Vi udarbejder en ny
lokalplan for Ølstykke idrætsområde
Hvad er vigtigt at få med?
Egedal Kommune inviterer til borgerdialog:

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 16-18
drøfter vi input til den nye lokalplan. Besøg os på tre forskellige steder i
idrætsområdet og giv os dine ideer og input til en ny lokalplan.
Dialogstop #1

Mangfoldig magnet og ny hal
I området ved Ølstykkehallen kan
du stille spørgsmål til planerne for
den nye hal og til udviklingsplanen
for kultur- og fritidsfaciliteter, hvor
Ølstykke idrætsområde bringes i
spil som en mangfoldig magnet. Vi
vil desuden bede om dine input til,
hvordan området ved hallerne kan
gøres mere multifunktionelt og
inviterende.
Dialogstop #2

Udefaciliteter og
aktive mellemrum
Ved klubhuset tager vi en snak om
samspil. Hvordan kan vi binde
området sammen med stier og
udeaktiviteter til gavn for
foreninger og borgere? Kan vi
styrke samarbejdet mellem
faciliteter, aktiviteter og foreninger
i udviklingen af et fælles og samlet
fritidscampus?
Dialogstop #3

Politik og lokalplan
Ved svømmehallen drøfter vi
udarbejdelse af den nye lokalplan.
Vi er interesseret i alle dine input
og ideer til behov og aktivitet i
området.

Mød også repræsentanter fra Byrådet
På dialogstop #3 kan du også møde formand for Planudvalget Ib Sørensen, formand for Teknik- og
Miljøudvalget Bo Vesth og formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup. De tre
politikere byder en kop kaffe eller saftevand til store og små, og deltager i dialogen om en ny
lokalplan.

Tilmelding ikke nødvendig

Hvad er en lokalplan?

Borgerarrangementet afholdes
som et åbent hus/ åbent
idrætsområde. Du er
velkommen til at stoppe forbi de
3 dialogstop mellem kl. 16-18,
som det passer dig.

En lokalplan er et politisk godkendt dokument, der fastlægger
hvordan et område anvendes og udvikles fremadrettet. En ny
lokalplan for Ølstykke idrætsområde skal erstatte den
nuværende lokalplan 10, der blev godkendt i 1978. Den nye
lokalplan skal muliggøre ny udvikling af området, herunder
opførelse af en ny hal.

