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Hvordan skal Ringsted udvikles de kommende fire år?
Kommunikation

Ringsted er midt i mulighederne. Det er der rigtig mange, der har opdaget, og
derfor vælger flere og flere at flytte til Ringsted Kommune hvert år. Har du forslag
til, hvor kommunen skal bygge nye boliger, hvordan de rekreative områder kan
forbedres eller hvordan Ringsted tiltrækker nye, attraktive arbejdspladser, så er
kommunen meget interesseret i at høre dem.

Rønnedevej 9

Ringsted Kommune er nemlig i gang med at revidere dele af den såkaldte
kommuneplan, som er den plan, der sætter retningen for udviklingen af
kommunen i de kommende år. I den forbindelse efterlyser kommunen input og
forslag fra borgere og virksomheder, der kan være med til at kvalificere arbejdet
med udviklingen på en række områder.
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Helt konkret vil kommunen gerne høre fra dig, hvis du har gode forslag til:







Hvor kommunen kan bygge nye attraktive boliger, og hvilke typer af
boliger, der skal planlægges for.
Hvordan rekreative områder kan forbedres, og hvordan det kan gøres
lettere at benytte de mange skønne naturområder, som ligger i
kommunen.
Hvordan trafikstrukturen og trafiksikkerheden generelt kan forbedres.
Hvordan kommunen kan forstærke sammenhængen mellem land og by,
så landsbyer og landområder supplerer hinanden og Ringsted by.
Hvordan kommunen kan bidrage til at styrke de eksisterende og tiltrække
nye virksomheder.

Du kan læse mere om arbejdet med Kommuneplan 2017 på kommunens
hjemmeside under ’Høringer’.
Send dine forslag til mail: byplan@ringsted.dk inden den 21. oktober 2016, hvor
idéfasen afsluttes.
Den videre proces
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Når idéfasen er afsluttet, vil alle indkomne bemærkninger indgå i det videre
arbejde med Kommuneplan 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 forventes
vedtaget af Byrådet i foråret 2017, hvorefter kommunen sender den i offentlig
høring i otte uger. Herefter behandler Byrådet alle høringssvar med henblik på en
endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017.
Om kommuneplanen
Kommunen skal hvert fjerde år udarbejde en kommuneplan, der udstikker
retningslinjerne for udviklingen i de kommende år.
Kommuneplanen omfatter en lang række emner som f.eks. arealudlæg,
byudvikling, erhverv, handel, natur, jordbrug, udviklingen i det åbne land, trafik
og klimatilpasning.
Du kan se den nuværende kommuneplan her:
http://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/kommuneplan
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Centerchef Thorbjørn Fangel, tlf. 25 44 12 27
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