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Nibe. 4/6.14

Kommentar til.
Byomdannelse af midtbyen, herunder Torvet i Nibe

Ændring af Torvet til et mindre befærdet sted uden busser, samt en regulering af kørsel med private
biler, er et stort skridt frem mod en meget mindre trafik belastning i dette område, til gavn for alle.
Det spørgsmål der nu må stilles er.
Hvad sker der med den ældste del af Nørregade, fra Tovet og til Toften ?.
Da dette spørgsmål ikke er klart belyst, følger hermed vores forslag til en bedring.
En ensretning af Nørregade fra Torvet og til Toften, vil reducere trafik belastningen i den ældste del
af gaden meget, måske med op til 50 %.
( Hvilke tal viste den sidste trafik tælling ? )
Denne løsning vil også reducere støj belastningen, som er meget stor. Desuden vil det ikke gå så
meget ud over de gamle huse der igennem tiden har fået mange revner.
Med hensyn til parkeringen i gaden, bør den blive i gadens venstre side set fra Torvet, denne
placering er optimal med hensyn til startende og stoppende biler. Vi der bor i gadens højre side igen
set fra Torvet har alle et hus der er tæt på kørebanen, og dermed trafikken, venstre sides huse er for
de fleste trukket tilbage fra vejen eller er højere, hvilket reducerer støjen væsentlig.

Venlig hilsen

Karen og Jan Dalsgaard
Nørregade 28
9240 Nibe
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Aalborg Kommune
By og Landskabsforvaltningen
Forslag og kommentarer vedrørende renovering af Nibe Torv - Skomagergade.
Vi bor i Skomagergade på Ny Phønix, vi kender derfor forholdene rigtigt godt.
Det er meget besværligt, ja ofte direkte farligt at benytte Skomagergade for ældre mennesker.
Blomsterpigen benytter hele fortovet til gadevarer på den ene side.
På den anden side er der parkering og to tøjbutikker benytter resten af fortovet.
Gående må så ud over rendestenen (brosten) ud mellem den kørende trafik.
Vi er begge besøgsvenner i Røde Kors.
Hvor vi enten går tur med eller kører vores besøgsmodtagere i kørestol.
Begge er meget usikre ved, at skulle ud mellem den kørende trafik.
Vi vil anbefale forslag 1 i den folder, der blev uddelt på mødet på Nibe Skole.
Det vil give det bedste sammenhængende område, og museumsbygningen kommer mere til sin ret.
Samtidig vil det tvinge biltrafikken mere ned i fart.
Vi vil opfordre til at lukke Skomagergade for biltrafik, son den bedste løsning.
Som den næstbedste løsning, at gaden bliver ensrettet.
Sker ovennævnte ikke, bør butikker af sikkerheds grunde forbydes, at bruge fortovet til gadevarer.
Vi har boet i Nibe i mange år, og kender mange mennesker. Det er vores klare opfattelse,
at private gerne vil have gaden lukket for kørende trafik.
Vi er naturligvis opmærksom på, at enkelte butikker siger, at de mistede kunder sidste sommer,
da gaden var lukket i et par måneder.
Det kunne jo også være fordi flere holdt ferielukket i op til 3 uger.
Med venlig hilsen
Kirsten & Peter Lassen
Skomagergade 27, 1. 5
9240 Nibe
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Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Kim Broberg
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Tina Adamsen; Hans Henrik Henriksen
NIBE debatoplæg om byudvikling maj 2014
10. juni 2014 20:06:13

