Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner 3. deccmber 2009, Nr 2009-5

Kære Hjertebo venner!
Efter en forhåbentlig god sommer fremsendes på vegne af bestyrelsen hermed et nyhedsbrev med information om de seneste
nyheder.

Lokalplanprocessen til politisk behandling i januar
1) Igangsætning af
lokalplanproces

1) Fra Viborg Kommune har vi modtaget orientering om, at det
forventes, at den politiske behandling og beslutning om
igangsætning af lokalplanprocessen vil kunne ske i januar 2010.

2) Forudgående høring

2) Herefter følger en såkaldt høringsperiode på 2 uger, hvor
borgerne i lokalområdet får mulighed for at komme med idéer
og forslag, som evt. kan indgå i planlægningen. Høringen bliver
offentliggjort på kommunes hjemmeside, i lokale aviser og på
biblioteker.
3) Efter den forudgående høring udarbejdes lokalplanforslaget.

3) Lokalplan udarbejdes
4) Lokalplanforslaget bliver politisk behandlet og godkendt af
byrådet.

4) Politisk behandling af
lokalplanforslag

5) Offentlig høring af
lokalplanforslag (8 uger)

6) Politisk behandling af
endelig lokalplan

5) Når lokalplanen er godkendt af byrådet, bliver den sendt i
offentlig høring i en periode på mindst 8 uger. I denne periode
kan interesserede indsende deres bemærkninger til forslaget.
Når høringsperioden er afsluttet, bliver bemærkningerne
behandlet.
6) Herefter skal politikkerne vedtage endelig udgave af
lokalplanen.
7) Den endelige udgave af lokalplanen bliver offentliggjort.
Efter vedtagelse af lokalplanen er der en klagefrist på 4 uger.
Efter udløb af denne klagefrist er lokalplanen gældende.
Håb om at lokalplanen kan være vedtaget i efteråret 2010

7) Offentliggørelse og
klagefrist (4 uger)

Som udgangspunkt tager hele lokalplanprocessen ca. et år. Vi
har imidlertid over en længere periode lagt pres på Viborg
Kommune mhp. at få lokalplanprocessen vedtaget senest i
oktober 2010 af hensyn til ansøgningsfrist om boligkvote. Det
er stadig vores håb, at denne frist vil kunne overholdes.
På møde med nuværende borgmester og to embedsmænd fra
administrationen er det aftalt, at køb af byggegrund i praksis vil
være betinget af, at lokalplanen bliver vedtaget. Parrallelt med
behandlingen af lokalplanen vil vi derfor skulle aftale køb af
byggegrund.

Anders Jensen valgt ind i byrådet i Viborg Bestyrelsen ønsker jer en glædelig jul!
Formand i bestyrelsen for Hjertebo, Anders
Jensen, er ved det nylig afholdte
kommunalvalg, blevet valgt ind i byrådet i
Viborg kommune for partiet venstre.
Anders får dermed mulighed for at følge
den politiske proces for lokalplanprocessen på tæt hold.

Bestyrelsen ønsker alle Hjertebos venner
samt forældre og pårørende som har deres
handicappede barn eller slægtning skrevet
på beboerlisten en rigtig glædelig jul og godt
nytår. Vi håber, at I fortsat vil være med til
at bakke op om Hjerteboprojektet i det nye
år.

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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