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Kære alle på lokalforums mailliste
Inden for de næste 3 uger er der to borgermøder i Skarridsøsalen, som vi opfordrer flest mulige til at
deltage i:
Borgermødet om lokalplanen for Campingpladsen – 10 oktober 2019 kl. 20.00
Den har været ventet længe, men nu er planen på vej. Efter at kommunen besluttede at bevare
Campingpladsen som kommunal ejendom, og samtidig valgte at støtte og give plads til at Naturpark
Åmosen kan bygge et naturrum, kan lokalplanarbejdet for alvor komme i gang. På borgermødet,
bliver skitserne til naturrummet præsenteret og så vil der eller blive mulighed for at komme med
input til det videre lokalplanarbejde. Både Naturpark Åmosen og Jyderup Fonden vil være
repræsenteret på mødet. Læs indbydelsen til mødet
her: https://jyderup.dk/begivenhed/borgermoede-om-et-naturomraade-ved-skarresoe/.
Men hvad med Skarridsøhjemmet? Også her er lokalplanen på vej. Da lokalplanarbejdet tager
udgangspunkt i anbefalingerne i handleplanen for Jyderup, bliver der ikke borgermøde om denne
plan, men alle har mulighed for at komme med idéer og forslag til planen. Læs om fordebatterne til
de to planer under punktet ”Høringer” på vores
hjemmeside: https://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/hoeringer/, bemærk, at der er tre
igangværende høringer, læs om den tredje senere i denne oversigt.
Borgermødet om kommunens boligstrategi – 21. oktober kl. 19.30
Holbæk kommune afholder borgermøder i alle lokalområder om den fremtidige boligstrategi i
kommunen. Det er de enkelte lokalfora, der tilrettelægger møderne. Som det fremgår af
indbydelsen, har styregruppen valgt at fokusere på to spor omkring boligudvikling i Jyderup. Hvad
skal der bygges for at tiltrække nye borgere til vores område, og hvad skal der bygges for at
fastholde borgerne i lokalområdet? Vi har bedt nogle lokale repræsentanter om at komme med
nogle korte oplæg og regner ellers med, at det først og fremmest er mødedeltagerne, der skal have
mulighed for at komme med ønsker. Måske kan der også blive plads til lidt indbyrdes dialog om,
hvad der vigtigst for vores lokalområde, så politikere kan gå hjem med et klart indtryk af, hvilken
boligudvikling borgerne i jyderupområdet ønsker. Læs indbydelsen til mødet her:
https://jyderup.dk/begivenhed/borgermoede-om-boligudbygning-i-jyderup/?instance_id=4392530
Ud over borgermøderne i lokalområderne har kommunen også fået udarbejdet en områdeanalyse,
som blev fremlagt på et borgermøde i november 2018. Det må formodes, at den analyse fortsat
spiller en eller anden rolle, når administrationen skal udarbejde boligstrategien, og når politikerne
skal godkende strategien, vi har derfor også lavet et opslag på hjemmesiden, hvor de 6 sider, der
handler om Jyderup er trukket frem (hele analysen kan naturligvis også læses), se opslaget her:
https://jyderup.dk/opslag/bilag-til-borgermoedet-den-10-10-2019-om-boligstrategi/. Inden
borgermødet vil vi også i det samme opslag lægge nogle oversigter over områder, der i nogen grad
kan være til rådighed for ny bebyggelse, eller hvor der er aktuelle planer for byggeri.
I denne sammenhæng kan det nævnes, at Holbæk kommunen i foråret udbød 23 grunde i Jyderup
Nord i et samlet udbud. Der er pt. ingen, der har budt på området.
Høring om trafiksikkerhedsplanen 2020 til 2025
Holbæk kommune har sendt forslag til trafiksikkerhedsplan i høring. Vi forventer, at
Trafiksikkerhedsgruppen vil afgive høringssvar, læs mere og find også planen her:
https://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/hoeringer/#trafik

Projekt Ny anvendelse af rådhuset
Efter en større renovering med blandt andet nye vinduer på 1. og 2. sal, er en stor kommunal
arbejdsplads, Tilsyn Øst, flyttet ind på det tidligere rådhus i september 2019. Tilsyn Øst råder over
1. sal og en del af 2. sal. Det forventes, at Ung Holbæk etablerer klublokaler i kælderetagen. Der er
dermed kun et mindre areal til rådighed for det projekt, der blev beskrevet i handleplanen for
Jyderup. Kommunens ejendomsadministration har meddelt lokalforum, at man på den baggrund
fremover selv vil administrere lokalerne i det tidligere rådhus. Lokalforums styregruppe må derfor
formode, at projektet er ophørt: https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/biblioteksbygningen/
Projekterne Attraktive Byrum og Grøn Bymidte
Pr. 1/8 2019 er Mette Spaanheden Jensen fratrådt projekterne, og i stedet er vores nye fællesskaber,
Christian Fonnesbech-Aagaard kommunal kontaktperson på begge projekter. Læs aktuel status på
projekterne (på begge projektsider skal du rulle et godt stykke ned på siden for at finde punktet
”Arbejdet i projektgruppen”) : https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/attraktive_byrum/ og
https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/groen_bymidte/
Referater fra styregruppens møder
Styregruppen holder møde den første mandag i hver måned. Referater fra møderne lægges
efterfølgende på hjemmesiden: https://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-frastyregruppens-moeder/
Kulturgruppens efterårsprogram
Kulturgruppen har sin egen side på hjemmesiden, her ligger altid den aktuelle sæsons
program: https://jyderup.dk/foreninger-institution/kultur/kulturgruppen-jyderup/
og så er det jo i øvrigt altid værd at holde øje med punktet ”Det sker”:
https://jyderup.dk/kalender/

På styregruppens vegne
Preben Gajhede
Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette
nyhedsbrev, så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk
Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på
hjemmesiden: www.jyderup.dk
Følg også www.jyderupsfremtid.dk og www.jyderupfonden.dk
På Facebook: siden Jyderup.dk og gruppen Jyderup Lokalforum

