Ny byudviklingsplan
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Godthåb.

Oldstien

Byudviklingsplanen skal sikre, at Byrådets mål og strategier fra kommuneplanens hovedstruktur,
Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægGodthåb
Hammerværk
ning. I Fysisk Vision 2025 er Godthåb udpeget som én af 11 oplandsbyer i Aalborg Kommune med
særligt vækstpotentiale. Godthåb skal videreudvikles som en attraktiv bosætningsby. Der forventes blandt andet ca. 200 nye boliger i Godthåb i løbet af de næste 12 år.
Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer i byen.
Guldbækken

Byudvikling i
Godthåb

Debat om byudvikling i Godthåb

Derfor er der udarbejdet et debatoplæg som optakt til diskussionen om, hvordan byen skal udvikles de kommende 12 år. Se
debatoplæg på www.
Runesvinget
aalborg.dk/godthåb

Borgermøde

Ridemandsmølle

Der afholdes borgermøde den 8. februar 2017, kl. 19-21 i Godthåb Forsamlingshus, Tostrupvej 6, Godthåb, 9230 Svenstrup.
På borgermødet vil vi blandt andet diskutere emner som boliger, center, erhverv, natur, kulturarv, mobilitet og forbindelser. Vi vil endvidere gennemgå processen for udarbejdelsen af den nye byudviklingsplan.

HUSK
Borgermøde den
8. februar 2017, kl. 19-21 i
Godthåb Forsamlingshus

Vi vil gerne høre din mening
Hvad synes du er vigtigt at have fokus på i forbindelse med udarbejdelsen af en byudviklingsplan for Godthåb?
Send dine bemærkninger senest 1. marts til
plan.udvikling@aalborg.dk
eller
By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Spørgsmål
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte planlægger Lise Overby Nørgård på telefon 9931 2059 eller mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Nye boliger

Hvad
mener
du?

• Hvad gør Godthåb særlig attrativ for tilflyttere?
• Der er plads til nye boliger flere steder i
byen. Hvor skal vi starte boligudbygningen?
• Skal der bygges syd for Runesvinget?
• Hvordan ser fremtidens boligtyper ud?
• Hvordan holder vi liv i de ældre parcelhusområder?

Nyt boligområde?

• Er der potentielle omdannelsesområder
f.eks. erhvervsarealer, som kan omdannes til
boliger eller andre nye funktioner?
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Center og erhverv
Send dine bemærkninger senest
1. marts 2017 til :

• Hvordan skaber vi mere byliv og centrale
mødesteder? Mangler der nogle?
• Er der grundlag for flere butikker og byfunktioner? Hvordan fremmer vi etableringen af disse?

plan.udvikling@aalborg.dk

• Hvor skal bycentrum være, hvor nye butikker kan placeres?

eller

Natur og kulturarv

By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

• Hvordan spiller natur- og landsskabskvaliteterne sammen med byen?
• Udnyttes de rekreative muligheder godt
nok?
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Nyt boligområde ?
Omdannelse?
Nyt boligområde ?

• Fungerer trafikafviklingen i byen godt?
• Er byen sikker for de bløde trafikanter?
• Hvordan sikrer vi de gode forbindelser til
Svenstrup og omverden?

Samspil med Svenstrup
• Skal der arbejdes for yderligere samspil
med Svenstrup?
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Nyt boligområde ?

Nyt boligområde?

Grøn adskillelse mellem
Godthåb og Svenstrup

Kulturarv
og natur

• Hvordan sikres kulturarven ved Hammerværket, og hvordan spiller området sammen
med resten af byen?

Mobilitet og forbindelser
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Flere butikker og
andre byfunktioner
Mødesteder

Nyt boligområde,
natur eller begge
dele?

