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Læs bagsiden

Af Lars Møller, formand for Kulturog Udviklingsudvalget i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes
første kommuneplan
Borgmester Torben Jensen inviterer borgere, virksomheder og andre interesserede til at gå på opdagelse i kommuneplanen.
”Et fleksibelt opslagsværk fyldt med muligheder, som bliver tilgængeligt for
alle”. Sådan karakteriserer Norddjurs Kommunes borgmester Torben Jensen
den nye kommuneplan.
Planen bliver det overordnede redskab, som al fremtidig udvikling og planlægning i kommunen skal tage hensyn til. Samtidig sikrer planen, at der er sammenhæng i indsatsområderne, og at politikere og embedsmænd har det bedst
mulige beslutningsgrundlag, når man skal vælge, hvor kræfterne sættes ind.
”Jeg er glad for, at vi nu får et samlet overblik over Norddjurs. Med kommuneplanen har vi endnu bedre muligheder for at koordinere udviklingen på de fire
hovedområder: Byer og landsbyer, land og vand, service for borgerne samt
erhverv og infrastruktur”, siger Torben Jensen.
Inden for de fire områder planlægges byudvikling, erhvervsudvikling, opførelse af institutioner, mål, retningslinjer og rammer
for de kommende 12 års udvikling i Norddjurs Kommune.
”Med kommuneplanen har Norddjurs, som i januar 2010
fylder tre år, endelig fået sin dåbsattest – nemlig et samlet dokument
over, hvilken retning kommunen skal udvikle sig i de kommende år. Planen er resultatet af en fantastisk indsats, som er ydet på tværs af
hele organisationen, og jeg vil gerne opfordre borgere, virksomheder og andre
interesserede til at gå på opdagelse i planen”.
”For ejendomsmæglere, skoler, private borgere, iværksættere og landboforeninger er planen en guldgrube af informationer. Kommende borgere kan undersøge, hvordan lokalplanen ser ud i det område, de har forelsket sig i og
gerne vil flytte til, mens for eksempel erhvervslivet lynhurtigt kan få et overblik over lokalplaner, infrastruktur, tilladelser og meget andet”, forklarer Torben
Jensen, som også glæder sig over, at den digitale kommuneplan vil være nemt
tilgængelig på internettet.

Deltag i borgermøde
Mandag 24. august kl. 19.00,
Auning, Auning-Hallerne
Torsdag 27. august kl. 19.00,
Ørum, Ørum Aktivcenter
Mandag 31. august kl. 19.00,
Grenaa, Kulturhuset Pavillonen

Høring af forslag til
Kommuneplan 2009-2021
Kommunalbestyrelsen har den 30. juni
2009 vedtaget forslag til Kommuneplan
2009 for Norddjurs Kommune.
Forslaget til kommuneplanen er i offentlig høring fra 8. juli 2009 til 16. september 2009.

Giv din mening til kende
I høringsperioden er det muligt at stille
spørgsmål, give kommentarer eller komme med konkrete indsigelser til kommuneplanen.
Det kan ske på:
www.kommuneplan2009.norddjurs.dk
eller pr. brev til:
Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa

Læs kommuneplanen på www.kommuneplan2009.norddjurs.dk

Hvad kan borgerne i Norddjurs
bruge kommuneplanen til?
Kommuneplanen er planlæggernes arbejdsredskab i dagligdagen, men den spiller også ind på de muligheder og
begrænsninger, du som borger har i din dagligdag og i dit
nærområde. Det tænker de færreste over.
Det kan være væsentligt at vide, om man bor et sted,
hvor der kommer en ny vej, eller hvor der skal laves nye
erhvervsområder. Det kan du finde oplysninger om i kom-

Naturen i fremtiden

Norddjurs Kommune har for længst markeret sig som en grøn kommune, der ved sit tydelige særpræg i form af den flotte, varierede
natur og lange kystlinje er et attraktivt sted at bo eller besøge.
Sådan skal det også være i fremtiden, og derfor er naturen en vigtig
del af kommuneplanen.

muneplanen. Her er også tegnet kort over, hvordan byerne i kommunen kan udvikle sig og dermed hvor store
de kan blive. Du kan for eksempel se, hvor der skal være
nye boligområder, og hvor der kan etableres butikker og
erhvervsvirksomheder.

