Deltag i debatten om
kommunens fremtid!

Byrådet har besluttet at forny planerne for kommunens
fremtidige udvikling. Det er dele af den såkaldte
kommuneplan, der nu skal revideres og opdateres.
Den gældende kommuneplan kan ses på www.htk.dk

Tema 1: Stationsområderne
Mere attraktive stationsområder?

Først ønsker Byrådet at høre borgernes meninger og
synspunkter.

De tre stationsområder er centrale byområder i vores
kommune. Her er gåafstand til stationen, og her kommer
mange mennesker. Stationsområderne er knudepunkter
med byliv, mødesteder, boliger, service, handel,
arbejdspladser og offentlige institutioner.

Hvordan kan vi udvikle bedre rammer for
borgernes hverdagsliv?

Der er meget at komme efter, og der er endnu flere
borgere, der ønsker at bo, handle og arbejde hér.

For børn, ældre, erhvervsaktive?

Stationsområderne er større områder i byerne (se luftfoto
til højre) med mulighed for mere byggeri. For eksempel
på ubebyggede arealer og gennem tættere bebyggelse.

Hvad er det, der er vigtigt?
Hvad skal der til?
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Byrådet overvejer derfor at åbne muligheder for nye
boliger, butikker, arbejdspladser og andre ting. Også for
at understøtte den kollektive trafik.

Stationsområder

Byrådet har valgt seks temaer, som er beskrevet i denne
debatpjece. De seks temaer er:

1. Stationsområderne
2. Ældre erhvervsområder
3. Hedehusene sydøst
4. Landsbyer
5. Kolonihaver
6. Detailhandel
Du kan indsende forslag og idéer til de seks temaer inden
d. 31. august 2005 til:
Høje-Taastrup Kommune
Byrådscentret
Bygaden 2
2630 Taastrup

Hvad skal der til for at gøre
stationsområderne mere
tiltrækkende og levende?
Skal der bygges flere boliger?

Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Skal der være flere butikker?
Skal der bygges tættere og højere?
Er der behov for andre ting, f.eks. underholdningsaktiviteter, nye mødesteder og aktiviteter for børn og unge?

Eller på mail til: byraadscenter@htk.dk

Tema 2: Ældre erhvervsområder

Tema 3: Hedehusene sydøst

Omdannelse af ældre erhvervsområder?

Udvikling af Hedehusene sydøst?

Der er muligheder for at omdanne eksisterende, ældre
erhvervsområder til nye formål som f.eks. boligområder,
grønne områder, pladser eller andre funktioner. Det kan
give flere kvaliteter i kommunen og forbedre rammerne
for borgernes hverdagsliv.

Byrådet overvejer mulighederne for, at der kan bygges
nye boliger eller andet på dele af de ubebyggede arealer
i Hedehusene sydøst (se luftfoto ovenfor).

Rugvænget er et eksempel på et ældre erhvervsområde,
som måske kan omdannes til nye formål. Rugvænget
ligger lige uden for det nuværende stationsområde i
Taastrup (se luftfoto ovenfor). Rugvænget er i dag præget
af en del utidssvarende eller nedslidte bygninger og en
ret spredt anvendelse af arealet.
Rugvænget vil kunne styrke Taastrup stationsområde
med nye aktiviteter og tilbud.
Rugvænget kan måske blive til et moderne blandet
byområde med arbejdspladser, boliger, institutioner og
andre funktioner.

Skal Rugvænget blive et nyt
attraktivt område med
arbejdspladser, boliger og
andre aktiviteter?

Foto: Ole Rasch

Er der andre ældre
erhvervsområder i kommunen,
der kan ændres til nye formål?

I de forløbne år er der bygget boliger i områderne
Kragehave (Høje Taastrup by), Liselundager og syd for
Stenbuen (begge Hedehusene). Derfor er der i hele
kommunen i dag kun plads til nye etageboliger i Høje
Taastrup by.
Byrådet overvejer derfor, hvordan og hvor hurtigt man
kan bygge på arealet, der ligger nær Hedehusene station.

Hvad skal der ske i
Hedehusene sydøst?
Skal der bygges nye boliger,
virksomheder, butikker og
idrætsfaciliteter?

Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Foto: Høje-Taastrup Kommune

Tema 4: Landsbyer

Tema 5: Kolonihaver

Bæredygtig udvikling i landsbyerne?

