1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. juni 2019 12:54
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-120
20191164 - PAS billeder parkering.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Dato: 24-06-2019 12:54:00
Name: Peter Asmussen
Address: Klostermarken 14
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40529824
Email: godskasmussen@me.com
Emne: INDSIGELSE
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod tilbygning på Klostermarksskolen ialt ca. 1800 etagemter i 4 etager.
For det første er lokalplan 05-079 gældende i hele området og for det øvrige er hele kvarteret plaget af mangel på
parkering. Der er idag ikke parkering til skolens lærer plus ej heller til de forældre der laver håbløse parkering
morgen og eftermiddag til stor gene for øvrige beboer - Der desuden er det endnu flere elever med støj og gener
plus endnu mere svineri i form af papir og cigaret skod tyggegummi m.m. Der er desuden meget støj i sommer
halvåret hvor skolens skolegård fungerer som socialt nærområde for eleverne der spiller bold m.v. plus høj musik og
støj og larm plus druk inden man går videre ind i byen. Parkerings problemet er STORT - der skal laves parkering til
lærer og forældre eller mulighed herfor - Vi har i forvejen 2 børnehaver- et plejehjem og Aalborg Handelsskole plus
Sygehus Nord alle uden parkering - Samtlige håndværksmestre i Aalborg der har en håndværker der bor i Vestbyen
parkerer jo også i området med store gul plade biler til meget stor gene. Alle forældre der bor i Hasseris og har børn
på skolen er jo også totalt blanke for parkerings problematikken, bare det ikke forgår i deres nærområde. Hvad
tænker I politiker i øvrigt på - alle ved at lokalplan 05-079 er lavet meget restriktiv med henblik på år 2004 hvor man
lavede lokalplanen om til netop 05-079- og så vidt jeg ved, er de 2 huse det omhandler omfattet af lokalplanen 05079 - men hvad hjælper det man laver bare en ny lokalplan for dette område vel vidende om de store problemer det
giver fremadrettet. Hvis jeg som borger vil isætte et nyt vindue i træ alu f.eks. eller fælde et træ skal jeg indsende 3
eksp. og ender med at få et afslag i henhold til lokalplanen 05-079. Nu har jeg efterhånden boet der i 30 år og
problemerne tårner sig op - men lige meget hjælper det når man søger hjælp ved kommunen - altså med de
nuværende aktuelle parkerings problemer - Kommunen er ikke lydhør overfor ens argumentation omkring disse
parkerings problemer. Jeg har vedlagt lidt foto dokumentation som underbygger min indsigelse og som viser hvor
stort problemet egentligt er. Hvorfor løser politikerne og kommunen ikke parkerings problematikken i stedet for at
forværre situationen. På et år siden forsøgte vi at komme i dialog med h.h.v. kommunen samt de ansvarlige på
Klostermarksskolen samt plejehjem, børnehaver, Aalborg handelskole og Sygehus Nord for at indkalde til et fælles
møde, hvor der måske kunne finde en fællesnævner der kunne afhjælpe problemet - alt uden nogen som helst
interesse fra de involverede parter da de jo som bekendt ikke bor i området og blot har deres daglige virke i form at
deres job og som blot kan tage bilen og køre hjem efter endt arbejdsdag. DET ER BARE IKKE IORDEN......
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1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. juni 2019 14:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-120

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Dato: 25-06-2019 14:36:00
Name: Peter Asmussen
Address: Klostermarken 14
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 40529824
Email: godskasmussen@me.com
Emne: Parkering
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Lige tilføjelse til tidligere skrevet.
Der er idag ca. 50 ansatte på klostermarksskolen og det kræver ifølge de gældende regler ca. 25 p. pladser
tilhørende skolen. I dag har skolen måske 2 p pladser muligvis 3 p- pladser på en god dag. Hvis lokalplan
gennemføres må det som min. forlanges at skolen sørger for at der er p.pladser til de ansatte. Alt det snak om at
betale til en P fond hjælper jo ikke nærområdet.
Alternativt indfør l times parkering i området med parkerings licens til de beboer der bor i området.
Jeg kan forstå at selv Vor Frelsers Kirke på Annebergvej tit ikke kan få gennemført begravelser bisættelser osv på
grund af parkering på pladsen foran Kirken af forældre . der afhenter børn osv.
Jeg skal lige tilføje, at det jo også omhandler alle de møder som skolen afholder uden for normal skoletid - skole
hjem samtaler m.v. - det giver også tryk på parkering

ID: 1165
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. juli 2019 09:11
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-120

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Dato: 22-07-2019 09:11:00
Name: Banedanmark, Arealer & Forvaltningsmyndighed v. VIbeke Bennetsen
Address: Vejlevej 5
Postnr: 7000
By: Fredericia
Tlf: 20167188
Email: vbnt@bane.dk
Emne: Kommentarer til forslag til lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen. Ved
bane 71, km 249,2
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Tak for det fremsendte forslag til lokalplan nr. 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen i
Aalborg.
Planerne angår et areal, som ligger 200 m øst for jernbanen.
Det foreslåede giver ikke anledning til bemærkninger fra Banedanmark.