Aktiv i naturen

Norddjurs byder på rekreative færdselsårer igennem et smukt landskab. Du er
måske allerede aktiv bruger af cykel- og
vandrestier, både de lange gennemgående stier som Nordsøstien og Lodsstien og
de kortere, grønne forbindelseslinier i dit
lokalområde.
Norddjurs Kommune ønsker at være kendt
som ’stiernes land’ ved blandt andet at
forbedre adgangen til naturen; dels i form
af forbedrede sammenhænge mellem eksisterende stier, dels i etablering af flere
primitive overnatningsmuligheder.
Kig i kommuneplanen og se, hvordan disse
forbedringer vil give dig endnu flere oplevelser i det grønne ”Djurslandskab”.

Dit hjem, dit område, din kommune
Du bor der allerede, eller du er på udkig efter et område, som du gerne vil gøre til dit hjem
hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er til stede.
Det er målet, at Grenaa skal udvikle sig, så bycentrum
bliver endnu mere attraktivt, og byen skal styrkes uddannelsesmæssigt.
Grenaas profil som industri-, service- og havneby skal
blive tydeligere, samtidig med at kulturmiljøer i byområdet beskyttes. Ikke mindst skal Grenaa Havn i fremtiden
være én af de 10 største havne i Danmark.
Auning skal udvikle sig som hovedby for den vestlige del
af Norddjurs Kommune. Det betyder blandt andet, at detailhandel og erhvervsliv skal styrkes.

Kommunale
tilbud til dig

Hvor ligger børnehaven? Er der skoleskift
efter 7. klasse? Hvor får jeg vejledning som
arbejdsløs? Hvordan kan jeg bo som ældre?
Er det attraktivt for virksomhedens medarbejdere at bo i Norddjurs Kommune?
En kommuneplan handler også om service og serviceniveau.
I kommuneplanen finder du et samlet overblik over de
tilbud, du som borger og kommende borger kan forvente
dig fra Norddjurs Kommune i form af børnepasning, undervisning, sundhedstilbud, handicap- og ældreservice,
beskæftigelsestilbud og kultur- og fritidstilbud.
Du kan på kort se, hvor i kommunen du i dag finder skoler og institutioner, og du kan se, hvor langt der er fra
din bopæl til idrætshallen eller biblioteket. Du kan læse
planer og politikker, som indeholder pejlemærker for den
fremtidige udvikling.

Også vækst i centerbyerne
Allingåbro, Glesborg, Trustrup, Vivild, Ørsted og Ørum
kaldes centerbyer. De ligger geografisk fordelt ud over
hele kommunen og er byer, hvor der forventes mulighed
for en vis udvikling. Her er typisk dagligvarebutikker og
andre typer butikker, som kan opfylde dine behov i dagligdagen. I disse byer er der også sikret mulighed for at
etablere nye erhvervsvirksomheder.

Landsbyernes forskellighed
I kommuneplanen kan du komme helt tæt på din bolig.
Du kan se, hvordan grunden ser ud, hvilke veje og stier
der fører til dit hjem, og hvordan din nabos hjem er placeret i forhold til dit. Du kan se, hvor de grønne områder
er, og om der er planer om nye.
Vil du bygge om, eller bygge nyt, er der retningslinjer for,
hvordan og hvor du må bygge. Det samme gælder for din
nabo. Så hvis du vil undgå overraskelser og for eksempel
en dag se det pæne grønne areal overfor blive bebygget,
kan en søgning i kommuneplanen gøre dig bedre forberedt.

Tilbud skal imødekomme de lokale behov

Veje, busser, tog og færger
At kunne bevæge sig over både små og store afstande betyder sandsynligvis
mere for dit liv, end du tænker på. Vejnettet og systemet af offentlige transportmidler er så selvfølgeligt, at vi knap bemærker, at det er der - eller først
bliver opmærksomme på det, hvis det giver anledning til besvær
Vi bevæger os dagligt fra hjem til arbejde, til
skole eller fritidsaktivitet, eller når vi tager på
ferie. Hvad enten det foregår med tog, bus, på
cykel, til fods eller i bil, ønsker vi, at det sker
tilpas hurtigt og sikkert. Transporttiden til og fra
arbejde kan være af afgørende betydning, når vi
beslutter os for, hvor vi vil bo, og hvor vi kan
søge et job. Har du et fysisk bevægehandicap,

Udviklingen af kommunale servicetilbud har afgørende
betydning for, hvordan den fysiske planlægning skal foregå. Hvis der skal bygges skoler, plejeboliger eller kulturelle mødesteder, så skal der afsættes plads til bygningerne, og der skal tænkes på blandt andet naturen, på
vejforbindelser og på energi og klima.
Læs i kommuneplanen om
• Placering af daginstitutioner
• Ældrebolighandlingsplan
• Idrætscentre og biblioteker
• Sundhedspolitik
• Befolkningsprognose

