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Grønt rekreativt område, nord for Krogsgårdsvej syd for Andrup, kommuneplanændring 2020.65

Indkaldelse af gode idéer

Byrådet overvejer at ændre kommuneplanen for et område, der ligger syd for Andrup og
nord for Krogsgårdsvej.
Kommuneplanen giver i dag mulighed for at etablere et boligområde øst for Andrup Byvej og Østergårdsvej, mellem Krogsgårdsvej og Andrup. Den østligste del af området –
øst for Majgårds Allé ud mod det åbne land, er i dag udlagt til jordbrugsområde. Esbjerg
Kommune ønsker imidlertid at ændre anvendelsen i området til grønt rekreativt område,
og dermed at hele arealet overgår til byzone.
Området øst for Østergårdsvej omfatter fredskov og et fugtigt engområde, hvor bebyggelse ikke er muligt. Det er hensigten at udnytte disse arealer til at give borgerne i Andrup adgang til grønne rekreative områder, der hænger sammen med det omgivende
åbne land jf. Esbjerg Kommunes natur- og parkpolitik.
Byrådet skal indkalde gode idéer og forslag, inden den egentlige planlægning går i gang,
jævnfør planlovens § 23c. Hovedspørgsmålet der skal afklares i planlægningen er:

1) om et område på cirka 145.000 m2 øst for Andrup Byvej, langs med den sydlige
grænse af Andrup, ud mod det åbne land mod øst skal udlægges til grønt rekreativt område.

Den efterfølgende planlægning

Når byrådet har modtaget idéer skal det overvejes, hvordan kommuneplanen skal ændres. Der skal herefter udarbejdes et forslag til ændring af kommuneplanen, som skal
sendes til offentlig høring. Først derefter kan byrådet endeligt vedtage kommuneplanændringen.

Din mulighed

Har du idéer til, hvad der skal være i området, eller andre bemærkninger, så skriv til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail:
plan@esbjergkommune.dk senest den 22. januar 2021.

Behandling af personoplysninger

Når du henvender dig til os, udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de
kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling og forbedring af denne.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.
Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk
Annonce: Kan ses på internetadressen www.esbjerg.dk/om-kommunen/annoncer
den 4. januar 2021

