Derfor vil Byrådet gerne høre dine forslag til, hvordan
vi kan gøre det endnu bedre, når vi sætter kursen for
kommunens udvikling i den nye udviklingsstrategi.
Vi vil gerne høre, hvad du elsker ved kommunen, og
hvad du kunne tænke dig, der bliver bedre. Hvad vil
du gerne have mindre af, hvad vil du gerne have mere
af og ikke mindst hvilke nye ting kunne du tænke dig?
I denne folder kan du læse, hvordan du kan deltage
og være med til at skabe den kommune, du ønsker
dig.
Vi er klar til at lytte til dine ideer, så grib chancen og
kom og vær med.

Sådan kan du deltage

Frem til den 19. maj kan du være med i
DIN IDE – DIN BY ved at deltage i en eller
flere aktiviteter:

Borgerne mødes den 9. april 2015 kl. 18-21 i

Taastrup Medborgerhus. Her skal vi diskutere,
hvad der skal til for at få lige præcis den kommune,
vi ønsker. Du kommer med dine gode ideer, vi sørger
for mad, underholdning og en god debat. Deltagelse
i mødet kræver tilmelding senest den 7. april kl. 12 på
vores hjemmeside www.htk.dk/dinide-dinby.

Hjemme hos dig. Find fem til syv naboer, kolleger,
gode venner eller din mødregruppe og hold jeres
eget debatmøde. Vi sørger for materiale og lidt at
spise og drikke. Det eneste, I skal, er at vælge tid og
sted og give os jeres ideer retur. Meld dig som vært
på vores hjemmeside www.htk.dk/dinide-dinby.
Ud til jer. Hvis I vil have besøg til jeres lokale arrange-

Vi har brug for din mening!

ment eller i jeres forening, så kommer vi frem til den
19. maj 2015 gerne ud til jer, når I mødes, og hører
jeres ideer og forslag. Kontakt Dorte Færregaard
Jensen på dorteje@htk.dk for at høre nærmere.

Michael Ziegler
Borgmester

Deltag i debatten på vores Facebookside og brug
#dinidedinby – www.facebook.com/htknu.
Kom med dine forslag på vores
hjemmeside og se mere om
DIN IDE – DIN BY på

www.htk.dk/dinide-dinby
Udviklingsstrategien er Byrådets langsigtede vision for kommunens udvikling
frem til år 2028. Den nye strategi sætter fokus på vækst, uddannelse og et
aktivt liv i Høje-Taastrup Kommune
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UDVIKLINGSSTRATEGI 2016-2028

Vi er allerede godt på vej. Vi har de seneste år skabt
mere end 5.000 nye arbejdspladser, vi gør plads til
10.000 nye indbyggere i NærHeden, og med blandt
andet Maratonringen gør vi meget for, at borgerne
kan nyde de grønne områder. Men vi er ambitiøse
og drømmer om at skabe endnu bedre rammer for,
at I som borgere kan leve et aktivt og sundt liv, og at
virksomheder ser Høje-Taastrup Kommune som den
oplagte placering.

Du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske
i din kommune de næste 12 år. Vi har behov for dine
gode ideer - kom og vær med!

DIN IDE - DIN BY

I Høje-Taastrup Kommune vil vi gøre det endnu
mere attraktivt at slå sig ned. Både som familie,
ung, enlig, gammel og som virksomhed.

Høje-Taastrup Kommune
er meget mere end du tror!

Høje-Taastrup
Kommune

Vi vil høre dine idéer!

Vækst

Uddannelse

Aktivt liv

Vækst i Høje-Taastrup Kommune kan handle om at
tiltrække nye borgere og virksomheder. Om at skabe en stærk infrastruktur og en grøn profil, og om at
borgere og virksomheder i fællesskab finder nye løsninger. Eller om at udnytte de naturskønne omgivelser
til at skabe helt særlige muligheder for alle.

Uddannelse i Høje-Taastrup Kommune kan handle
om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det kan også bestå i en tidlig indsats for at
forberede børnene, så de får den bedst mulige
start på folkeskolen. Eller det kan være at etablere
et godt samarbejde mellem skolerne og de omgivende virksomheder og institutioner, så eleverne lærer
mere og får styrket deres kendskab til foreningsliv og
samfund.

Aktivt liv i Høje-Taastrup Kommune kan handle om
det gode, trygge, sunde og meningsfulde liv. At vi
klæder vores børn grundigt på til livet som voksne.
At vi trives med arbejde, fritidsliv og familie. At ældre
oplever tryghed, eller at vi har et stærkt foreningsliv,
tæt på byen og midt i naturen.

Hvad er vækst for dig?
n

n
n
n

 vad kan gøre dit yndlings-udflugtsmål endnu
H
bedre, og hvordan vil du gerne bruge de grønne
omgivelser?
Hvilke ideer har du til, hvordan cykelstier, veje
og den offentlige transport bliver bedre?
Hvordan viser vi, hvad Høje-Taastrup Kommune
er god til?
Hvad kan gøre Høje-Taastrup Kommune endnu
mere attraktiv at bo og arbejde i?

Hvad er et aktivt liv for dig?
n

Hvad er uddannelse for dig?
n
n
n
n

 vad er en god skole, hvor børnene trives og bliver
H
dygtige?
Hvordan får flere mulighed for en uddannelse?
Hvordan kan læring og uddannelse tænkes ind i
byen og de grønne områder?
Kan daginstitutionen, skolen, SFOén og klubben
være en mere aktiv del af byens liv? 

n
n

 vad kan vi gøre for, at alle borgere i Høje-Taastrup
H
Kommune bliver fysisk aktive?
Hvordan bliver byens liv og fællesskaber kendt –
også for omverdenen og de mange nye tilflyttere?
Hvordan undgår vi, at der er borgere, der føler sig
alene?