Att. By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg kommune
Fra bestyrelsen i Nibe Grundejerforening, følger hermed bemærkninger til ”NIBE debatoplæg
om byudvikling maj 2014” og debatcafeen afholdt tirsdag den 20. maj 2014.
Torvet
Ift. torvet vil vi allerhelst undgå trafik henover torvet, således at der alene er flow fra
Nørregade mod Kirkestræde og fra Hobrovej mod Mellemgade eller omvendt (altså fra
Kirkestræde mod Nørregade og fra Mellemgade mod Hobrovej).
Dette vil sikre en fredelig plads med de aktivitetsmuligheder der efterspørges ift. udeservering,
åbent rum til arrangementer m.m.
Omkring belægningen tilslutter vi os, at der sker en sikring af mere ensartede belægninger på
både torvet og de tilstødende gader og en belægning som både viser, hvor der er mulighed for
kørsel, og hvor der er fodgængere og/eller cyklister, samt egentlige opholdsrum.
Vi vil gerne her fremhæve eksempler på sådanne opdelinger i f.eks. byerne Brovst, Glyngøre,
Løgstør, Hobro og Haderslev, hvor kørebane/fortov er praktiske og virker pænt opdelte.
Vi ønsker endvidere farten nedsat i hele midtbyen til maximalt 25-30 km/t og allerhelst også,
at flest mulige gader ensrettes en gang for alle. Kørebaner må gerne indskrænkes, når der sker
ensretning, således der bliver bedre plads til egentlige fortov/cykelstier, samt parkering for
beboerne i hele Nibe midtby.
Busserne
Ift. busserne, som nu endelig flyttes væk fra torvet, vil vi gerne komme med en ide, som
åbenbart ikke er blevet fremført endnu.
Hvis der ikke kan skabes enighed om, en gang for alle, at flytte busserne til det mest naturlige
sted i byen, og som ønsket af næsten af alle i Nibe, nemlig Strandgade, så burde man opdele
bustrafikken, så alle X-busser flyttes til Strandgade og alle øvrige busser kører ad Hovvej – så
kan man også få erfaring for, om der overhovedet vil ske noget tab af passagerer, som påstået
af NT.
Busforbindelserne til Vokslev-Ø.Hornum og Støvring bør i øvrigt udgå fra Strandgade ift.
forbindelser på tværs.
Tyvedalsstien
Vi vil her gerne præcisere, at Tyvedalsstiens vedligehold eller fornyelse, nu har været afventet i
spænding i rigtigt mange år og det kan faktisk ikke gå for hurtigt med at få gjort noget ved
belægning og beplantning m.m. langs hele stien. En ensartet belægning, der viser forløbet, er
hårdt tiltrængt i hvert fald som udgangspunkt fra Skomagertovet og frem til
parkeringspladserne ved Fakta.
Belægningen af denne sti må gerne vise, at der er tale om en sti til gående og evt. cyklister,
men ikke til motoriserede køretøjer. Samme belægning bør anvendes på hele stiens forløb og
også senere på alle andre stier i Nibe midtby.
Byfortætning
Aalborg kommune ønsker at placerer flere indbyggere og boliger i Nibe midtby.

