Nibe

debatoplæg om byudvikling
maj 2014

Baggrunden for dette debatoplæg

Der har længe været et ønske i Nibe om, at se byens byudviklings-potentialer i en sammenhæng. Fysisk vision 2025 (godkendt af Byrådet i november
2013) var startskuddet til en bearbejdning af udpegede nedslagspunkter i
kommunen.
Nibe er udpeget som et nedslagspunkt, der skal arbejdes videre med. Forud
for dette debatoplæg har der været drøftelser med Nibe Samråd og Nibe
Udviklingsråd. I forbindelse med offentliggørelse af forslag til Fysisk Vision 2025 var der desuden mulighed for at komme med input til alle de udpegede nedslagspunkter. Der kom flere input til nedslaget i Nibe. I juni 2013
blev holdt et borgermøde i Nibe i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Fysisk vision 2025. På borgermødet blev også debateret, hvordan en
fremtidig løsning for Torvet kunne udformes og herunder en omlægning af
busruten gennem byen.
Der skal udarbejdes en ny byudviklingsplan for Nibe, som skal baseres på en
bæredygtig udvikling og som baseres på den demografiske udvikling, som vi
ser idag, og som vi forudser vil komme.
Vi vil gerne høre netop dine kommentarer til dette debatoplæg.
By- og Landskabsforvaltningen skal have dine kommentarer
senest d. 13. juni 2014 - enten på mail: plan.byg@aalborg.dk eller på adressen By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.
Kommentarerne vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for byudviklingen i Nibe og/eller i forbindelse med konkrete
byomdannelses-projekter (eksempelvis omdannelse af Torvet).
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Fysisk Vision 2025
De overordnede visioner for byudvikling i
oplandsbyer

Fysisk Vision 2025 danner de overordnede visioner for den fremtidige byudvikling i Aalborg Kommune.. Der er i alt 11 oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer i Aalborg kommune og Nibe er en af dem. Det momentum
og særlige byvækstpotentiale, der findes i disse byer, skal bringes i spil og
udnyttes som et væsentligt bidrag til at styrke Aalborg som Norddanmarks
vækstdynamo.
Potentialerne ligger i særlig grad indenfor øget bosætning med de nødvendige funktioner, der følger med i form af øget offentlig og privat service,
flere butikker, lokale erhverv mv. Nibe har sammen med Hals særlige potentialer indenfor kystturisme og friluftsliv.

Fysisk Vision 2025 peger på følgende
fokuspunkter med relevans for Nibe:

• Levende bymidte med gode mødesteder
• Vedkommende og anvendelige byrum/mødesteder i byen
• Nye boformer som følge af demografisk udvikling, bæredygtighed
og klimaændringer,
• Byfortætning fremfor byspredning
• Byens indretning skal tilgodese klima, natur, sundhed og trivsel
• Sammenhængende grønne elementer i og ved byen
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En bæredygtig udvikling - hvordan?

Nibe skal være en bæredygtig by med god balance mellem miljømæssige,
klimatiske, landskabsmæssige, sociale, arkitektoniske og økonomiske mål.
Brundtland-rapporten fra 1983 definerer bæredygtig udvikling som: “En
bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov,
uden at bringe de fremtidige generationer muligheder for at opfylde deres
behov i fare.”
Dette kan illustreres ved en bæredygtighedsblomst. Der sker en vægtning
af de enkelte interesser i forhold det konkrete sted, det drejer sig om. Dette
vises ved, at kronbladene vises med forskellig størrelse afhængig af vægtning. Jo større kronblad des større vægtning af interessen. I en by som Nibe
som helhed, med de kulturværdier der findes, vil kronbladet med lokale
værdier have en lidt højere vægtning end de øvrige interesser.

Miljømæssige interesser

Der skal arbejdes med at renovere, forbedre og fortætte
byen endnu mere. Det er ønsket at udnytte de arealer der
i dag infrastruktur- og forsyningsmæssigt kan udnyttes
uden de store miljømæssige konskvenser.
En tættere by vil gøre, at afstanden fra den ene
ende af byen til den anden ikke øges yderligere
og være med til at mindske eller i det mindste ikke øge biltrafikken i byen. Det skal være
muligt at bruge cykel eller gåben til transport
internt i byen.
Der skal tages hensyn til fremtidige klimaændringer i forbindelse med planlægning for
Nibe. Havvandsstigning kan på sigt nødvendiggøre en hævning af Aalborgvej. Forøgelse af
nedbør nødvendiggør flere løsninger til Lokal
Afvanding af Regnvand (LAR).
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Lokale værdierr

