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Emne: DSB-værksted d. 15/5 2019
Til alle på orienteringslisten, og andre der har spurgt til sagen.
Kommunen er gået i gang med processen frem mod et plangrundlag for DSB-værkstedet. Der er afholdt
møder i:
Plan- og Erhvervsudvalget den 6/5 og Økonomiudvalget den 13/5.
Disse 2 møder har sagt ja til at processen kan gå i gang - det er den såkaldte "principielle godkendelse" der
nu er taget. Som tidligere orienteret havde vores aktivgruppe her omkring Mogenstrup Ås fremsendt et
alternativt forslag til politikerne. Der kan ikke direkte aflæses i referatet en egentlig stillingtagen til det ene
eller andet forslag, men det forlyder, at udvalgsmedlemmerne er positive overfor vores forslag.
Vi havde håbet på, at de ville sende et mere tydeligt signal til DSB og kommunens administration om, at det
var vores forslag der skulle arbejdes videre med - eller også at lukke sagen nu. Men det ville de ikke - ikke
endnu i alt fald.
Første runde af vores offensiv overfor kommunens politikere er nu ved at være slut. Vi mangler stadig at få
et svar på, hvorfor Miljø- og Naturstyrelsen ikke har ønsket at tage stilling til sagen, som det ellers blev
stillet i udsigt af Plandirektøren fra Næstved Kommune (ordstyreren) på orienteringsmødet i Fladsåhallen.
Men det sker vel snart.
Næste politiske behandling bliver:
Byrådsmødet tirsdag den 28/5 kl. 18.30 i Teatergade, hvor den principielle beslutning kan endeligt
konfirmeres.
Vi skal hermed opfordre jer til at møde op og fylde godt på tilskuerpladserne. Det plejer at have en god
effekt på at få politikerne til at sige hvad de egentlig mener.
Derefter kommer der nok en længere pause inden der bliver afholdt en såkaldt idéfase, hvor man
annoncerer at borgerne kan indlevere idéer til udformningen. Og så formentlig i begyndelsen af 2020
kommer de egentlige bestemmende plandokumenter (VVM, kommuneplantillæg og lokalplan) som forslag,
8 ugers høring m. borgermøde og endelig beslutning. Der er ikke på nuværende tidspunkt en tidsplan over
forløbet.
Til slut: Husk der kan siges endeligt nej helt frem til den endelige beslutning af lokalplanen.
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