BORGERPLAN
FOR
LANDSBYEN BJERRING
Udarbejdet ultimo 2006

Side 1

Landsbyen Bjerring er efterhånden vokset sammen med Bjerringbro by – men Bjerring har
alligevel formået at bevare sit Landsbypræg.
Side 2
Der er lavet en Landsbylokalplan af Bjerringbro Kommune – G.600-3 - i juli 1999.

INDHOLDSFORTEGNELSE FRA

LANDSBYLOKALPLANEN

Indledning
Redegørelse
Historisk baggrund
Eksisterende forhold
Fremtidige forhold
Forhold til anden planlægning
Bestemmelser
§ 1 Formål
§ 2 Område – Zonestatus
§ 3 Områdets anvendelse og opdeling
§ 4 Udstykning
§ 5 Veje, stier, parkering
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7 Særlig værdifulde bygninger
§ 8 Bebyggelsens udseende
§ 9 Ubebyggede arealer
§ 10 Teknisk forsyning
§ 11 Servitutter
§ 12 Ophævelse af Lokalplan
§ 13 Loakplanens retsvirkning
§ 14 Påtaleret
§ 15 Dispensationer og ændringer i lokalplanen
Litteraturliste
Der henvises til denne Lokalplan

Bjerring: Spærfabrik – Stålbearbejdning
Forsamlingshuset i Bjerring
Der er foretaget en gennemgribende renovering af

dette forsamlingshus – Byens borgere har stået
bag – har søgt fonde og lagt et stykke frivilligt
arbejde – Men der er også givet tilskud fra
Bjerringbro kommune og Landsbykæden.

En restaureret gård i Bjerring

Side 3
Manglende opgaver og ønsker fra Bjerring:

-

Opdatering af veje ( Renovering ) - og ligeledes fortove.
Belysning i Landsbyen
Registrering og anvendelsesanvisning på evt. tomme bygninger
Registrering af byggegrunde – og byggemuligheder
Angivelse og registrering af ” bløde ” færdselsruter

Dette tænkt anvendt som en debat masterplan for Bjerring sammen med
Landsbylokalplanen.

Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgere – idet oplægget hænges op på byens
opslagsstander ved Forsamlingshuset og busstoppestedet midt i byen.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift
og skal fremsendes til:
Bibi Poulsen, Borgerforeningen
Oplægget fremsendes til kommunen i dec. måned 2006
Efterskrift:
Efter modtagelse i Bjerringbro Kommune fremsendes planen til Viborg Ny Storkommune
til Erhvervs - og Udviklingsudvalget.
Eventuelt kan der på grund af tidsforløbet ske mindre ændringer og omprioriteringer i
fremsendte materiale – men det tror vi på kan afklares med Planlægningskontoret i Viborg
Ny Storkommune.
Bjerring Borgerforening - og Landsbykæden i Bjerringbro Kommune
På vegne af ovennævnte og tilsendte papirer fra Bjerring
Dec. 2006
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden

Side 4

