Nr.
1.

Navn
Thomas Petersen
Ved Munkevænget 8
4660 Store Heddinge
På vegne af beboere
omkring
Munkeparken, de
ansatte på Danhostel
(vandrehjemmet) og
forældre til børn i
dagplejen samt
Humlebien.
I alt 45 underskrifter

Resume af indsigelse
Indsigelse til forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 193 for
Stevnshallerne.
1.
a) Indsigelse vedr. de trafikale forhold. Der gøres indsigelse imod indog udkørsel fra vest, grundet dårlige oversigtsforhold og udkørsel
nær indkørsel til børnehave grundet parkerede biler. Det fremhæves
at Ved Munkevænget er meget smal. Der gøres opmærksom på at
bløde trafikanter der bruger hallen i dag kan komme ind til hallerne
ved stier der nu omdannes til tilkørselsveje.
Det fremhæves at bilister der kører af ved Munkevænger ved parken
kører meget stærkt.
På baggrund af ovenstående anmodes der om at de trafikale forhold
ved hallerne genovervejes.
Glæder sig til de nye idrætsfaciliteter og forskønnelse af området.

2.

David Kirkegaard
Jespersen
Afdelingsleder,
Jobcenter, Stevns
Kommune
&
Fie Mulvad
Vært, Store Heddinge
Vandrerhjem

Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 193 for Stevnshallen.
2.
a) Indsigelse vedr. forslag til adgangsvej nord om vandrehjemmet.

Teknik & Miljøs vurdering
Ad. 1
a) Indsigelsen vedrører alene emner der
behandles i lokalplanforslaget, vurderingen
vedrører derfor alene lokalplanforslaget.
Der er en stor bevidsthed om at
vejforholdende, hverken de eksisterende,
eller de fremtidige er optimale, da Ved
Munkevænget er smal, samt at trafikken skal
igennem Store Heddinge.
På sigt er der derfor ønske om en omfartsvej,
men der er på nuværende tidspunkt ikke afsat
midler til denne, hvorfor løsningen er en
vejadgang syd om vandrehjemmet.
På baggrund af drøftelser på borgermødet d.
20. august 2019 og på baggrund af de
indkomne høringssvar, anbefaler
administrationen, at vejstykke a-a udgår og
vejstykke b-b i stedet udlægges som
dobbeltrettet vej med sti til bløde trafikanter.
Det anbefales desuden at der udlægges areal
til at sikre oversigtsforhold.
Ad. 2
a) Der henvises til besvarelsen i punkt 1a.

Teknik & Miljø indstilling
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og
lokalplan nr. 193 for Stevnshallerne
Ad. 1
a) Indsigelsen vedrører alene emner der
behandles i lokalplanforslaget.
Høringssvaret giver derfor ikke anledning
til ændringer i kommuneplantillægget.
Det indstilles at vejadgangen nord om
vandrehjem udtages, og at der i stedet
udlægges areal til en dobbeltrettet vej
samt gangsti syd om vandrehjemmet.
Som konsekvens heraf justeres
lokalplanafgrænsningen og bestemmelse
2.1 og 8.2.2. Endelig konsekvensrettes
redegørelsen.
Da lokalplanafgrænsningen ændres
indstilles det at lokalplan forslaget
udsendes i 14 dages fornyet høring.
Ad. 2
a) Der henvises til indstillingen i punkt 1a.

Der gøres opmærksom på at vejen nord om vandrehjemmet
•
vil udgøre en stor gene for vandrehjemmets gæster, brugere og
medarbejder samt for de lokale børn og voksne der bruger
adgangsvejen som cykel/gå adgang.
•
vil betyde at det ikke er muligt at servicere autocampere.
•
vil udgøre en støjgene samt en sikkerhedsrisiko
•
sikrer adgang til årligt ca. 5000 gæster til vandrehjemmet, 22
kommunalt ansatte og 200 brugere af kommunens jobcenter.
•
Vil reducere antallet af p-pladser ved vandrehjemmet.
Det bemærkes at vandrehjem og jobcentret glæder sig til at der kommer
en ny hal og i forvejen er glade for aktiviteten i området og faciliteterne i
svømmehallen
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