høre mere om planforslagene og miljøkonsekvensrapporten
og stille spørgsmål til indhold og proces. Byplanudvalgets formand Ulrik Hyldgaard samt repræsentanter fra Planafdelingen vil være til stede.
Borgermødet vil blive afviklet efter Kulturministeriets retningslinjer for begivenheder med et siddende publikum samt Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at undgå spredning af smitte med COVID-19. Af hensyn til planlægning af mødet vil vi gerne bede om tilmelding på mail bekje@herning.dk
Planforslagenes formål er at give mulighed for at udvikle en del af sygehusgrunden i Herning til nye anvendelser i form af blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt offentlige formål. Området skal omdannes til et levende og aktivt bymiljø. Miljøkonsekvensrapporten beskriver konsekvenserne af at bygge
et højhus på 25 etager og 78 meter med tilhørende parkeringskælder.
Planforslagene og miljøkonsekvensrapporten vil igen være i offentlig høring
fra den 1. juli til den 13. august 2020.
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til planforslagene, skal de sendes
skriftligt til Herning Byråd på email: bek@herning.dk eller alternativt til Herning
Byråd, Planafdelingen, Rådhuset, 7400 Herning senest den 13. august 2020.
Det er ikke nødvendigt at indsende de allerede indsendte bemærkninger og
indsigelser igen.
Indsendte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I
forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl.
vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.
Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.
Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen
foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.
Du kan se planer, miljørapport og miljøkonsekvensrapport på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk (skriv ”offentliggørelser” i søgefeltet)
Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Planafdelingen på tlf. 96 28 28 28 eller mail
bek@herning.dk

Ulrik Hyldgaard
Fmd f. Byplanudvalget
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Jørgen Krogh
direktør
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