Handlings- og arbejdsprogram for By – og Landskabsudvalget for perioden 2014 – 2017.

Marts 2014

1

Indledning.
By – og Landskabsudvalget afholdte den 6. og 7. februar 2014 et udviklings – og aktivitetsdøgn med det formål at drøfte en række generelle og principielle emner, der
kan skabe et fælles grundlag for udvalgets arbejde i de kommende 4 år. Samtidig
blev seminaret brugt til at afstemme forventninger til de resultater, som udvalget
gerne vil nå i 4 – års perioden.
I drøftelserne indgik også en række konkrete opgaver og temaer, som udvalget ønsker, at der arbejdes for, ligesom der blev foretaget en gennemgang af de mange
opgaver, som udvalget har ”arvet” fra den foregående byrådsperiode.
I det følgende er disse drøftelser samlet og tematiseret i en form for arbejdsprogram, der angiver både nogle principielle guidelines for udvalgets og forvaltningens
arbejde og nogle konkrete indsatser og opgaver som skal løses.

Generelle og principielle emner.
Generelle temaer.
 Arbejde med udvikling af borgerbudgetter og brug af frivillige ift. eksempelvis
drift af områder
 Fokus på vedligeholdelse
 Udvikling af turismen, herunder fokus på kystturisme og sommerhusområder
 Fokus på at bruge fjorden – herunder husbåde
 Inddragelse af samrådene
 Tilgængelighed og handicapvenlighed
 Områdeinddelinger i planlægning for landbrug
Principielle afklaringer
 Drøftelse af lokalplaner og opfyldelse af lokalplanpligten
 Omfanget af inddragelse i drøftelser/arbejdet med af arkitektur, materialer,
m.v.
 Drøftelse af almene boliger
 Familieboliger, ungdomsboliger
 Fastholde og bevare Midtbyen som handels – og kulturcentrum(skrives under
byrumsstrategi)
 Fokus på parker og deres indretning
 ”der må gerne være mere spræl”, aktiviteter
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 Dynamisk trafikregulering – grønne bølger
 Anvende planlægning som instrument/skabe laboratorium for ”Grøn omstilling”
Planlægning
 Aalborgs udvikling og realisering af Hovedstrukturvision 2025
 Byfortætning og kvalitet i byrum
 Gårdmiljøer, affaldsløsninger og cykelparkering
 Regulering af skilte – herunder digitale skilte
 Budolfi Plads
 Karolinelund
 Forskønnelse af gågader – Nørresundby, Nørregade
 Fokus på de mellemstore byer og udviklingsplan ift. de afsatte budgetmidler
 Fokus på udviklingen i Vestbyen
 Hvordan bygges der på, konsekvenser af letbane på Kastetvej
 Spritfabrikken
 Det østlige Aalborg
 Universitetshospitalet, nye virksomheder, Medico-virksomheder
 Astrup-stien og det østlige Aalborg
 Udvikling af Stigsborg-kvarteret og udviklingsselskab med Aalborg Havn











Infrastruktur
Smart City
Letbane – udarbejdelse af VVM og kollektiv trafikplan/busser på Boulevarden
Mobilt bredbånd i hele kommunen
3. Limfjordsforbindelse
Optimering af trafiksystemet syd for tunellen
Forlængelse af Byplanvej til Universitetet
Cykelstier – drøftelse af ”sorte pletter”
Infrastruktur til og i CitySyd
Rekreative forbindelser /turisme

Konkrete forslag.





Forskønnelse af vejene i CitySyd
Afklare sagen vedrørende Bilgården i Hostrup
Vindmøller i/ved Store Vildmose
Varmepumpe – i tilknytning til Lindholm Søpark

3

 Samarbejde med Miljø – og Energiudvalget
 App til ”hurtigste vej”
 ”2 minus 1 vej” – en måde at lave cykelstier på

Den videre proces
De mange forslag og emner m.m. som er samlet i dette arbejdsprogram betragtes
som en bruttoliste over opgaver, som udvalget ønsker at arbejde med i denne byrådsperiode.
En række emner indgår allerede i kendte opgaver i forvaltningen og for nogles vedkommende ligger der allerede planer for behandling i udvalget og i byrådet. Disse
emner vil derfor optræde på dagsordener til behandling i udvalget i den kommende
tid.
Herudover vil en række opgaver blive behandlet i forbindelse med den status, der
fremkommer i dokumentet Plan – og Projektinformation, som forelægges Magistraten 1 gang i kvartalet.
Endelig foreslås det, at der én gang årligt gives en status i udvalget.
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