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Vordingborg Kommunes nye 2021 plan - planstrategi
Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2011 vedtaget Vordingborg Kommunes nye
planstrategi – Kommunalbestyrelsens 2021 PLAN. Planstrategien offentliggøres i
Sydsjællands Tidende den 29. juni 2011 og er vedlagt til orientering.
Planstrategien er blevet til på baggrund af en proces med inddragelse af udvalgte
aktører fx lokalråd, erhvervs- og turistforeninnger, virksomheder mv. i det
forberedende arbejde med de strategiske handleplaner, der ligger til grund for en
væsentlig del af planstrategien.
Hvad er en planstrategi?
En planstrategi er en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal
indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen samt
redegørelse for den hidtidige planlægning og munde ud i en beslutning om
revidering af kommuneplanens.
Vordingborg Kommunes planstrategi - en klar og handlingsorienteret strategi
Planstrategien er en handlingsorienteret strategi og består af:
Kommunalbestyrelsens nye vision og fremtidsbillede for 2021
Konkrete handlinger og projekter for 2011-2013 inden for en række temaer
Redegørelse for den hidtidige planlægning og udvikling
Kommunalbestyrelsens beslutning om i hvilket omfang og på hvilke områder
kommuneplanen skal revideres.
Invitation til debat
Planstrategien skal ses som for-arbejdet til kommuneplanen. Vi vil meget gerne
høre din mening om planstrategien og beslutningen om på hvilke områder
kommuneplanen efterfølgende skal revideres.
Planstrategien er i offentlig høring fra den 29. juni – 14. september 2011.

Planstrategien – som også er en Lokal Agenda 21-strategi – kan rekvireres ved henvendelse til
Borgerservice og i øvrigt ses på www.planstrategi2021.vordingborg.dk samt på kommunens
biblioteker.
Idéer og forslag til planstrategien skal derfor senest den 14. september 2011 sendes til:
post@vordingborg.dk eller
Vordingborg Kommune, Udviklingsstaben
Valdemarsgade 43, Postboks 200
4760 Vordingborg
Vi håber i offentlighedsperioden at modtage mange gode forslag, der kan være med til at kvalificere
kommuneplanarbejdet.

Venlig hilsen
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