Midtbyen rummer mange bevaringsværdige kulturværdier, og disse skal
der også fremover værnes om. Historiefortællingen om Nibe som gammelt
fiskerleje kan styrkes ved blandt andet at koble byen bedre sammen med
havnen. Det er ambitionen, at prioritere byomdannelse af Nibe højt, idet der
findes flere områder i midtbyen, som oplagt kunne omdannes og forbedres
og derved være med til at styrke bylivet. Det er ønsket at bevare og forbedre
de karakteristiske bygninger og samlingssteder, der findes i byen i dag. Desuden vægtes at bevare og understrege udsigtskig fra byen og ned mod Limfjorden for at skabe en bedre fornemmelse af nærheden til vandet.

Sociale værdier

Mange af byomdannelsesområderne er attraktive som fremtidige boligområder for seniorer, da områderne er centralt placeret og tæt på byens handels-, kultur- og fritidsliv. Byomdannelse skal ske med respekt for det bevaringsværdige kulturmiljø i byen. Ved at øge boligudbuddet i midtbyen dannes
basis for et generationsskifte i de parcelhusområder, der idag beboes af
60+ generationen. Men også børnefamilier og enlige, der sætter pris på det
charmerende byliv i mindre skala kan finde det attraktivt at bosætte sig i
midtbyen. Der skal være fokus på at øge udbuddet af boligformer for seniorer og unge/mindre familier i midtbyen.

Økonomiske interesser

Den økonomiske bæredygtighed kan eksempelvis være at understøtte eksisterende erhverv i byen eller skabe mulighed for synergi mellem private
og offentlige investeringer. Ved at understøtte en fortsat boligudbygning i
Nibe vil den positive udvikling af handelslivet i byen blive forbedret samtidig
med at eksisterende og eventuelle nye virksomheder også får mulighed for
at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. En bæredygtig udvikling af kystturismen ved Limfjorden vil også være med til at skabe en positiv udvikling af de
økonomiske interesser.
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Naturværdier

De fremtidige byudviklingsområder i Nibe ligger for en stor dels vedkommende i Nibe by eller i kanten af den eksisterende by (i baglandet til Nibe).
Der skal være øget fokus på byomdannelse af eksisterende byområde fremfor at sprede byudviklingen. Dermed også mindre pres på de natur- og landskabsinteresser, der findes i det åbne land. Byudvikling af ny uudnyttet jord
skal ske under hensyntagen til de natur- og landskabsinteresser, der findes i
området.
Det skal vurderes, om der kan indrettes nye boformer, som ikke kræver så
store arealressourcer som den traditionelle parcelhus-bebyggelse, og som
samtidig kan opfylde den moderne families behov. Derved undgås at sprede
byen for meget og presset på de naturværdier, der findes i baglandet i Nibe
mindskes.
Udvikling af nye rekreative områder (herunder nye skovområder) samt stiforbindelser, vil være med til at øge de i forvejen gode rekreative kvaliteter i
baglandet.
Internt i byen skal de grønne fælles områder, der allerede findes i byen i dag
bevares og den rekreative brug af havneområdet skal styrkes. Det bør undersøges nærmere om de rekreative områder og byrum kan benyttes til
håndtering af regnvand og indgå som et rekreativt element i området - evt.
ved en udbygning/omdannelse af eksisterende anlæg til regnvandshåndtering.
Nibes placering ved Limfjorden giver gode rekreative muligheder men
samtidig også begrænsninger. Der skal ske en afvejning af natur-interessen i forhold til den rekreative brug. Nibe bredning er udpeget som Natura
2000-område, hvilket er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde
dyre- og plantearter, som er sjældne eller truede.

DEBATOPLÆG OM NIBE
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Bymidten
Byomdannelse af bymidten giver enestående
muligheder

Der er bygget mange nye boliger i og ved bymidten de seneste år. Dette har
været med til at styrke bymidten i Nibe, så vi idag ser et blomstrende handelsliv i bymidten. Modsat mange andre mellemstore oplandsbyer har Nibe
formået at bibeholde og udvikle handelslivet i midtbyen.

