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Høringssvar – Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5.

Glostrup Kommune har den 30. maj 2017 sendt Kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring.
Vesterled Grundejerforening i Brøndby kommune er beliggende i nærområdet til nævnte
plantillæg.
Foreningen er stiftet i 1920 og består i dag af 567 medlemmer/villaboliger.
Foreningen grænser op til nærområdet med nævnte plantillæg Et tillæg, der samtidig
indgå som en del af Glostrup kommunens ”Strategi for Bymidten” under punktet
Skitse/Delaftaler 12, hvori der er et kommunalt ønske om ” Fortætning med boliger og nye
byfunktioner”.
Vi hæfter os især ved, at plantillægget kun er ét ud af mange separate planer om
ændringer og bebyggelser i nærområdet.
Samlet set har private investorer i Glostrup og Brøndby kommuner planer/forslag for langt
mere end 5.000 nye boliger i nærområdet.
Planer, der fremmes af begge kommuner.
Det er især de kumulative effekter af de mange planer/projekter, som samlet set vil berøre
Vesterled samt tilstødende områder, og som ikke beskrives i hverken nævnte tillæg eller i
andre tilsvarende planer/strategier.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at så massive byggerier af boliger indenfor et forholdsvist
lille geografisk område, herunder bebyggelse i nævnte tillæg, bl.a. bør afstedkomme en
grundig samlet analyse af trafik og fremkommelighed, især da vejene i området allerede er
massivt belastet.
Inden omhandlende kommuneplantillæg vedtages, bør der derfor laves en samlet
trafikplan med løsningsforslag til, hvordan trafikafviklingen for både biler og bløde
trafikanter kan foregå i begge kommuner.
Bestyrelsen finder, at det fremlagte tillæg i sin nuværende form, sammenholdt med de p.t.
øvrige kendte planer i begge kommuner, ikke forholder sig til Glostrup Kommunes egen
Kommuneplan 2013-2025, hvori det under punktet Trafik- og Miljøkonsekvenser er anført:
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”Ved byudvikling skal der redegøres for, hvilke konsekvenser en udbygning vil få for
infrastrukturen. Det gøres blandt andet for at belyse eventuelle kapacitetsproblemer på det
omkringliggende vejnet i hele kommunen samt de nærmeste veje i nabokommunerne”.
Vi savner i høj grad en redegørelse for konsekvenserne for den samlede infrastruktur for
området samt hvorledes, infrastrukturen tænkes udbygget, så den matcher den øgede
befolkningstilvækst og trafikbelastning.
Vi opfordrer derfor til, at Glostrup og Brøndby kommuner i langt højere grad afpasser
deres udvikling af området i forhold til de kommunale hensigtserklæringer sammenholdt
med de gældende forhold.
Dette bør naturligvis ske forinden vedtagelsen af bl.a. nærværende forslag til
Kommuneplantillæg.

På vegne af bestyrelsen

Steen W. Nielsen.

(Sendt pr. mail til miljo.teknik@glostrup.dk den 19. juni 2017).
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