Det er til dels også en god ide, især at anvende de mange gamle fabriksarealer m.m. til nye
boliger. Det skal blot ikke være boliger alene, der skal også være nogle rekreative arealer og
der skal jo f.eks. også være plads til, at de nye indbyggere kan have en parkeringsplads til
deres biler osv.
I øvrigt mener vi, at vedligehold af de eksisterende rekreative arealer mangler meget og det
trænger før nye arealer påtænkes gennemført.
Boligtyper
Det er begrænset, hvor mange 1-2 værelses lejligheder vi kan og vil have i Nibe midtby – det
der efterspørges og ønskes er større lejligheder/huse til par og familier.
De nye boliger bør opføres i max. 1-2 plan og indpasset ift. eksisterende byggeri i samme
karre. Det vil bl.a. sige, at vi ikke skal til at have mindre højhuse (mere end 2 plan) eller
lignende i Nibes midtby.
Købstaden
Nibe midtby – den gamle købstad – ønskes bevaret og lokalplanerne, der allerede er lavet
ønskes overholdt.
Byggeri, der ikke kan overholde de eksisterende lokalplaner, bør flyttes udenfor Nibe midtby og
allerhelst til selve Aalborg by eller omegn.
Omfartsvej via Skal området
En sådan omfartsvej er både tiltrængt ift. de nye kvarterer og for at kunne lede trafik uden om
havneområdet og midtbyen.
Første trin kan godt være det foreslåede, at Skalhuse-vejen forlænges til Vokslev-vejen – men
det er måske ikke ambitiøst nok – måske skulle vejen helt forlægges, så også den påtænkte
skovrejsning kunne være indenfor den nye omfartsvej i stedet for, som her foreslået, at skære
lige igennem området. Måske skulle vejen forlænges helt til Bislev og/eller Sebbersund, så alle
nye boligområder i Nibe kan kobles på den.
Vedligehold generelt
På mødet efterspurgte vi og flere andre en vedligeholdelsesplan – og rådmand Hans Henrik
Henriksen lovede at offentliggøre Aalborg kommunes vedligeholdelsesplan for gader og veje
(kloakker m.m.) i Nibe midtby.
Den vil vi gerne have tilsendt, så vi kan se, hvornår der sker noget ifølge planerne.

På vegne af bestyrelsen i Nibe Grundejerforening
Kim Broberg, formand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Tina Adamsen; Liza Winther
VS: Forslag til den ny kommune plan i Nibe
11. juni 2014 11:13:34
2014 Kort med kommentare.pdf

Nr. 4
Fra: Jørgen Friis Pedersen [mailto:friisnibe@gmail.com]
Sendt: 10. juni 2014 19:28
Til: Tina French Nielsen; Hans Thorup; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Forslag til den ny kommune plan i Nibe

Hej
Jeg har siden borgermødet på Nibe skole prøvet at få en mening ud af det der blev sagt og det
der blev kommunikeret.
Derfor har jeg lavet et udkast på det som jeg mener skal være mere til at opnå det man ønsker,
nemlig at få den tunge trafik ledt hurtig til motorvejen og uden om Nibe.
Jeg ved at økonomien skal være på plads og derfor ser jeg det som et projekt i mange faser og
ikke som et projekt der skal stå færdig på en gang.
Håber at det kan ansporer til nye ideer.
Med venlig hilsen
Jørgen Friis Pedersen
Skalhuse 54
9240 Nibe
21200699

Til By – og landskabsforvaltningen Hans Thorup og Tina French Nielsen.

Formålet som kommunikeret på mødet i Nibehallen er at få aflastet vejnettet i og omkring Nibe og at man
skulle have hurtig adgang til mortervejen.
Jeg fremkom med at den skitse der lå ikke var visionær nok og det vil jeg gerne begrunde da jeg ikke føler at
den skitserede vej ikke på nogen måde imødekommer ønskede formål.
Problemstillingen er den trafik der kommer fra vest – Løgstør, Aggersund, Kjølby, Farstrup, Barmer,
Sebbersund og trafikken fra sydvest – Gundersted, Vegger og Bislev. Det er den trafik der belaster vejen
omkring Nibe og giver adgangs forsinkelse til Aalborgveje.
På kortet ovenfor har jeg derfor lavet et forslag med udgangs fra Sønderholm via vokslevvej/Tårupvej syd
om Vokslev og videre derfra til Nørrevad vej og til Løgstørvej.
Der er lagt vægt på at komme uden om Vokslev da jeg ikke mener at tung trafik egner sig til at komme
igennem byen og jeg på sigt regner med at Nibe og Vokslev smelter sammen.