Saltboderne

Toften
Strandgade-området
Tidl. hotel Nibe
Tidl. beslagfabrik
Central midtby
Koldsminde-området

Der er bygget ca. 450 nye boliger i Nibe i perioden 2002-2013. Heraf er der
bygget ca. 200 nye boliger i midtbyen af Nibe. Der er fortsat brug for en udvikling, hvor der sker en omdannelse og byudvikling af store dele af bymidten. Potentielle byomdannelsesområder er markeret på kortet.
En byudvikling hvor disse byomdannelsesområderne byudvikles til boligformål blandet med andre funktioner vil være med til at skabe basis for, at
midtbyen kommer til at bestå af levende byrum med mulighed for forskellige mødesteder i byen. Tyvedalsstien vil kunne fungere som et sammenbindende stiforløb internt i midtbyen og ned til havnen.
Der findes i bymidten flere samlede områder som kunne omdannes til boligformål eller andre funktioner. Eksempelvis området ved den tidligere beslagfabrik, området ved det nedlagte hotel Nibe og Strandgade-området.
Ligesom områderne ved det tidligere elværk og det tidligere hotel Phønix vil
også disse områder kunne omdannes til andre funktioner (primært boligformål).

"Funkis-området"
Søndergade-området
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Området ved Strandgade med placering
af nyt byggeri nord og syd for det tidligere
rådhus. Der skal være fokus på at bibeholde
den visuelle og fysiske kontakt mellem byen
og fjorden

Principper for bymidtens omdannelse og
planlægning:

• Et tilsvarende antal nye boliger som de hidtige 12 år i bymidten - dvs.
ca. 200 nye boliger de kommende 12 år
• Forbedring af mødesteder – torvedannelser (eks. Torvet),
Tyvedalsstien og gade-rum
• Nærhed til fjorden og havnen – bedre forbindelse visuelt og fysisk
• Blandede boligtyper og funktioner
• Mindre boliger og haver (ældre, unge familier, mindre familier, enlige)
• Tæthed til indkøb, kulturliv, cafeer og offentlig transport
• Attraktivt kulturmiljø/byliv
• Tyvedalsstien som kobling mellem bydele/indkøb/havn
• Bevarelse af kystskrænt som vigtigt kendetegn ved byen
• Aalborgvej som klimasikring – på sigt evt. forhøjelse af vejen

Siden 2002 er bygget ca. 200 nye boliger
til boligformål i midtbyen.

DEBATOPLÆG OM NIBE
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Et bud på tæthed/struktur ved byudvikling i Nibe.
Området ved Saltboderne er lokalplanlagt.

Struktur-skitse

Der vil være mulighed for en fremtidig byudvikling flere steder i bymidten af
Nibe. Nogle de mere samlede omåder er vist på denne skitse. Det drejer sig
om området nord/syd for det tidligere rådhus ved Strandgade, Saltboderne,
området ved tidligere beslagfabrik, området ved tidligere hotel Nibe samt
ved Koldsmindevej på sigt.
Her ses eksempel på, hvordan en sådan byudvikling kunne se ud i tæthed/
struktur, med respekt for de vejstrukturer og bygge-principper, der findes i
bymidten i dag.
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Perspektivtegning
-skitse

Perspektivskitse af området ved byfronten i Nibe.

DEBATOPLÆG OM NIBE
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Torvet

Området ved Torvet er byens hjerte, og der er en række
vigtige forbindelser og funktioner i området, som kan
være med til at skabe en bedre og mere tydelig sammenbinding af bykernen.

Toften
Dagligvarehandel

P-pladser

P-pladser

En bedre markering af Tyvedalsstien samt ny belægning o.lign. vil være med
til at understrege stiens betydning som sammenbindende forbindelse i midtbyen og videre ned til havnen.
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Skomagertorvet

Der er afsat midler på budget 2014 til omlægning af bustrafikken og en omdannelse af Torvet. Derudover er der søgt om midler ved Nordea-fonden. I
forbindelse med detail-projektering kan der ske en etapeopdeling af omdannelsesprojektet.
Det vil være ønskeligt med renovering af de tilstødende gaderum - dvs.
Skomagergade, Mellemgade og Kirkestræde for at skabe en bedrsammehæng til Tyvedalsstien og til Skomagertorvet mod vest.

Ny sognegård

sti
als

Når busholdepladsen er flyttet, er der mulighed for en omdannelse af Torvet. Torvet skal fungere som et attraktivt byrum i Nibe og være med til at
skabe en bedre sammenhæng i bymidten.