Flere kolonihaver?

Byrådet overvejer, hvordan landsbyerne i kommunen kan
udvikles som attraktive steder at bo og som bæredygtige
lokalsamfund.

Kolonihaver er et fritidstilbud, som for mange gør det
mere attraktivt at bo i en by. Kolonihaver bidrager
desuden til at bevare og styrke det grønne miljø.

Landsbyernes styrke er, at de er af begrænset størrelse
og derfor giver tryghed, overskuelighed og nærhed i
lokalmiljøet. De rummer unikke og bevaringsværdige
bygningsmiljøer. Disse kvaliteter bør bevares samtidigt
med, at landsbyerne kan udvikles.

Kommunen er blevet pålagt af Hovedstadens
Udviklingsråd (HUR) at udpege 320.000 m² til nye
kolonihaveområder.

Hvilke kvaliteter i landsbyerne
skal vi fastholde og udvikle?
Hvad er bæredygtig udvikling
i landsbyerne?

Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Reerslev/ Stærkende og Sengeløse

Reerslev/ Stærkende og Sengeløse har i dag skole,
børnehave og andre offentlige servicetilbud.
De to områder er lokalsamfund, hvor der skal være
mulighed for at blive boende et helt liv. Der bør være
boliger for alle aldersgrupper, og derfor kan der være
behov for at bygge nogle nye boliger. Hvis man bygger
nye boliger, bør de tilpasses landsbyens nuværende
bebyggelse.

Hvad skal der til for at kunne
blive boende et helt liv
i Reerslev/ Stærkende og
Sengeløse?

H ø j e -Ta a s t r u p
Ko m m u n e

Nye kolonihaveområder skal erstatte eksisterende
kolonihaver, der eventuelt i fremtiden måtte blive
nedlagt i byområderne og give flere indbyggere i
Hovedstadsregionen adgang til kolonihaver.
Nye kolonihaver i kommunen bør placeres i områder,
hvor de styrker det grønne miljø. Desuden bør de
placeres højst 4 km fra stationerne, så man kan komme
frem til dem uden at behøve bil.

Hvor bør nye kolonihaver
placeres?
Hvordan kan de nye
kolonihaver bidrage til at
styrke det grønne miljø?

Ny kommuneplan 2006
Arbejdet med at revidere de seks temaer i kommuneplanen
vil vare frem til midten af 2006.
Efter den offentlige debat med borgerne udarbejdes et
forslag til ny kommuneplan. Dette forslag sendes ud til
offentlig høring i 8 uger. Her har borgerne lejlighed til at
komme med bemærkninger til kommuneplanforslaget.
Den ny kommuneplan vil derefter blive vedtaget af Byrådet.

Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Tema 6: Detailhandel
Foto: Ole Rasch

Flere butikker i kommunen?
Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Mangler der boliger for ældre,
unge og eventuelt andre grupper?
Hvilke muligheder skal der være i Reerslev/
Stærkende og Sengeløse?

Byrådet overvejer, hvordan detailhandelen kan udvikles.
Det vil give borgerne bedre indkøbsmuligheder og styrke
bylivet og dermed også styrke Høje-Taastrup Kommune
som en attraktiv kommune i Hovedstadsregionen.
Kommunen har fået et større spillerum for at udvide
detailhandelen. For eksempel er der nu nye muligheder,
når det gælder forretningernes antal, størrelse og
placering i kommunen.

Hvor skal nye butikker placeres
for at styrke bylivet og være et
godt tilbud for borgerne?

Foto: Ole Rasch

Foto: Ole Rasch

Foto: Else Trier
Foto: Ole Rasch

Byrådet vil
gerne høre
din mening!

Hvor meget detailhandel skal placeres i
centerområderne Taastrup, Høje Taastrup og
Hedehusene?

Byrådet ønsker at høre, hvad
borgerne mener om:
1. Stationsområderne
2. Ældre erhvervsområder
3. Hedehusene sydøst
4. Landsbyer
5. Kolonihaver
6. Detailhandel

Foto: Ole Rasch

Detailhandelen er i dag især koncentreret i
centerområderne i Taastrup, Høje Taastrup og
Hedehusene.

Hvordan skal detailhandelen
udvikles?

Deltag i debatten
om kommunens
fremtid!
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