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Aarhus, 10. januar 2018

Aarhus Ø klar til næste etape
Aarhus Byråd har her til aften godkendt en indstilling om udarbejdelsen af en udviklingsplan for de sydlige dele af Aarhus Ø.
Processen skydes i gang med et informationsmøde for interesserede borgere den 11. januar.
Udviklingen af Aarhus Ø til en levende og mangfoldig bydel er godt på
vej; en stor del af området er allerede ved at være færdigudbygget, og
Aarhus Kommune er nu klar til at tage hul på projektets næste etape,
efter at byrådet i dag har godkendt en indstilling, der sætter gang i udarbejdelsen af en udviklingsplan for områdets sydlige del.
Startskuddet for arbejdet med udviklingsplanen lyder allerede i morgen
aften, når Aarhus Kommune inviterer til informationsmøde om den kommende proces frem mod en udviklingsplan. Det sker på
Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C
Torsdag d. 11. januar 2018 Kl. 17-19
Pressen er velkommen.
Udviklingsplanen kommer til at omfatte den del af Aarhus Ø, der strækker sig fra Nørreport langs Bernhardt Jensens Boulevard til Nikoline
Kochs Plads samt området på Pier 2, øst for Bestseller-bygningen. Med
udviklingsplanen ønsker Aarhus Kommunes at fortsætte udviklingen af
Aarhus Ø som en attraktiv ny bydel med blandede funktioner.
Den kommende udviklingsplan skal sikre en helhedsorienteret planlægning i området og vil tage afsæt i visionen for Aarhus Ø fra dispositionsplanen, som byrådet vedtog i 2006. Arbejdet med udviklingsplanen vil
desuden bygge på en betydelig borger- og interessentinddragelse og en
løbende politisk behandling, som altså skydes i gang med et informationsmøde torsdag. Informationsmødet bliver efterfølgende fulgt op af en
række borger- og interessentmøder og workshops.
Udviklingsplanen forventes at ligge klar i begyndelsen af sommeren
2018 og vil danne grundlag for efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplaner med tilhørende borgerinddragelse om eventuelle ændringer i
forhold til den gældende dispositionsplan for området.
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Kontakt
Bente Lykke Sørensen, chef for Bolig og Projektudvikling, 51 57 64 18
Fakta
Læs mere på www.aarhus.dk/aarhusø
Tilmelding til informationsmødet via https://aarhus.nemtilmeld.dk/9/
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