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Glostrup K
Kommunes kommunalbe
k
estyrelse harr den 11. feb
bruar 2015
vedtaget Kommuneplan 2013‐202
25.
Den vil bliive offentligggjort den 25.. marts 20155 i Folkeblade
et, på
www.plan
nsystem.dk og
o på Glostru
up Kommunees hjemmesiide under
www.glosstrup.dk/kom
mmuneplan2
2013. Linket sskal åbnes i Google
G
Chro
ome
eller de nyyeste version
ner af Intern
net Explorer oog Firefox fo
or at blive visst
korrekt.
Høringsprrocessen
Kommuneeplan 2013‐2
2015 blev sendt i ordinæ
ær høring fra den 28. maj
2014 til deen 6. august 2014, og de
er indkom maange indsige
elser
vedrørend
de rammeom
mråderne EB
B10 og EB11 i Ejby.
Kommunaalbestyrelsen
n besluttede den 10. sepptember 2014
4 at ændre
rammebeestemmelserne for disse områder og sende komm
muneplan‐
forslaget i fornyet hørring, hvilket blev
b afholdt i perioden frra den 1.
oktober 22014 til den 3.
3 december 2014.
Der indko
om en række indsigelser, hvilket afsteedkom en de
el mindre
ændringeer. Blandet an
ndet er de grrønne beplanntningsbælte
er ved Ejby
Erhvervso
område bleveet selvstænd
dige områderr og er ikke længere en del
d
af udvidellsesmulighed
derne for erh
hvervsområddet i Ejby. Lokalcenteret
EC02 ved den kommeende letbanestation i Ejbyy er ligeledes taget ud, da
det også lå i det grønn
ne beplantningsbælte. D erudover er afsnittet om
m
grundvandsbeskyttelsse blevet revideret.
Kommunaalbestyrelsen
ns kommentarer til de freemsendte be
emærkninge
er
fremgår aaf indsigelsessskemaerne, som kan sess på kommunens hjemme‐
side undeer ’For borgere > Bolig ogg byggeri > Koommuneplan’.
Hvis du viil vide mere
Har du spørgsmål, er du
d velkommen til at kon takte planlæ
ægger Susann
ne
p e‐mail
Nørgaard på tlf. 4323 6354 eller på
susanne.n
norgaard@glostrup.dk.
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Hvis du vil klage
Lovhjemmel, retsvirkning og klagevejledning fremgår af vedlagte
annonce. Annoncen kan også ses på kommunens hjemmeside under ’For
borgere > Bolig og byggeri > Kommuneplan’.
Glostrup Kommune er dog ved at få en ny hjemmeside. Når den nye
hjemmeside går i luften, forventer jeg, at du vil kunne finde annoncen
under ’Borgere > Bolig og byggeri > Kommuneplan 2013’.
Venlig hilsen

Henrik Nellager
Centerchef
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