Lokalrådet for Lille Næstved

Næstved den 2. januar 2019
Til Lokalrådets medlemmer og suppleanter.
Invitation til lokalrådsmøde nr. 80.
Mødet afholdes tirsdag den 8. jan. 2019 kl. 19.00 til ca. 21.30 på Lille Næstved Skole
Herlufsholmvej i mødelokale 1. sal ved gymnastiksal.
Dagsorden:
1

Godkendelse af referater lokalrådsmøde nr. 79 og eventuelt ændringer i dagsorden

2.

Økonomi

3

Kommuneplanstrategi Med reference til Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 bilag 1 drøftes de relevante kapitler i udkastet mht. hvad
der kan være interessant for os i Lille Næstved. På seneste møde delte vi forberedelsesopgaven:
Jasper tager afsnit om Havnen
Jørn tager afsnit om kultur
Lissi tager afsnit om Børn og Uddannelse
Steen tager afsnit om Erhverv
Henrik afsnit om Natur
Arne tager afsnit om Bymidten
Målet er at vi får drøftet og udvalgt ideer, samt besluttet, hvordan vi kommer videre i processen..
Vedr. afsnit om havnen og bymidten deltager vi i møde den 10. januar med kommunen, hvor kommunen vil
orientere om tankerne og ideerne bag byudviklingen på havnearelerne. Hvordan de griber arbejdet an samt
tankerne om borgerinddragelse mm. Derudover håber jeg at vi også kan drøfte vor rolle i den proces.

4,

Om klassificering af veje i vort område.
Hvad gør vi? Teknisk udvalg behandler på mandag den 7. Omklassificering af veje i vort område, herunder at
belysningsudgiften skal fordeles ud på grundejerne. Jasper orienterer. Mere om emnet kan læses på
kommunens hjemmeside.

5

Trafikplan - 5 årig handlingsplan
Notat med ønsker fra Lille Næstved blev sendt til Formand for Teknisk Udvalg, Teknisk direktør og Teamleder
Center for Trafik og Ejendomme. I brev henvises til tidligere fremsendt notat udarbejdet af Henrik.
Ønsker kan først medtages i år 2019. Arne kontakter kommunen for information om hvad og hvornår i 2019.

6

Belysningsplan
Orientering. 1. sept. Er der ansat ny person med ansvar for belysningsområdet (Alex Dybberger). Har talt med
Anders Østergaard Leder Team Trafik og aftalt at de er positive mht. at det er Lokalrådet der forestår et
arrangement, og at vi aftaler yderligere inden der inviteres til borgermøde
Arne kontakter kommunen for information om hvad og hvornår i 2019.
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7

Informationer til borgerne i Lille Næstved.
Herunder – Noget at melde ud?

8

Korte informationer
Lokalplan Klosterlunden etape 2.- Arne
Samspil Kommune Lokalråd - Arne
Kollektiv trafik – Arne
Ny skolestruktur - Lissi
Mindre affald – Lissi
Nye grænser - Mail Lokalråd Vestlandet 4700, Arne
Levende demokrati i Næstved. Orientering Susanne
Havnen – Møde om havnen – Tidligere beslutning om invitation af Kristian Skov-Andersen er på ønskelisten.
Kulturpolitik:- Arne Jørn

9

Eventuelt.

10

Næste møde – 5. Februar

Med venlig hilsen Arne
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