ID: 1169
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
16. august 2019 10:07
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-120

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Dato: 16-08-2019 10:07:00
Name: Lia Kristensen
Address: Dronning Christinesvej 4
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: lia-kris@dadlnet.dk
Emne: Indsigelse på Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christinesvej, Vestbyen, samt
Kommuneplantillæg 1.053 for Klostermarken.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som klageberettiget, da vi er naboer til Klostermarksskolen og med den nye bygning bliver ”omringet” af skolen på
vores matrikel 1291 (se side Kortbillag 1 Matrikelkort) fremsendes hermed vore indsigelser og bemærkninger til
lokalplanen.
Overordnet har vi et godt forhold til Klostermarksskolen og har ikke nogen interesse i at forhindre skolens ud/ombygning. På den anden side så er jordbundsforholdene på området meget porøse og plastiske og der har
gennem mange år været udfordringer med at holde på jord som ligger på skrænter og i skel, også på grund af den
store terrænforskel, da vores hus ligger ca. 2m højere end skolegården.
Derfor vil vi gøre indsigelse over for følgende passager i Lokalplan 1-3-120.
På side 9 første afsnit, nævnes det at vores villa ligger højere end skolens bygningskompleks. Det er måske en
underdrivelse som det kan se på billederne på side 9, da skolen jo i princippet er nedgravet og vores villa ligger på en
høj.
Det vil give store udfordringer mht. beskyttelse af vores ejendom mod sætningsskader ved udgravning, som der
også nævnes på side 17 i to sidste afsnit. Især er vi bekymret for skader skal opstå ved valg af funderingsmetode
som kan øge plasticiteten af jorden med skred og uhensigtsmæssige sætninger til følge. Derfor mener vi, at der skal
stilles et skærpet krav til at sikre at der ikke påføres vores ejendom skader i forbindelse med bygemodning, byggeri
eller ibrugtagning af den nye bygning og udenomsarealer, samt, at der gøres alt teknisk muligt for at sikre at der ikke
påføres naboejendommen skader, dvs vores ejendom.
Denne bekymring gælder også ved et behov for grundvandssænkning da det også vil have indflydelse på jordens
plasticitet hvis grundvandet sænkes i forhold til nuværende niveau. Også på dette område bør der være et skærpet
krav om at det skal gøres alt teknisk muligt for at sikre at der ikke påføres naboejendommen skader, dvs vores
ejendom.

1

3. Indsigelse
Vi er meget bekymrede for at ovenstående bliver negligeret eller undervurderet, da det vil have katastrofale
konsekvenser for vores ejendom, hvorfor et skærpet krav om at der skal foretages jordbearbejdning, udgravning,
vibration, vandstandssænkning etc under størst mulige hensyn til at sikre at der ikke sker skade på 3. Parts ejendom.

Med venlig hilsen
Lia og Kristian Pedersen

ID: 1170
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
28. august 2019 11:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-120
20191172 - Høringssvar vedr Klostermarksskolen.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Dato: 28-08-2019 11:36:00
Name: Vor Frelser Kirke
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: vorfrelsers.sognaalborg.KM.DK
Emne: Vedr. forslag til lokalplan 1-3-120 - høringssvar
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til By- og Landskabsforvaltningen - Plan & Udviling!
Menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke har udarbejdet vedhæftede høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1-3-120 for
Klostermarksskolen.
Der er fremsendt kopi af høringssvaret til Aalborg Stift.
Med venlig hilsen
Lene Storgaard
Kordegn
Vor Frelsers Kirke

ID: 1172
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

Vor Frelsers Kirke, d. 20. august 2019

Høringssvar vedr. lokalplan 1-3-120 vedr. Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen.

Menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke har modtaget forslag til lokalplan 1-3-120 for Klostermarksskolen i forbindelse med skolens ønske om at opføre nye bygninger på skolens grund.
Menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke glæder sig over, at skolen har behov for at udvide med flere lokaler, da
dette er et tegn på, at skolen er i udvikling. Selvom skolen ikke ligger i Vor Frelsers Sogn, er der et godt
naboskab mellem skolen og kirken på tværs af Annebergvej til fælles glæde for både kirkens og skolens brugere.

