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Den politiske ramme

“Her er alle muligheder åbne!”

Kommuneplaens visioner
Den levende by
Hel kommune i vækst
Kraftcenteret i Vest
Rammen om det gode liv

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mantraet – Kernefortælling – vision – det har mange navne men til sidst handler det om ”Her er alle…Arbejder med flere ben. De to vigtige i forhold til detailhandel er ”Den levende by” og en fokuseret indsat for især den stærste by, ”Kraftcenteret i Vest” skal nok ses som overliggeren blandt disse 4.Visionerne har været de samme over 2 kommuneplaner nu!Udvidelsen af aflastningscenteret har ikke været en fiks ide som opstod hos udviklerne. Vi har længe arbejdet på at få flere butikskoncepter til byen. Hele paletten skal gerne være til stede.��Mere om det senere.  
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Planloven

2007 Bredt kompromis på tværs af folketingets partier
2009 Bilka

2011 VK regering foretager en liberalisering
2012 SRSF regering laver en tilbagerulning

2017 V regering med S, DF og K liberaliserer igen 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
2007 – Lov udarbejdet på baggrund af sammenlægning af kommunerne. Ca. der vi i HK begyndte at arbejde målrettet med detailhandel.Ingen muligheder for de store butikker for at komme til Herning.�2009 – Vi realiserer Bilka alligevel… med dobbelt kasselinjer…2011 – HK har nu mulighed for at lave store udvalgsvarebutikker i vores aflastningscentre – dog kun på baggrund af en planstrategi. Vi forsøger med kommuneplan20132012 – Loven kommer igen til at ligne den fra 2007 2017 – Det var nok sket i 2016 hvis der ikke lige havde været en landbrugsministerDet vigtige er at vi har partier på begge sider af blokken. Jeg tror vi med denne lovændring får en varig ændring/libralisering/mere magt hos kommunerne. Det bliver rammen vi skal arbejde ud fra de næste 10 års tid.(Og sidste slide med kun tekst)
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Detailhandelsstruktur

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Beskriv den overordnede struktur med hovedby. Hovedbyen udvalgsvarehandel. Centerbyerne dagligvarehandel og landsbyerne er reelt kun med fordi de historisk har detailhandel… Grundlag ca 86.000 indbyggere og 13.000 indpendlere (11.000 ud)IND - Beskriv Herning to centre Den ene primært udvalgsvarer og vare du kan få alle steder, den anden specialbutikker og restauranter. Grundlag ca 47.000 indbyggere plus tiltrækningskraft i opland.



En balancegang
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Bymidten ændrer sig
Ny belægning
Mindre gågade
Nyt bibliotek
Konstant politisk fokus

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi ser som andre bymidten trække sig sammen og have tomme lokaler i perioden 2009-2012.�Vi laver en del af gågaden til sivegade længst mod vest hvor butikkerne har det sværest. Det ændrer gaden og butikkerne bliver fyldt ud igen.Vi forsøger med et butikscenter i bymidten men får biblioteketIND Detailhandels analyse viser at Aflastningscenteret overtager føring med etableringen af Bilka. Øjenåbner for politikerne.�IND Konsekvensen er lidt mindre når også restauration inddrages. Vi har et skift i perioden hvor der kommer restauranter ind i bymidten hvor der tidligere var butikker. Vi holder derfor et ok omsætningsniveau selvom der forsvinder butikker.�Den samlede omsætning i Herning stiger i perioden. BilkaPolitisk bliver der fokus på at enkelte butikkers tilstedeværelse har stor betydning for byen



Det konkrete projekt

Aflastningscenteret
Udvides med 16.000 m2
Omdannelse med 6000 m2
Butiksstørrelse 1000/1500 m2

Nye Aflastningscentre
Udvalgsvarebutikker, der i koncept og varesortiment ikke kan 
indpasses i bymidten eller i et bydelscenter. 
Fx køkken og hårde hvidevarer men også webshops
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi fokuserer på at styrke udbuddet af butikker – tiltrække de butikskoncepter der ikke allerede er her.Minimumsstørrelser er for at butikkerne ikke bliver typer der umiddelbart kan ligge i bymidten.Af de 16.000 har vi konkrete virksomheder på de 14.000, af de 6000 er de 2400 allerede under etablering. Vi gav dem en 3 årig dispensation så de kunne komme i gang nu!(Det omhandler virksomheder med store bygningsvolumener eller som kan medføre trafikale gener i bymidten. Det kan for eksempel være køkken, tæppe eller hårde hvidevarer, hvor varerne er af særligt pladskrævende karakter. Derudover gives mulighed for webshops med mindre butiksdel og virksomheder med varesortiment som både er af engrosmæssig og butikskarakter)



Konsekvenserne

Fætter BR lukker – Det er ToysRus der åbner i det der omdannes

Resten er butikker hvor der ikke er sammenlignelige butikker i 
bymidten

Herning Centret vil måske også gerne udvide…
Direkte konkurrent til bymidten

September 5, 2017 Kaare Hjorth

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fordi det er big box butikker vi etablerer på så tror og håber vi det ikke får store konsekvenser for bymidten.En udvidelse af Herning Centret vil være et helt andet dilemma. Jeg tror ikke man ønsker det politisk for der er klart givet udtryk for at det er bymidten der skal satses på.
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