Fordelen vil være at de tunge mælke og container biler der skal til Bislev får lettere adgang Vest og øst fra,
ikke uvæsentligt for en stor arbejdsplads.
Jeg er klar over at det er en større omgang og alt kan ikke ske på en gang, men hvis man ikke har en
overordnet plan for hvor det skal føre hen, så vil der være brugt mange penge forkert inden man når til
målet, om at den tunge trafik skal uden om Nibe og hurtig på motorvej.
Billedet nedenfor er et oplæg til at imødekomme ønsket om at komme på motorvejen hurtigt og for at den
tungetrafik kommer uden om Øster Hornum og Sørup

Omfartsvej uden om Øster Hornum og
Sørup og videre til motorvej med ny
tilkørsel ved viadukt på Hæsum vejen.
Det er kun et forslag for at fremme det
fremsatte ønske om hurtig adgang til
motorvej.

Skovparceller
med udsigt

Skovparceller med
udsigt til Øland, gjøl

Man har udpeget et område syd for skalskoven til skovparceller, men hvorfor ikke lave nogle skovparceller
med en god udsigt det gør det bare mere atraktivt og så udbygge skoven mod syd.

Fra binderup å og bag ved Shell kunne der skabes et godt og indbydende miljø med etablering af
skovparceller og skal ses som en del af planen med at fører trafikken uden om Nibe.

Skovparceller det vil give
sammenhæng med de
øvrige parceller

Er der spørgsmål er i velkommen.
Med venlig hilsen
Jørgen Friis Pedersen

Nr. 5

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
att. Tina Adamsen

NELLEMANN BJØRNKJÆR
AALBORG
Strandvejen 18
9000 Aalborg
Tlf.: 98 13 46 55
Fax: 98 11 56 26

Sag nr. 1410892
Dato 10.06.2014

Vedr.: Byudvikling Nibe
På vegne af ejer Bente Søndergaard Petersen anmodes hermed om fastholdelse af
muligheden for boligudvikling i rammeområdet 10.1B16 i Nibe.
Området ønskes anvendt til boliger som et alternativ til fortætningen af Nibe midtby.
Der ønskes dermed etableret et attraktivt boligområde med større friarealer,
naturområder og vandområder i tæt tilknytning til naturområderne umiddelbart syd for
området. Ejer er meget engageret i området, da det har været i familiens eje siden 1776,
og ønsker kvalitet og et attraktivt boligmiljø for kommende beboere. Der er ikke
udarbejdet skitseforslag endnu, men denne vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med
forvaltningen.
Umiddelbart foreslås området udbygget med en varieret bebyggelse med attraktive
større parcelhuse og sokkelgrunde suppleret med storparceller til rækkehuse,
gårdhavehuse mv. Friarealerne etableres således at de på naturlig måde trækker de
sydfor liggende naturområder ind gennem området helt ind til offentlige fritidsområder
ved Lundevej, med stisystemer, søer og rekreative elementer.
Indenfor området kan der forventes etableret 70-100 boliger plus store rekreative
fællesarealer og naturområder.
Der er medsendt kortbilag, der viser Bente S. Petersen's ejendom samt
rammeafgrænsning af rammeområde 10.1.B16.

Med venlig hilsen

Bente Lindstrøm
Planlægger / Landinspektør
bl@le34.dk
Dir. tlf. 9630 3669 - Mobil: 4119 6904
Bilag: Kortbilag

Partnere:
Mads Hvolby, Aalborg
Poul Dollerup, Aalborg
Frank E. Kristensen, Aalborg
Morten Ørtved, Aalborg
Arne Kjærsgaard, Aalborg
Stefan Overby, Aalborg
Erik Dam, Thisted
Knud E. Klausen, Dronninglund
Morten Andersen, Lemvig
Sune Iversen, Viborg

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Liza Winther
Liza Winther
VS: Kommentar til debatoplæg om byudvikling i Nibe
18. juni 2014 10:03:47

Fra: Morten Klitgaard Pedersen [mailto:mkpicloud@icloud.com]
Sendt: 13. juni 2014 19:10
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Tina Adamsen
Cc: Morten Klitgaard Pedersen; poul skafte; Fam.Rimmen; alex@nibe-byg.dk
Emne: Kommentar til debatoplæg om byudvikling i Nibe