Hovedbyerne Grenaa og Auning

I Norddjurs Kommune er der udpeget to hovedbyer, Grenaa og Auning, og her foreslås mulighed for den største
vækst i nye boliger og erhverv. Det er i disse byer, at du
i fremtiden vil kunne finde de tilbud, som naturligt hører

Verden har fokus på klimaforandringer.
Det har Norddjurs Kommune også.
Nogle forandringer skal vi tilpasse os, for
eksempel stigende vandstand, øget nedbør og længere tørkeperioder. Det handler
for eksempel om at udarbejde en oversigt over de områder, der kan blive påvirket af fremtidige vandstigninger. Men
vi skal også arbejde på, at ændringerne
bliver mindre gennem en aktiv indsats

Om det kan lade sig gøre at pendle fra bolig i
kommunen til arbejde uden for kommunen.
Om det er let at handle, komme til og fra arbejde
og benytte service- og fritidstilbud.
Om der er mulighed for kollektiv befordring.
Om der er let adgang til natur og rekreative områder.

For virksomhederne

Om arbejdskraften kan komme til og fra.
Om virksomhederne kan komme af med og få leveret deres varer og ydelser på en hensigtsmæssig og konkurrencedygtig måde.

Øen Anholt

I kommuneplanen kan du også læse om, hvordan Anholts
særlige natur og naturkvaliteter søges bevaret, samtidig
med at antallet af overnatningsmuligheder øges.

Velfungerende veje

I planen kan du finde oplysninger om de mål,
kommunalbestyrelsen har stillet. Det drejer sig
om, at vejene skal fungere godt, ved at der er
gennemfartsveje til hurtig transport og smallere
fordelingsveje ud til de enkelte destinationer.
Vejene skal være sikre at køre på. Miljøproblemer, som trafikken påfører omgivelserne, skal
begrænses.
Du kan også læse om, hvilke forbedringer der
skal ske, og om det vil få indflydelse på de steder, du færdes.

Kollektiv trafik i fremtiden

Kommuneplanen er et dokument, der rummer vigtige informationer om netop dit nærområde, uanset om adressen er i byen eller på landet. Du kan læse, om dit hjem
ligger i en af de byer, som er udpeget til vækstområder,
eller om du bor eller overvejer at bosætte dig i et område,
hvor der skal tages særligt hensyn til et bevaringsværdigt
landsbymiljø, byggeskik eller karakteristiske landskabstræk.

Energi- og klimabevidst kommune

Om der er gode adgangsforhold til naturen, badestrandene, sommerhusområderne og attraktionerne.

Færre børn og flere ældre i fremtiden

Der er mange udfordringer, når de kommunale tilbud tilrettelægges. Du har som borger naturligt høje forventninger til tilbuddene. Samtidig skal kommunen forsøge
at tilpasse sin service i forhold til økonomi og til den
forventede befolkningsudvikling. Børnetallet falder for
tiden, samtidig med at antallet af ældre borgere stiger.
Det betyder behov for tilpasning af daginstitutioner, skoler og ældreboliger- og centre.
For eksempel er der på ældre- og handicapområdet lavet
en ældrebolighandlingsplan, som skal imødekomme de
næste års stigende behov for botilbud.

Naturkvaliteterne i Norddjurs er mange
og varierede, og der arbejdes løbende for
at beskytte og styrke områdernes oplevelsesrigdom. Det sker blandt andet gennem
pleje, information og i den daglige administration af naturbeskyttelsesloven.

Hver dag bruger vi af naturens råstoffer.
Helt basalt er vi afhængige af drikkevand,
men hvor vandet kommer fra, når vi åbner vandhanen – det er der ikke tid til at
tænke over i en travl hverdag.
Ikke desto mindre er det væsentligt for vores livsgrundlag, at grundvandet beskyttes
mod forurening. I kommuneplanen kan du
læse, hvorledes alle borgere i kommunen
sikres fri adgang til drikkevand af god kvalitet.

For turisterne

I Norddjurs Kommune er der mange landsbyer. Der er
stor forskel på, hvordan udviklingen indtil nu har været i
de enkelte byer, og hvornår den er foregået. Også i fremtiden vil der være forskel på, hvad der kan ske. I kommuneplanen kan du se, hvor der er udlagt arealer til boliger
og erhverv.
For eksempel er der lavet skitser til en udviklingsplan
for Bønnerup Havn og helhedsplan for området omkring
Bønnerup Strand og sommerhusområderne.