Ved modtagelsen af forslaget til lokalplan for Klostermarksskolen har menighedsrådet gjort sig følgende tanker:
Arkitektur
Det fremføres i forslaget omkring udformning af bebyggelse, at der ”I forbindelse med udbygningen af skolens
fysiske rammer lægges særlig vægt på at skabe arkitektoniske løsninger, som både tilfører området kvalitet
og sikrer et harmonisk samspil – både inden for skolens område og set ift. omgivende bebyggelser og gaderum”.
Denne formulering harmonerer, set med menighedsrådets øjne, ikke med de illustrationer, som ses i udkast til
lokalplan 1-3-120, som menighedsrådet modtog i efteråret. (se de indsatte billeder fra udkast til lokalplan 13-120)
Af disse illustrationer får menighedsrådet indtryk af, at den kommende bygning på Annebergvej bliver en
firkantet klods, som ikke harmonerer med de omkringliggende fine Hasseris-villaer, plejehjem, Frimurer-loge
samt kirke. Af samme grund besluttede menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke ved renovering af præsteboligen,
Annebergvej 4, netop at renovere den eksisterende bolig frem for at opføre en helt ny bolig i moderne stil.
Menighedsrådet synes i forvejen, at indskolingens bygning (byggefelt D) er af en sådan karakter, at den arkitektonisk ikke passer med de øvrige bygninger i nabolaget og på skolens område (de gamle bygninger på
Dronning Christines Vej), og det vil være en skam med en endnu større firkantet klods (byggefelt E) ud mod
Annebergvej.
Menighedsrådet tænker, at skolens hovedbygning (byggefelt A) kunne være et godt udgangspunkt for det
arkitektoniske udtryk, som den kommende bygning på Annebergvej kunne tegnes efter. Det ville klæde lokalområdet, hvis den nye bygning i Byggefelt E bliver trukket yderligere 5 meter tilbage på grunden, således at
den ikke bliver for massiv i gadebilledet sammenlignet med de øvrige bygninger i området. Dette ville give
sammenhæng i skolens samlede udtryk og falde godt sammen med kvarterets øvrige bebyggelse.

4. Indsigelse

4. Indsigelse

Parkering
Menighedsrådet kan konstatere, at der i forslaget til lokalplan 1-3-120 ikke er taget højde for behovet for
parkering ved skolen. ”Den daglige trafik ind og ud af området begrænser sig til varekørsel og eventuel handicaptransport, da personaleparkering og afsætning afvikles uden for skolens arealer”.
Da Klostermarksskolen er en privatskole, bor mange af skolens elever ikke tæt på skolen. Dette betyder i
praksis, at der er en del biltrafik i området omkring skolen om morgenen og eftermiddagen i forbindelse med
aflevering og afhentning af skolens elever, og det undrer derfor, at skolen ikke ser dette som skolens anliggende.
Kirkens menighedsråd og personale kan ved daglig færden ved kirken konstatere, at mange benytter kirkens
forplads, som parkeringsplads i forbindelse med aflevering og afhentning af skolens elever.
Denne praksis fungere udmærket i dagligdagen, og der er velvilje fra kirkens side til denne praksis, og respekt
fra skolens side, når kirken selv skal benytte forpladsen f.eks. i forbindelse med bisættelser.
Da kirken dog selv tænker ændret anvendelse af forpladsen i fremtiden, bør skolen tage andre muligheder for
aflevering og afhentning med i planerne for byggeri på skolens område – en form for ”Kisses and goodbye”.
Dette kunne f.eks. ske ved at rykke den nye bygning i Byggefelt E 5 meter tilbage på grunden.

Byggeprocesssen
Det ses i forslaget til lokalplan 1-3-120, at ”Naboen og Aalborg Stift har udtrykt bekymring for sætningsskader
på henholdsvis Dronning Christines Vej 4 og Vor Frelser Kirke i forbindelse med opførelsen af en ny bygning
i Byggefelt E samt de medfølgende terrænændringer”.
Menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke kan kun tilslutte sig denne bekymring for de omkringliggende bygninger,
herunder kirken, i forbindelse med byggeriet på skolens grund, men kan samtidig se af forslag til lokalplanen,
at der forventes at blive taget højde for dette.

Med venlig hilsen
Lone Binderup
På vegne af menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke

