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Invitation til åbent hus og byvandring i Virum Bymidte
Byplanudvalget har på sit møde den 26. april 2017 besluttet at sende forslag
til Helhedsplan for Virum Bymidte i høring blandt Virums borgere, foreninger
og erhvervsdrivende.
Vi inviterer derfor alle interesserede i nærområdet til ”Åbent hus under åben
himmel” vest for stationsforpladsen, mandag den 19. juni 2017 kl. 18.0020.00. Her kan du høre mere om helhedsplanen og stille uddybende spørgsmål til forslaget. Der vil også være mulighed for at komme på en lille byvandring i bymidten.
Af hensyn til planlægningen anbefales du at tilmelde dig senest torsdag den
15. juni til victt@ltk.dk.
Grundejere og lejere i bymidten får tilsendt invitationen og helhedsplanen,
der også annonceres på kommunens hjemmeside og via plakater i bymidten.
Høringsperiode
Høringsperioden løber fra den 29. maj til den 26. juni 2017. Hvis du har forslag eller kommentarer, skal de være kommunen i hænde senest den 26. juni
2017. Send en mail til helhedsplanvirumbymidte@ltk.dk eller skriv til Plan og
Erhverv, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.
Helhedsplanen
Forslag til helhedsplanen omfatter Virum Bymidte. Målet med helhedsplanen
er at genrejse Virum Bymidte over en årrække som en attraktiv og levende
bymidte, et rart sted at mødes og opholde sig og et vigtigt handelscenter i
kommunen. Forslaget er kvalificeret gennem en række borgermøder og workshops afholdt i 2016 af Virum Sorgenfri Handels- og Borgerforening og senest
et dialogmøde i januar 2017 afholdt af kommunen.
Det er hensigten, at helhedsplanen skal fungere som rettesnor, når der skal
træffes beslutninger om udvikling i bymidten. Det er ikke en juridisk gældende plan, men en oversigt over initiativer der vil styrke oplevelsen af Virum
Bymidte. Helhedsplanen følges op af handleplaner med konkrete initiativer.
Har du spørgsmål til dette brev, kan du henvende dig til Center for Miljø og
Plan på miljoplan@ltk.dk eller til Victoria Overby Traberg på tlf. 23 23 74 20.
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