Til Økonomiudvalget
Kongens Enghave Lokaludvalg afgiver høringssvar til
Økonomiudvalget vedrørende arbejdsplan til Bydelsplan for
bydelen Vesterbro- Kongens Enghave.
.
Der har fra Økonomiforvaltningen været lagt op til, at arbejdet
med bydelsplanen skulle tage udgangspunkt i en fælles vision,
arbejdsplan m.m., som skulle ende ud i en fælles bydelsplan for
bydelen Vesterbro-Kongens Enghave.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG
Valdemarsgade 4
1665 København V

Dette har Kongens Enghave Lokaludvalg fra start af ikke ment
var et frugtbart udgangspunkt for udviklingen af det lokale
demokrati. Det færdige produkt af et sådant arbejde vil ikke
basere sig på det specifikke lokalkendskab og den identitet, som
findes i hver af de 2 nedsatte lokaludvalg. I bedste fald vil
udfaldet blive nogle overordnede abstrakte betragtninger, som vil få
svært ved at engagere borgerne i bydelene, og som vil have ringe
værdi for det videre planlægningsarbejde.

www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk
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Beslutningen om at oprette lokaludvalg for både Kongens Enghave og
Vesterbro tog sit naturlige udgangspunkt i de to bydeles forskellige
beboersammensætninger, kulturer, problemstillinger etc. Kort sagt: at
der på alle måder er relativt langt fra Tippen til Hovedbanegården. Det
mener vi fortsat der er.
For at have det bedste udgangspunkt for at udarbejde en bydelsplan
for Kongens Enghave, har vi fra start af ment, at de to lokaludvalg
skulle have mulighed for at udarbejde hver sin vision, arbejdsplan og
til sidst hver sin bydelsplan. Og at der skulle findes de økonomiske
ressourcer til dette. At disse nødvendige ressourcer ikke er blevet
tilført bydelsplanprocessen i de to byområder, har betydet færre
ressourcer til at udføre bydelsplanarbejdet på lokaludvalgenes
sekretariater, og dermed færre ressourcer til at sikre, at bydelsplanerne
bliver funderet i en bred, inddragende og kvalificeret
borgerinddragelsesfase.
Samtidig har diskussionen omkring udformningen af arbejdsplanen
betydet, at en stor del af lokaludvalgets ressourcer er blevet brugt på
denne diskussion, frem for konstruktivt arbejde med arbejdsplanens

Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i
bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

idégenering og konkretisering af indsatser. En proces som ellers
udgjorde et relevant udgangspunkt for det videre bydelsplanarbejde.
At arbejdsplanen nu udgøres af planer for de to byområder i bydelen
Vesterbro-Kongens Enghave, kan vi kun påskønne, som et skridt i
retningen mod vort oprindelige ønske om at udarbejde to
bydelsplaner.
Kongens Enghave Lokaludvalg anser Bydelsplanprocessen som et
vigtigt redskab til borgerinddragelse og en mulighed for at forbedre
byområdets tilbud til dets borgere, herunder rammer, der styrker den
sociale rummelighed, forbedrer levevilkårene og skaber fysisk
sammenbinding af kvarteret.
Vi håber på denne baggrund også, at beslutningen om at udarbejde 2
arbejdsplaner, vil kunne give ro til at kvalificere det videre arbejde i
de to byområder. Vi håber også, at de to bydelsplaner vil blive brugt i
den videre udvikling af de to byområder hver især, herunder at det
fremgår tydeligt, at der er to byområder, når bydelsplanerne lægges
som tillæg til den kommende kommuneplan.
Med venlig hilsen
Bydelsplangruppen
Pva. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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