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Gågade i Herning
Siden 1980 

Herning Centeret
Siden 1978

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Herning Centeret er ikke en ny foretagelse, men centeret er løbende moderniseret.Billedet til venstre er fra den ny renoverede Bredgade, men lege elementer og ophold – netop disse to ting er spredt ned gennem gågaden, og ikke samlet som egentlige legepladser – siden tingene er sat op (denne sommer), og ikke en eneste gang, hvor  jeg er gået gennem gågaden siden da, har de stået ubenyttet hen – det viser blot, at vi ramte rigtigt.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Herning set fra oven med markering af City og aflastnings-Centeret.De to detailhandelsområder er næsten ved at smelte sammen. City består af gågader med mange special butikker, torve, pladser og et levende restaurant/bar miljø (gratis kommunal parkering).Aflastningscenteret består af Herning Centeret med 80 butikker og 9 spisesteder, samt en lang række store udvalgsvare butikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper med Bilka og Bauhaus som de største (fri privat parkering).Vi har igennem mange år – og vil i årene fremover – satse på begge dele.Vi er fast overbevist om denne satsning får 1 + 1 til at give 3 – OG tallene, som jeg viser jer om lidt, giver næring til den tro.Vi er som kommune generelt interesseret i vækst. For når detailhandelen vækster tjener den typisk også flere penge og får flere ansatte, som betaler skat. Men det handler om meget mere end det. Det handler også om visionen af, at Herning skal være et godt sted at bo og arbejde, ja et godt sted at LEVE. Og en mangfoldighed af butikstyper og gode indkøbs muligheder. For borgere og besøgende skal det til tider bare være nemt, og til andre tider en god oplevelse, og måske nogen gange begge dele.Som kommune er vi interesseret i vækst begge steder. Men når vi understøtter denne udvikling er det forskellige værktøjer, der skal bruges. City skal understøttes på en måde og Centeret på en anden måde!Og så gør vi noget for at binde de to centre endnu mere sammen. Vejen mellem dem er netop blevet renoveret. Ny profil, hvor cykelstien rettet ud, ny belysning, ny belægning, ny træer, nye parkerings muligheder og ikke mindst bedre flow.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som det kan ses er omsætningen samlet steget voldsomt – kagen er blevet større (den grønne kurve stiger)!Den lille nedgang i city er kompenseret af en endnu større stigning i centeret.Disse tal er endda fra da finanskrisen var værst, og da vi havde mest byggerod i city.Efter 2014 har vi se en yderligere stigning, og antallet af ledige butikker faldet yderligere – i dag er der 0 ledige butikslejemål i gågaden.I ”gamle dage” huskede jeg det som om, folk fra Herning tog til Silkeborg – i dag viser tallene, at dem fra Silkeborg tager til Herning.F.eks. er 6% af de 4 mio. handlende i Herning Centeret fra Silkeborg. Også 7% fra Holstebro og 15% fra Ikast-Brande.(Ringkøbing-Skjern 8%)Generelt har handelsbalancen for Herning Kommune udviklet sig fra index 100 til 105 i perioden 2010 til 2014.Så hvis der fortælles en historie om, at man ikke kan begge dele – city og center – så er det i Herning, ligesom historien om humlebien, der ikke kan flyve!!I Herning kan I se den har kunnet flyve siden 1978 



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad har vi gjort i CenteretMuliggør udvidelser af selve centeret (i passende takt – centeret ville gerne mere og hurtigere).Skabt sammenhængende helstøbt aflastningscenter, med mulighed for store Box butikker rundt om centeret.Tilpasse infrastruktur – der både kan håndterer flere biler og samtidig introducerer en ny smuk vejprofil.Kunst-/forskønnelsesprojekter.Sikre grønne elementer ind i området (å og natur projekt).Sikre kvalitet i byrummet – måske ligefrem æstetik i et aflastningscenter – herunder begrænsninger i skiltningen.Det handler om funktionalitet, velfungerende infrastruktur og kvalitet i byrummet.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad har vi gjort i City (efter vi gav mulighed for flere butikker i centeret og flere store butikker: Bauhaus og Bilka):Biblioteket flyttes ind som offentlig trafikskaber (Huskøb til 40 mio., og ombygning til knap 80, hvoraf de 25 blev givet og biblioteket selv fandt de 55 i reduktion i budgettet (3% over 30 år)).Gågaden kortes op med 190 meter – Bredgade Vest laves til shared space, hvor forretninger med brug for biler til døren slår sig ned.DGI Vandkultur hus med et pænt stort hotelFlere mennesker skal bo inden for cityringen: Over 200 ungdomsboliger, og fortætning (også i højden).



Oplægsholder
Præsentationsnoter
NYT BILLEDE PÅ VEJNy gågade og sidegader – laves i etaper, så butikkerne generes mindst muligt. Flot arkitektur, grønt øjenhøjde, ly, læ, leg og vand. Investeringer over mange år løber op i mere en kr. 80 mio.Flere arrangementer initieret af kommunen og mere praktisk støtte til de borgere, der vil lave arrangementer selv.Fastholder gratis parkering – mod butikkerne går sammen om Cityforeningen og laver mere markedsføring og flere arrangementer.Lave retningslinjer i Brug Byen, der skaber 3 salgsfacer pr. butik, med mere stringente retningslinjer, der samtidig er nemme at søge og få tilladelser til.Giver mere liberale mulighed for udeservering i afgrænset del af gågaden.Det handler om by kvalitet, by liv og identitet.ALTSÅ: Med vidt forskellige indsatser i city og center er begge steder i vækst.



Søndergade fra banegård
til gågaden renoveres  

Nyt område ved centeret 
udlægges til Box butikker og 
rekreativt område. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
DET NÆSTE:CitySøndergade til BanegaardspladsDet næste i aflastningscenteret:6000 m2 på parkeringspladsButiksstørrelse mindst 1500 m2. Dvs. kun mulighed for store BOX butikker (så for dem der tror det kun er det vilde vest, må jeg skuffe jer – der er brugt rettidig omhu for at sikre, at noget foregår i City og noget i Centeret).Byggefelt 4.000 m210.000 m2 syd forButiksstørrelse mindst 1500 m2Byggefelt 7.500 m2



Oplægsholder
Præsentationsnoter
SÅ HUMLEBIEN KAN FLYVE!!
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