Herved fremsendes kommentarer til debatoplæg om byudviklingen i Nibe.
I henhold til www.aalborgkommuneplan.dk er der i dag den 13. juni frist for fremsendelse af kommentarer til debatoplægget, hvilket herved fremsendes. Såfremt kommentarer i det vedhæftede dokument, giver anledning til spørgsmål, kan vi kontaktes på ovenstående mailadresser eller via tlf. nr. 60213456.
For en ordens skyld, vil vi meget gerne modtage svar, om denne mail er modtaget, og såfremt det er muligt orienteres om det videre forløb. på forhånd tak
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Nr. 7
Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Jacob Søndergaard
Tina Adamsen
Gert Kristensen; Peter Libak; Bjarne Svendsen; Lene Frederiksen; Niels Pedersen; Nibe Camping; Hans
Henrik Henriksen; Hans Thorup; Tina French Nielsen; Mads Sølver Pedersen
Re: Nibe Udviklingsråd - kommentarer til Kommuneplandebat
16. juni 2014 12:32:09
Kommuneplan_NIBE_14.6.2014.pdf

Hej Tina
Med en lettere forsinkelse - her er indlæg fra Nibe Udviklingsråd til dialogen vedr.
Kommuneplanen.
CC: Nibe Udviklingsråd samt efter aftale:
Lokalvalgte byrådsmedlemmer Tina French Nielsen og Mads Sølver Pedersen.

Med venlig hilsen
Jacob Søndergaard
Formand Nibe Udviklingsråd
Nibe Avis - Bogtryk/Offset/Digital A/S
Jacob Petersens Vej 13, 9240 Nibe
Tlf. 98 35 11 45
jacob@nibeavis.dk
- tjek dagligt lokale nyheder på:
www.nibeavis.dk

Den 13/06/2014 kl. 08.31 skrev Tina Adamsen:
Godmorgen. Det er ok.
Venlig hilsen
Tina Adamsen
Landinspektør
Direkte tlf.: 99 31 22 33

Fra: Jacob Søndergaard [mailto:jacob@nibeavis.dk]
Sendt: 13. juni 2014 07:40
Til: Tina Adamsen
Emne: Nibe Udviklingsråd - indsigelse

Hej Tina
Du må lige give mig weekenden med til at sende et par korte kommentarer til
den (internt) fremlagte del af kommuneplanen for Nibe by.
Det handler om placering af et par områder vedr. erhverv, som vi gerne vil
kommentere.
Du har mit korte indlæg mandag morgen.

Aalborg Kommune
Att.: Landinspektør Tina Adamsen

Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5 - Postboks 219
9400 Nørresundby
– sendt pr. e-mail: tad-teknik@aalborg.dk

NIBE UDVIKLINGSRÅD
formand Jacob Søndergaard
jacob@nibeavis.dk
c/o Nibe Avis
Jacob Petersens Vej 13
9240 Nibe
Tlf. 98 35 11 45

Nibe, d. 13. juni 2014

Kommentarer til Kommuneplan – oplæg vedr. Nibe by
Kære Tina
I forbindelse med de på Borgermødet 21. maj 2014 fremlagte dokumenter med oplæg til ny kommuneplan for
Nibe by, har Nibe Udviklingsråd nedenstående kommentarer hertil:

Supplerende erhvervsområde ved Hobrovej
Det er Nibe Udviklingsråds synspunkt, at der principielt skal etableres et supplerende erhvervsområde, idet
Erhvervsområdet i Skalhuse dels er ved at være udfyldt (ledige grunde er stort set »på virksomheders hænder«
og må derfor tilskrives at være potentielle udvidelsesområder til de eksisterende virksomeder) – og dels er området for udviklingsrådet at se, mest oplagt til hjemsted for større og ikke-støjende virksomheder, som ønsker at
placere sig i et naturskønt område. Det har gennem tiden vist sig, at virksomheder vælger dette område som
alternativ til andre placeringer i Nordjylland eller Aalborg området, og derfor har vi eksempler på, at det naturskønne også vægtes, bl.a. i forhold til logistik og transport og i forhold til medarbejdernes velbefindende m.m.
Nibe Udviklingsråd peger derfor på, at der i området mellem Nibe og Vokslev bør placeres et erhvervsområde,
hvor mindre og måske mellemstore virksomheder, der har større eller mindre grad af produktion – eller blot virksomheder, som ønsker at have et »koordinerende hjemsted« - f.eks. virksomheder, der udøver deres aktiviteter
fra firmabiler. Tilsvarende kan mindre viskomheder, der overvejende opererer lokalt, passende placere sig her,
i næt tilknytning til Nibe by, og alligevel med en fornuftig logistik som udgangspunkt. Området vil tillige – og i
højere grad end i Skalhuse – være velegnet til oplagspladser for containere, murer-oplagspladser m.v.
En kommende vejføring mellem Hobrovej og Skalhuse vil yderligere understøtte placeringen mellem Nibe og
Vokslev. Placering at et kommende erhvervsområde har tildigere været nævnt til »tæt på Nibe Varmeværk« alternativt i tilknytning til Vokslev, hvor der allerede er placeret erhvervsaktivitet.
Skalhuse – mulighed for mindre udvidelse
Nibe Udviklingsråd har endvidere drøftet mulighederne for at udlægge et område ved Skalhuse til erhverv, og
f.eks. byggeri af domicil ejendomme. Umiddelbart nordøst for Skalhuse 9 (KIMBO) er der et åbent areal, beliggende direkte ud mod Aalborgvej, og dette område kunne danne baggrund for en kommende supplering af
erhvervsområdet.

Fortsættes side 2

SAMARBEJDSORGAN FOR ERHVERV - HANDEL - TURISME I NIBE OMRÅDET – I SAMARBEJDE MED AALBORG KOMMUNE

Aalborg Kommune
Att.: Landinspektør Tina Adamsen

Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5 - Postboks 219
9400 Nørresundby
– sendt pr. e-mail: tad-teknik@aalborg.dk

NIBE UDVIKLINGSRÅD
formand Jacob Søndergaard
jacob@nibeavis.dk
c/o Nibe Avis
Jacob Petersens Vej 13
9240 Nibe
Tlf. 98 35 11 45

Nibe, d. 13. juni 2014

Kommentarer til Kommuneplan – side 2

Omfartsvej – fuldt udbygget, syd omkring Nibe
Nibe Udviklingsråd støtter også, at der føres vej gennem fra Skalhuse til Hobrovej – som skitseret i oplæg til
kommuneplanen, men denne vejføring bør for fremtids perspektivernes skyld markeres og indarbejdes videre
mod vest, så den på langt sigt kan udgøre en omfartsvej syd om Nibe til afløsning for den nuværende omfartsvej
langs fjorden.
Øvrige forhold i Kommuneplanen
Nibe Udviklingsråd har studeret materialet og foreningerne bag udviklingsrådet har haft lejlighed til at drøfte
det. Der er mærkbart mange forhold, som er beskrevet, og vi føler mange af de ønsker, vi gennem processen
har peget på, er blevet optaget.
Det gælder i særlig grad forholdene omkring Tyvedalstien, som nu bør løses endeligt (sammen med lokalplanprojektet for sognegården) – samt de afstukne retninger for boligudvikling: Byfortætning er en god udviklingsmulighed, men også mulighederne for bynært at udlægge nye områder til udvikling af parcelhusområder.

Med venlig hilsen

Jacob Søndergaard,
formand

SAMARBEJDSORGAN FOR ERHVERV - HANDEL - TURISME I NIBE OMRÅDET – I SAMARBEJDE MED AALBORG KOMMUNE