Læs i kommuneplanen om
• Find området
• Rekreative områder
• Service til borgere

Der vil være forskel på, hvilke tilbud du finder forskellige
steder i kommunen. Hovedbyerne Auning og Grenaa vil
være de steder, hvor koncentrationen af service er størst.
Men der planlægges, så hele kommunen har tilbud, som
imødekommer de lokale behov. For eksempel er Grenaa
Bibliotek hovedbibliotek i kommunen, og derudover er
der tre lokalbiblioteker i Ørum, Ørsted og Auning.

Naturbeskyttelse og pleje

Vand i hanen

skal du også overveje, hvordan du kan komme
rundt med en kørestol, når du planlægger din
dag og din tilværelse.
Kommuneplanen er også, når det gælder veje og
transport, den overordnede ramme for fremtidig
planlægning i Norddjurs Kommune og får betydning for både borgere, gæster og virksomheder.

For borgerne

Om det kan lade sig gøre at bosætte sig i kommunen.

Der ligger store udfordringer i at sikre et godt
kollektivt transporttilbud.
I kommuneplanen kan du læse om, hvordan de
nuværende busforbindelser søges fastholdt. Når
det gælder togdrift, er planen at styrke Grenaabanen, ligesom den kommende letbane i Århus
også skal komme Grenaa til gavn.
Det er målet, at de nuværende færgeforbindelser over Randers Fjord og mellem Grenaa og Anholt fortsætter.

Plantning af ny skov kan i fremtiden blive
et vigtigt element, når det drejer sig om
at beskytte grundvandet og styrke friluftslivet. I kommuneplanen kan du finde oversigtskort, der viser, hvor det kan anbefales
at rejse ny skov.
Der findes også områder, hvor man af hensyn til landskabet ikke ønsker at plante ny
skov. Værdifulde landskaber, naturområder og områder af særlig kulturhistorisk
interesse er netop sådanne områder, og de
er også udpeget i vores kommuneplan.

Store linjer
• Kommunalbestyrelsen foreslår et
bymønster, som udpeger to hovedbyer
og seks centerbyer
• Kommunalbestyrelsen vil lave helhedsplaner for hver af de seks centerbyer
• Kommunalbestyrelsen vil formulere
en natur- og friluftspolitik, som giver
endnu bedre rammer for naturoplevelser

Læs i kommuneplanen om
• Trafikplan
• Kollektiv trafik
• Veje

Læs kommuneplanen på www.kommuneplan2009.norddjurs.dk

• Kommunalbestyrelsen vil fortsat
igangsætte initiativer på klima- og
energiområdet

for at nedbringe CO2 udslippet. Det kan
ske gennem energiforsyningen. Her er det
målet at øge andelen af vedvarende energi i kommunen, blandt andet i form af nye
vindmøller og biogasanlæg.
Læs i kommuneplanen om
• Grundvand
• Friluftsliv
• Tekniske anlæg

Konkrete
initiativer
• Analyse af Kolindsund – vand eller
ikke vand
• Udvikling af Glesborg bymidte –
handel, trafik, skole, børnehave
• Forskønnelse af Allingåbro med Hovedgaden og parkeringsforholdene
som afsæt
• Skabe grundlag for nye vindmølleområder, så andelen af vedvarende
energi øges

• Kommunalbestyrelsen vil lave en
strategi til fremme af turisme

• Udarbejde forslag til, hvordan lavtliggende områder i Grenaa sikres mod
oversvømmelser

• Kommunalbestyrelsen vil tage hensyn til vandet, naturen og landskabet
i udviklingen af Norddjurs Kommune

• Når Statens vand- og naturplaner er
klar, vil Norddjurs Kommune omsætte
dem til handling