Principper for en omdannelse af Torvet

• Torvet swkal være et fælles mødested for hele byen, hvor der er
mulighed for ophold og større fælles arrangementer.
• Det skal fortsat være muligt for biler at “liste” sig over Torvet, men
farten skal sænkes og det skal gøres mere tydeligt, hvor der kan
køres.
• Der skal være en sammenhængende flade, hvor der ikke kan køres
med bil.
• Der skal være mulighed for udeservering flere steder.
• Der skal være en naturlig sammenhæng til Skomagergade/
Skomagertorvet.
• Der skal være en naturlig sammenhæng til Toften som et vigtigt
handelsområde i byen.
• Der skal være mulighed for parkering udvalgte steder ved Torvet
(ikke på selve Torvet).
• Placering af parasoller på udvalgte steder

DEBATOPLÆG OM NIBE
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Forslag 1: Der skabes en sammenhængende pladsdannelse foran den karakteristiske bygning,
som nu huser Nibe museum med mulighed for bedre og øget udnyttelse af denne plads..

Forslag 2 fastholder vejen mellem Nørregade og Skomagergade nogenlunde som i dag.
Den “store” pladsdannelse bliver mere foran Torvecaféen.

Dette forslag forudsætter, at der der ikke kører så mange biler som i dag fra Nørregade over
Torvet til Skomagergade efter bus- og vejomlægning.

Nibe museums bygning kommer ikke “til sin ret” på samme måde som i forslag 1. Der kan
være fare for, at farten ikke bliver sænket så meget, som den burde over Torvet. Dette forslag
indrettes mere på bilernes præmisser.

Torvedannelsen vil opleves som det primære, når man kommer fra Skomagergade eller Nørregade,. Bilerne underordnes Torvets funktion som opholdssted. Fortsat mulighed for udeservering ved Torvecaféen og fremtidig fortovsservering ved Reina og Torvebageriet.

Der vil også her være mulighed for udeservering ved Torvecaféen og fremtidig fortovsservering ved Reina og Torvebageriet.
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Strukturplan
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Erhverv rammelagt
Skov eksisterende
Skovrejsning
Grøenne områder nye
Rammelagt
Rammelagt - kommende
Perspektivplan
Byområder nye
Rammelagt
Rammelagt - kommende
Perspektivplan
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Klimatilpasning: En hævet kajkant skal sikre at
denne situation ikke ikke gentager sig.

DEBATOPLÆG OM NIBE

Boligudbygning i baglandet

Siden 2002 er bygget ca. 250 nye boliger til
boligformål i baglandet

Som nævnt er der bygget ca. 450
boliger i Nibe de seneste 12 år. Ca.
200 boliger kan placeres i bymidten.
Dermed er der behov for at udlægge
arealer til ca. 250 nye boliger andre
steder i byen, såfremt et tilsvarende
antal skal bygges de kommende 12 år.
De områder der udpeges til boligbebyggelse skal tage hensyn til landskabets form, muligheder for attraktive
rekreative områder og gode stiforbindelser mellem disse.

Principper for udbygning i baglandet:

• Ny bebyggelse bør ikke placeres helt på bakketoppen
• I højere grad følge terrænkurver ved afslutning af byen
• Der kan bygges på ”dalstrøget” (området ved Nøragervej), hvis
grønne strukturer integreres
• Mulighed for mindre arealkrævende boligbebyggelse end parcelhuse - evt. med flere fælles faciliteter
• Bevare væsentlige eksisterende stiforbindelser i baglandet og udbygge med flere forbindelser, bl.a. ned til det attraktive landskab
ved Binderup å
• Udpegning af områder til regnvandshåndtering, som kan indgå som
rekreative elementer i de grønne byrum

DEBATOPLÆG OM NIBE
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Demografi og boligsammensætning
Befolkningssammensætning nu og fremtiden
Det der kendetegner befolkningssammensætningen i Nibe sammenlignet
med Aalborg Kommune som helhed er, at der er relativt færre i aldergruppen 16-25. Til gengæld er der så relativt flere i den ældre aldersgruppe og
der er også relativt mange børn i Nibe.
I følge befolkningsprognosen forventes ca. 450 flere indbyggere i Nibe i
2025, hvilket svarer til en stigning på ca. 40 personer pr. år.
Det der kendetegner den fremtidige befolkningssammensætning er følgende:
• Flere 65+ - ca. 320 flere i 2025
• Flere 26-64 – ca. 130 flere i 2025
• Øvrige aldersgrupper er nogenlunde status quo
Der skal være mulighed for at flytte internt i Nibe, når parcelhuset bliver for
stort og der bliver behov for en mindre bolig. Derved bliver der frigivet mulighed for, at yngre børnefamilier kan flytte i eksisterende parcelhus.
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Befolkningstypernes placering

