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Debatmøde om skitseforslag til etapeDebatmøde om skitseforslag til etapeDebatmøde om skitseforslag til etapeDebatmøde om skitseforslag til etape     3333    i Kulturhavn Gillelejei Kulturhavn Gillelejei Kulturhavn Gillelejei Kulturhavn Gilleleje

DenDenDenDen    23232323    april afholdt Økonomiudvalget og Kulturhavn Gilleleje Aapril afholdt Økonomiudvalget og Kulturhavn Gilleleje Aapril afholdt Økonomiudvalget og Kulturhavn Gilleleje Aapril afholdt Økonomiudvalget og Kulturhavn Gilleleje A ////SSSS    
debatmøde i Remisen i Gillelejedebatmøde i Remisen i Gillelejedebatmøde i Remisen i Gillelejedebatmøde i Remisen i Gilleleje ....

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 24 marts at afholde et 
borgermøde om etape 3 i Kulturhavn Gilleleje. Punkt 59 på ØU´s møde den 24 
marts ses her.

Målet med debatmødet var at få forskellige synspunkter på de forskellige 
udformninger af etape 3 samt indtryk af fordele og ulemper ved disse.

Kulturhavn Gilleleje A/S er i gang med at udvikle projektet for etape 3. Der er 
ikke truffet nogle myndighedsmæssige afgørelse. Mødet holdes dermed tidligt i 
beslutningsfasen. Der vil komme endnu et offentligt møde inden der bliver 
truffet endelige afgørelser i forhold til etape 3.

I den første del af mødet blev der informeret om relevante dele af lokalplan 
315.11. Kirsten Schaumburg fortalte om, at Ellen Mariehjemmet ser mange 
fordele ved at være en del at etape 3. Kulturhavn Gilleleje A/S præsenterede 
de 2 udkast til udformninger som de ser ud nu.

Etape 3 kan bestå af butikker, plejeboliger, rækkehuse og et torv. Området for 
etape 3 er markeret på nedenstående foto.
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Nedenfor er kommentarer fra debattenNedenfor er kommentarer fra debattenNedenfor er kommentarer fra debattenNedenfor er kommentarer fra debatten ,,,,    der blev noteret på mødetder blev noteret på mødetder blev noteret på mødetder blev noteret på mødet ::::

TorvTorvTorvTorv
flytning af torv fra kanal til mellem bygninger ved parkeringsplads er ikke �

godt
det opleves som voldsomme byrum�

frygt for at der kommer et nyt torv der konkurrere med det eksisterende �

torv, i stedet for at integrere det eksisterende i Kulturhavnen
hvad må torvet i Kulturhavnen bruges til?�

hvordan hænger de to torve sammen?�

DispensationerDispensationerDispensationerDispensationer
Kulturhavn Gilleleje A/S informerer at Ellen Mariehjemmet også godt kan �

komme med i en udgave med 3 etager, dvs hvis der ikke gives 
dispensation fra højden i lokalplanen.
projektet skal holdes indenfor lokalplanens rammer�

overvej at gøre byggeriet lidt bredere i stedet for at overskride højden i �

lokalplanen

Udseende af byggerietUdseende af byggerietUdseende af byggerietUdseende af byggeriet
udseendet af etape 3 passer ikke til Gilleleje, det ligner containere�

med dette projekt er der endelig en chance for at bygge noget i Gilleleje �

der er rigtigt pænt
er ikke imod udvikling der er udført med respekt for byen�

flot byggeri i etape 3 - det virker ikke for højt�

ButikkerButikkerButikkerButikker
der er ikke behov for så mange butikker�

bekymring for om butikker kan lejes ud, kan nederste etage ikke bruges til �

parkering?
der skal ikke være butikker andre steder end i bykernen. Vesterbrogade�

EtapeEtapeEtapeEtape    2222
er der finansiering til etape 2�

ærgerligt at der ikke kommer en passage fra Kystvejen ud over i enderne �

af bebyggelsen.

LokalplanenLokalplanenLokalplanenLokalplanen
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hvordan forholder dispensationer sig til Kystnær zone?�

Kulturhavn Gilleleje A/S oplyser at de eksisterende rammer i lokalplanen �

ikke udnyttes fuldt i højden i etape 1 og etape 2 og på nogle områder i 
etape 3. Det er ikke et mål at udnytte lokalplanen maksimalt - målet er at 
skabe noget godt for byen.

GillelejeGillelejeGillelejeGilleleje
Savner en trafikløsning for hele Gilleleje samt et overblik over �

parkeringsløsninger
Gilleleje skal gøre sig attraktiv som handelsby og Kulturhavnen skal være �

med til at skabe denne udvikling

Information på GKInformation på GKInformation på GKInformation på GK ''''s hjemmesides hjemmesides hjemmesides hjemmeside
Opsamling på aftenens debat ligges på hjemmesiden�

Fakta-ark om parkering, aftaler og information ligges på hjemmesiden�

Opsamling af Kim ValentinOpsamling af Kim ValentinOpsamling af Kim ValentinOpsamling af Kim Valentin
der er en positiv stemning overfor at Ellen Mariehjemmet skal være en del �

af etape 3
vi skal være opmærksomme på at tegningerne ikke er færdige men er �

foreløbige idéer
kan der gøres noget ved højderne?�

undersøg hvad der er i spil i forhold til erhvervsdelen?�

der er behov for information omkring parkering�

der kommer et nyt møde inden der træffes en beslutning�

Kontaktperson: Hanne Holst hhols@gribskov.dk
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