Velkommen til borgerworkshop om
områdefornyelsen i Hirtshals
Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Program for borgerworkshop den 9. april
11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet
11.05 Præsentation af dagens program v. Bolette Falbe-Hansen, Plan og Udvikling
11.10 Rammer for områdefornyelsen i Hirtshals v. Anne-Marie Sanvig Knudsen og
Kirsten Munk, Plan og Udvikling
11.20 Hirtshals potenialekortlægning v. Arkitema
11.35 Summen ved bordene og spørgsmål til Arkitema
11.50 Præsentation af indsatsområder- vi zoomer ind på byen v. Arkitema
12.15 Spørgsmål til Arkitema
12.30 Frokost
13.00 Gruppediskussion- indsatsområder
13.30 Fælles diskussion og opsamling
14.00 Tak for i dag!

Hvad skal vi have ud af dagen?
• Vi begynder at have en fornemmelse af- og sætte nogen billeder- på
hvordan vi kan arbejde med indsatserne i områdefornyelsen.
• Vi er blevet klogere på hvordan vi kan arbejde med Hirtshals.
• Og så håber vi at I også har lært hinanden lidt bedre at kende og at vi
har givet endnu mere appetit på at arbejde sammen om at udvikle
Hirtshals by.
• Vi har taget hul på at nedsætte vores samarbejdsgruppe for Hirtshals

Hvad er områdefornyelse?
Hvad er områdefornyelse?
Samarbejde mellem borgere og kommunen om udvikling i et bestemt område – med staten på
sidelinjen. Områdefornyelse finansieres af stat og kommune. I Hirtshals bidrager staten med
4.5 mio. kr. og kommunen bidrager med 9 mio. kr.
Hvad er formålet med områdefornyelse?
Skabe attraktive og vedkommende rammer for borgernes hverdagsliv, besøgende og
virksomheder - Her er godt at være! Og dermed skabe grundlag for bosætning og private
investeringer.
Hvilke type projekter kan realiseres i områdefornyelsen?
Forbedring af det fysiske miljø - livet mellem husene
- gader, pladser, mødesteder og sociale
eller kulturelle aktiviteter, samt bygningsfornyelse.

Dialog
Finde den bedste
løsning

Hvem deltager i områdefornyelsen?
Samarbejde med og mellem borgere, virksomheder, foreninger m.fl
Udfordringer
er bærende i områdefornyelsen
Fysisk og oplevet

Potentialer
Det, der er
fornuftigt at
bygge videre på

Udfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Befolkningstilbagegang og en aldrende befolkning.
Lave boligpriser.
Tomme boliger – dog renovering, nedrivning og sammenlægning af
lejligheder.
Lavt beskæftigelses- og uddannelsesniveau.
Byen er trængt i baggrunden, svær finde ind til.
Detailhandel – udvalgsvarer udfordres, tomme butikker
Bymidten fremstår slidt og usammenhængende,
store åbne gaderum, en udfordret bygningsmasse.
Dialog
Finde den bedste
Få udendørs opholds- og mødesteder.
løsning
Byen og havnen hænger dårligt sammen.

Udfordringer

Potentialer

Fysisk og oplevet

Det, der er
fornuftigt at
bygge videre på

Potentialer

Dialog

Finde den bedste
• Mange har eller kan have et ærinde i Hirtshals.
løsning
• Byen er ung og robust- der er albuerum til store
bystrategiske løsninger.
• Beliggenheden i storslået natur.
Potentialer
Udfordringer
Det, der er
• Dagligvarehandlen har det godt.
Fysisk og oplevet
fornuftigt at
• Uudnyttede potentialer i at forbinde midtbyen og
bygge videre på
Vesthavnen bedre.
• De mange stedsbundne kvaliteter og det særligt
lokale udgør et stort potentiale.
• Der er lokalt forståelse for- og opbakning tilat vi skal gøre noget- sammen!

Fokusområderne
Tydelige adgangsveje og ankomstområder
Den grønne plads
Jørgen Fibigers Gade

Østergade

Søndergade

Bedre sammenhæng
mellem midtbyen og Vesthavnen
Styrke Jørgen Fibigers Gade som
moderne handelsgade i samspil
med rådhusgrunden og Cirkuspladsen

Skabe bedre muligheder for mødeog opholdssteder – det der giver liv.
”Byens” ejerskab til initiativerne

Hvordan deltager jeg?
•
•
•
•
•

Samarbejdsgruppe
Borgermøder
Arrangementer undervejs
Dialog
Ring eller skriv!
Finde den bedste
løsning
Andre ideer?
Udfordringer

Potentialer

Fysisk og oplevet

Det, der er
fornuftigt at
bygge videre på

Fra drøm til virkelighedsådan realiseres et områdefornyelsesprojekt
2015

2016

2017-2022

Ansøgningsfase-

Programfase-

Realiseringsfase-

Hvorfor
områdefornyelse i
Hirtshals?

Hvad skal der ske?
-Dialog og indspil fra
borgere,
virksomheder,
foreninger m.fl
-Valg og beskrivelse af
de vigtigste ting, der
skal med i
programmet.
-Politisk beslutning
om samlet program

Hvordan gør vi
det?

Politisk ønske og
behov i byen

Godkendelse fra
staten og derefter
fem år til at
gennemføre
Konkrete projekter,
der er aftalt i
programfasen:
-Anlæg/fysik
-Samarbejder/
organisering
-Løbende dialog om
områdefornyelsen

Walk-and talk
Her er rart at
være!

Det kunne blive
til et godt
mødested!

Mødesteder og
opholdslommer
De gode steder
Hvor trænger
der til en kærlig
hånd?

Temaer til gruppearbejdet
• Forbindelsen mellem den grønne plads
og Vesthavnen
• Handelsankeret
• Kulturstrøget
• Indfaldsvejene og ankomsten til byen
• Potentialekortlægning

Tak for i dag!
Anne-Marie Sanvig Knudsen
annemarie.sanvig.knudsen@hjoerring.dk
Kirsten Munk
kirsten.munk@hjoerring.dk