Der er udviklet en metode til systematisk at kategorisere befolkningen i felter på 100x100 meter. Metoden kaldes Cameo og
nedenfor ses den anvendt på Nibe. Der findes i Nibe knap 20
CAMEO-ANALYSE AF AALBORG KOMMUNE
forskellige befolkningstyper.
11. BYER I NIBEOMRÅDET
NIBE er en større by beliggende ud til Limfjorden omkring 20 km sydvest for Aalborg by. Nibe er domineret af mange forskellige typer, der
karakteriserer forskellige byområder. De dominerende typer er 1B, 3A, 3C og 8B. De første tre typer er mest dominerende i den ydre del af
byen, mens typen 8B er mest dominerende mere centralt i byen.
I Opvækst på landet (1B) bor de primært i ejerboliger, og sammenholdt med landsgennemsnittet bor færre i lejeboliger. Hovedparten bor
i enkelthuse som villaer og parcelhuse, og i forhold til landsgennemsnittet bor færre i etageboliger. Deres boliger er store i forhold til landsgennemsnittet. Sammenlignet med landet generelt har de et uddannelsesniveau over landsgennemsnittet. Personer med en erhvervsuddannelse og en høj længerevarende uddannelse udgør størsteparten af alle uddannelser i typen. Ydermere har de en høj husstandsindkomst i forhold til det gældende gennemsnit for hele landet, som for hovedpartens vedkommende er over en halv million kr. Personer, der
er beskæftiget som lavere og højere funktionærer, udgør den største andel af personerne i typen. Sammenholdt med landsgennems nittet
er der færre udenfor erhverv. Personer mellem 30-59 år udgør den største part af alle personer over 12 år, og i forhold til landsgennemsnittet er der færre over 65 år i denne type. Hovedparten har ikke børn, hvilket er i overensstemmelse med, hvad der ses for hele landet.
Der er dog væsentligt flere husstande med to eller flere børn sammenholdt med på landsplan.

Nibe

I Familieliv i landområder (3A) bor de primært i ejerboliger, og sammenholdt med landsgennemsnittet bor færre i lejeboliger. De bor
samtidig hovedsageligt i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Væsentligt færre end på landsplan bor i etageboliger. Deres boliger er
store i forhold til landsgennemsnittet, og de er typisk mellem 120-200 kvadratmeter. Personernes uddannelsesniveau svarer til landsgennemsnittet. Personer med en erhvervsuddannelse og en høj længerevarende uddannelse udgør størsteparten af alle uddannelser. S amtidig, sammenholdt med landsgennemsnittet, er der flere med folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Ydermere er deres husstandsindkomst højere end den gennemsnitlige danskers. Størstedelen har en husstandsindkomst mellem 500.000-900.000 kr. Derudover har
flere en husstandsindkomst på over 1.000.000 kr. end på landsplan. Hovedparten er enten lavere eller højere funktionærer. Samtidig er
mange studerende, dette i højere grad end landsgennemsnittet. Størstedelen er mellem 35-59 år. Sammenholdt med landsgennemsnittet
er færre mellem 18-34 år samt over 60 år. Der er flest, der er barnløse, men flere end landsgennemsnittet har dog børn, og væsentligt flere
end landsgennemsnittet har tre eller flere børn.
I Velstående ældre (3C) bor hovedparten i en ejerbolig, og i forhold til landsgennemsnittet bor væsentligt færre i lejeboliger. Samtidig bor
de hovedsageligt i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Væsentligt færre end i hele landet bor i etageboliger. Deres boliger er store i
forhold til landsgennemsnittet, og de er typisk over 120 kvadratmeter. Deres uddannelsesniveau svarer til landsgennemsnittet. Af alle uddannelser har størsteparten en erhvervsuddannelse, men mange har også en høj længerevarende uddannelse. Ydermere er deres husstandsindkomst lidt højere end gennemsnitsdanskerens. Sammenholdt med landsgennemsnittet har færre personer under 200.000 kr.
samt over en million kr. Derudover er der ikke markante udsving. Der er en stor andel af lavere funktionærer samt personer udenfor erhverv. Personer over 50 år udgør størsteparten af personerne i typen. Sammenlignet med landsgennemsnittet er der færre personer mellem 18-29 år. Flest har ikke børn, men flere end landsgennemsnittet har et eller to børn.
I Ældre med plads (8B) bor de primært i ejerboliger. Derudover er der også mange, der bor i lejeboliger, nogenlunde samme andel som
på landsplan. Hovedparten bor i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Mange bor også i etageboliger, men det er færre end landsgennemsnittet. Deres boligstørrelse svarer til landsgennemsnittet. Sammenholdt med landsgennemsnittet er uddannelsesniveauet lavt. Af alle
uddannelser har størstedelen en erhvervsuddannelse, og mange har også en høj længerevarende uddannelse. I forhold til landsgennemsnittet har flere folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Samtidig har de en meget lav husstandsindkomst i forhold til en gennemsnitlig dansker. Hovedparten har en husstandsindkomst mellem 100.000-600.000 kr. Det er samtidig væsentlig flere end på landsplan, der har
en husstandsindkomst mellem 100.000-200.000 kr. Personer udenfor erhverv udgør den største andel i typen. Der er desuden mange
lavere og højere funktionærer. Hovedparten er over 40 år, og i forhold til landsgennemsnittet er der mange over 65 år. Størstedelen har
ikke børn, hvilket også gælder for lidt flere end på landsplan.

