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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 13-09-2017.
Beslutning om opførelse af 4 ”skæve” boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere.
Administrationen indstiller, at der etableres 4 skæve boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere, såfremt
kommunen modtager det ansøgte tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den kommunale grund på
Roskildevej 12 bliver stillet til rådighed for boligerne.
Målgruppen er hjemløse og særligt udsatte voksne borgere i Holbæk Kommune, som har psykiske lidelser
og ofte også med misbrug. Der er tale om borgere, der har en anderledes adfærd og norm for at bo, og som
typisk er blevet sat ud af tidligere boliger eller som bor i dyrere tilbud, men som ikke har gavn af det nuværende tilbud.
Der ansættes en social vicevært, som overordnet får til opgave at hjælpe de enkelte beboere med at fastholde
sin bolig og opretholde et godt naboskab til de øvrige beboere og omkringliggende tilbud.
Et permanent boligtilbud rettet mod målgruppen forventes at give beboerne en mere stabil tilværelse med et
reduceret misbrug, bedre sundhedstilstand, færre konflikter og generelt højere livskvalitet.
Sagen er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og Økonomiudvalget og herfra indstilles ovenstående godkendt.
Ved Byrådets behandling af sagen blev indstillingen godkendt.

Beslutning om foreningers brug af kommunevåben.
Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra en idrætsforening, som ønsker at bruge kommunevåbnet fra gl. Svinninge Kommune i foreningens nye logo.
Kommunevåbnet – både det gældende og det historiske er beskyttet varemærker, som kun må anvendes af
Holbæk Kommune og dennes institutioner. Andre f.eks. foreninger må ikke anvende kommunevåbnet med
mindre Holbæk Kommune har givet særlig tilladelse hertil.
Sager er behandlet i Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab og Økonomiudvalget, og herfra indstilles godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af punktet.

2.
Beslutning – Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde
ved Nordgårde i Svinninge.
Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge godkendes til udsendelse i offentlig høring, samt at der på baggrund af
gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport.
Det nye erhvervsområde gives mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-6, i sammenhæng med den
største erhvervsejendom indenfor det eksisterende erhvervsområde, der anvendes til produktion af elementer
til byggeindustrien.
Planforslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, og der afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode. Indkomne høringssvar forelægges ved endelig vedtagelse af planforslagene.
Der blev endvidere afholdt Ide møde i Svinninge den 22. juni 2017, hvor planproces og projektønsker blev
præsenteret. Der fremkom 2 høringssvar under fordebatten, der er vedlagt som bilag i sagen.

Sagen er behandlet i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget og herfra indstilles godkendt og det
gjorde Byrådet ved deres behandling af punktet.

Beslutning om Bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk.
Administrationen indstiller, at der gives en bevilling på 3.900.000 kr. til etablering af p-pladser på Havnevej.
Beløbet finansieres af Parkeringsfonden.
Holbæk bymidte har igennem en årrække været præget af, at der mangler parkeringspladser. Det har til tider
været svært at finde parkeringsmulighed når der skal handles i bymidten, men også for dem der bor i bymidten og ikke mindst i havneområdet.
Der er nu mulighed for at etablere parkeringspladser på Havnevej, imellem Strandstræde og Domhusstræde
hvor der i dag er popler og grusareal. I forbindelse hermed fjernes eksisterende popler, der udskiftes med
platantræer i overensstemmelse med plangrundlaget.
Sagen er behandlet i Udvalget for Klima og Miljø og herfra indstilles godkendt, samt i Økonomiudvalget og
herfra indstilles godkendt. For stemte 3 (V og O). Imod stemte 2 (C og B), idet alternative parkeringsmuligheder ønskes undersøgt, og der efterspørges en helhedsdrøftelse om parkering i Holbæk By, 1 (A) undlod at
stemme.
Da sagen skulle behandles i Byrådet blev den taget af dagsordenen.

Jørgen Jensen.

