Click here to enter text.
Fordebatfolder/-brev

Invitation til debat
Udvidelse af Nymarksminde Farm Park
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning udvidelse af Nymarksminde Farm Park, som ligger ved Vestvej mellem Vodskov og Langholt.
Nymarksminde har eksisteret i 10 år og har gennem tiden fået landzonetilladelser
til de nuværende anlæg, som bl.a. omfatter Bed & Breakfast, konferencefaciliteter,
klappedyrsområde, junglesti, fodboldgolf og jordvold langs en del af vestskellet og
Vestvej.
Med den ønskede udvidelse har farmparken nået et omfang, der udløser udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.
Da det berørte areal ikke er udlagt til Ferie- og Fritidsformål i kommuneplanen
gennemføres en fordebat, inden der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg
for området.

Hvad går projektet ud på?
Farmparken ønskes udvidet med yderligere aktiviteter. Hoveddispositionen af arealet er:


I det centrale område samles parkeringen, overnatningsfaciliteterne (eksisterende ferieboliger, mulighed for opførelse af 10 nye ferielejligheder samt område til autocampere) og de mere fysisk betonede aktiviteter. Bl.a. ønskes opført
et indendørs legeland, aktivitetshus, cafeteria mv. samt en kombineret maskin-
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og kreaturhal.
De udendørs aktiviteter suppleres med fx labyrinter, sansehaver, beach-volley,
trampoliner, klatrevæg, søer mv. Endvidere ønskes opført en husstandsvindmølle som skal sætte focus på miljøet og være "landmark" for Nymarksminde.

- I den sydlige del anlægges "landbrugsengen", hvor der bl.a. bliver mulighed for
at opleve og fordre landbrugets dyr og deltage i bearbejdningen af markerne
og afgrøderne.

Nymarksminde Farm Park (principskitse)
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Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte
Teknik- og Miljøforvaltningen, Mette Kristoffersen, tlf. 99 31 22 20, metteknik@aalborg.dk.
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget
senest den 28. november 2012 på:
e-mail: plan.byg@aalborg.dk
eller pr. Brev til:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).
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