57

Midtbyen: Blandet befolkningssammensætning, mindre boliger eller gennemsnitlig størrelse, både ejer- og lejeboliger, lav indkomst, lavt uddannelsesniveau, hovedpart over 40 og mange er 65+, ikke mange børn
3C: Store ejerboliger, villa/parcelhus, 50+, høj indkomst.
1B og 3A: Store ejerboliger, villa/parcelhus, 30-59, høj indkomst.
DEBATOPLÆG OM NIBE
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Boligsammensætningen i dag og de
fremtidige behov

Boligsammensætningen i Nibe sammenlignet med Aalborg Kommune som
helhed er sådan, at der er færre etageboliger, men alligevel en del sammenholdt med byens størrelse. Der er relativt flere række-, kæde- og dobbelthuse samt fritliggende enfamiliehuse.
I forbindelse med en spørgeundersøgelse (Bosætning 2012) er boligpræferencer i forhold til nuværende og fremtidige bolig undersøgt. Der er lagt
vægt på boligens fysiske rammer og områdets karakter. Knap 200 respondenter i Nibe og omegn er blevet spurgt om uærende bolig og hvilken type
bolig de vil foretrække næste gang de skifter bolig. I korte træk kan præferencerne refereres således:
•
•
•
•
•
•

Nærhed til grønne områder og i et helt bestemt kvarter
Tæthed til indkøb, kulturliv, cafeer og offentlig transport
Ugeneret af støj fra naboer/trafik og uden sociale problemer
Jo ældre, des lavere boligudgifter
Jo ældre, des mindre villig til at skifte bolig
Flere vil bo i etagebolig eller række-, kæde- og dobbelthuse næste gang
de skifter bolig
• Flere vil bo i ejerlejlighed og lejebolig næste gang de skifter bolig
Med en fremtidig demografisk sammensætning der tyder på væsentligt flere
personer i den ældre aldersklasse, vil der især være behov for at øge boligudbuddet indenfor seniorvenlige boliger.
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Flere lokalplaner for Nibe på vej

•
•
•
•
•

Ny sognegård ved Stenvej
Området ved det tidligere sygehus på Sygehusvej
Området ved det tidligere rådhus på Strandgade
Evt. området ved Sandmands Jorder
Flere kan komme til....

Fremtidige indsatser

• Omdannelse af Torvet
• Omdannelse af tilstødende gader til Torvet (Kirkestræde og Mellemgade)
• Omdannelse af Skomagergade og mere synlig forbindelse til Skomagertorvet
• Opgradering af Tyvedalsstien fra Skomagertorvet til havnen
• Området ved Strandgade - forbedring af gaderum og evt. ny strategi for
parkering
• Renovering af Anlægget
• Øget skovrejsning og forbedring af rekreative områder
• Bevare og forbedre stiforbindelser - eksempelvis ud i baglandet

DEBATOPLÆG OM NIBE
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