Kommuneplanen
skal afspejle
borgernes
engagement

Af Lars Møller, formand for Kultur- og Udviklingsudvalget i Norddjurs Kommune

Vi nærmer os det tidspunkt, hvor kommuneplan 2009
– 2021 ikke længere er et udkast, men en færdig plan.
Det sker i december, når Kommunalbestyrelsen vedtager
planen.
Inden da venter en spændende høringsperiode, hvor jeg
håber på et stort engagement fra borgere og virksomheder. Der bliver blandt andet mulighed for at komme med
kommentarer og forslag til planen på tre borgermøder og
på debatside på kommunens hjemmeside
Vi er jo godt vant i Norddjurs Kommune. I løbet af de
sidste to år har rigtig mange været med til på borgermøder, til Åbent Rådhus arrangementer og i debatindlæg
at komme med ønsker og stille spørgsmål til, hvordan
fremtidens Norddjurs skal forme sig. Foreninger og virksomheder har også kunnet booke en medarbejder til en
snak om fremtiden i Norddjurs Kommune. Det har rigtig
mange gjort, og vi har været i kontakt med over 1000
borgere. Det har givet et godt grundlag for at udarbejde
udkastet til kommuneplanen for politikere og medarbejdere i kommunen.
Naturligvis er der rammer og lovgivning, som binder os,
og som betyder, at ikke alle gode forslag umiddelbart kan
skrives ind i planen. Der er også områder, hvor vi som
politikere ønsker at sætte nogle aftryk med vores visioner
for kommunens udvikling. Det gælder blandt andet vores
syn på, hvorledes vi ønsker, at byerne skal udvikle sig.
Det er vigtigt, at vore to største byer, Grenaa og Auning
får en særlig mulighed for nye erhverv og nye boligområder og har attraktive uddannelses-, sundheds- og kulturtilbud. Hvad så med livet i de mindre byer og landsbyer,
vil mange sikkert spørge? Der skal ikke herske tvivl om,
at vi vil sikre den mangfoldighed og forskellighed, som er
Norddjurs Kommunes kendetegn. I kommuneplanen beskrives mulighederne for udvikling i en lang række mindre byer og landsbyer, og det beskrives, hvordan vi ønsker
at understøtte forskelligheden.
I den kommende kommuneplan periode venter desuden
særlige udfordringer på klima- og energiområdet. Vi skal
både bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser
og samtidig forebygge konsekvenserne af de klimaændringer, som er uundgåelige. Vi skal derfor i gang med en
række handlinger. Vi skal blandt andet skabe muligheder
for at få mere energi produceret med vindkraft.
Jeg ser frem til en kommuneplan, som afspejler borgernes
engagement, skaber grundlaget for den hele kommune
og giver os alle en fælles vision for, hvordan vi ønsker, at
Norddjurs skal udvikle sig.

Få mere at vide

Papirløs plan - på internettet
Norddjurs Kommunes nye kommuneplan er digital. Det betyder, at den
primært vil være at finde på internettet. Denne løsning er valgt, fordi
det passer godt til den tid, vi lever
i, og samtidig giver det et fleksibelt
og brugervenligt resultat. En papirudgave ville desuden blive meget
dyr, besværlig og miljøbelastende at
producere, og samtidig kan det virke uoverskueligt at læse planen fra
ende til anden, da den vil fylde flere
hundrede sider i den færdige udgave.
Teksten fylder cirka 250 sider, og dertil kommer en mængde kort og uddybende links.
Det er da heller ikke nødvendigt at
læse alle siderne. Kommuneplanen
skal ses som et opslagsværk, hvor
man – alt efter behov og interesser –
kan gå målrettet efter netop de informationer, man er mest interesseret i.
Det sker via den enkle søgefunktion
på hjemmesiden.

Borgmesteren gik
på opdagelse

For at undersøge de mange muligheder i kommuneplanens hjemmeside, tastede borgmester Torben
Jensen sin egen adresse ind i søgefeltet under punktet ”find området”.
Her kan man for eksempel søge på
sin hjemadresse, tjekke lokalplaner
for et område, se lokale vandværker, læse om naturens karakteristika,
kystområder og meget mere.
Torben Jensen bor på Voer Færgevej
35 i Hevring. Der knytter sig mange
oplysninger til lokalområdet, som
borgmesteren interesseret ser nærmere på. Det fremgår blandt andet,
at vejen ligger i et område med blandet bolig og erhverv, ligesom man

Norddjurs Kommune, Kultur og Udvikling
Tlf. 89 59 40 88 . maf@norddjurs.dk

Borgmester Torben Jensen afprøver søgefunktionen i den digitale kommuneplan.
kan læse om Hevring Hede, et sanddækket landskab, der afspejler Randers Fjords udvikling efter istiden.
Også morænelandskabet i Ørsted
Mark og oplysninger om det lokale
skoledistrikt (Rougsø) kan man gå på
opdagelse i.
Torben Jensen er født og opvokset i
området og arrangerer ofte vandreture i Hevrings flotte og varierede
natur, så der er ikke mange af oplys-

ningerne, som er nye for borgmesteren. Alligevel er han imponeret over
søgefunktionen, fordi man lynhurtigt
får et overblik over området. Torben
Jensen, der opdrætter kvæg på sin
landejendom, bemærker også, at
planen giver oplysninger om tilladelser til dyrehold, lokalplaner og andre
vigtige oplysninger for både private
og erhvervsliv.

