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Høringssvar vedr. Kvarterplan for Centrale Vesterbro
Vi er i Vesterbro Lokaludvalg glade for den samarbejdsmulighed, som
nu er opstået med Områdefornyelsen for det Centrale Vesterbro. Vi
mener, projektet har det rigtige udgangspunkt i at fokusere på de
socialt udsatte, de unge og børnene og de ensomme ældre.
Byfornyelsen efterlod i stor udstrækning boligmassen i en meget flot
stand. Men dag-institutioner, skoler og fri-arealer på pladser fik ikke
samme store opmærksomhed. Hvor antallet af daginstitutioner for de
mindre børn er reguleret af pladsgarantien, er der ingen tvivl om, at
specielt klubtilbuddene, fritidsaktiviteter og væresteder for de større
børn bør være et fokusområde. Kvarterets beboersammensætning
ændrer sig i disse år, således at en stadig større del af familierne i dag
bliver boende, også når børnene bliver ældre. For skolernes
vedkommende er vi derfor i den situation, at skolerne efterhånden er
overfyldte, og der sker derfor løbende udbygninger. Derfor skal en
stor del af midlerne reelt bruges i samarbejde med skolerne for at sikre
acceptable udenomsarealer til disse. Arealer, der også kan bruges
udenfor skoletiden.
Vi er dog opmærksomme på, at der også er en opgave at løfte for
gruppen af unge, som har forladt eller er i gang med at forlade
folkeskolen. Og unge i 18+ - gruppen. Og specielt omkring
Enghaveparken og i Alsgadekvarteret skal der en styrket social indsats
til i arbejdet med de kriminalitetstruede unge.
Vi er enige i, at øget brug af de socio-økonomiske virksomheder i
bydelen kan sikre en udvikling mod et mere rummeligt arbejdsmarked
for en gruppe af de voksne socialt udsatte. Det vil også give god
mening for de ansatte i virksomhederne at kunne gøre nytte for andre i
deres egen bydel.
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Nedlæggelsen af plejehjemmet Plejebo betød også en nedlæggelse af
dagcenteret på Vesterbro. Og vi er derfor glade for, at vi nu kommer
til at arbejde videre med at sikre de (ensomme) ældre muligheder for
Vesterbro 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.

et billigt måltid mad, og ikke mindst samvær med andre i deres lokale
bydel.
Ved for nylig at flytte adresse og lave kontorfællesskab sammen med
Områdefornyelsen har vi valgt at lægge op til et samarbejde, hvor vi
satser på betydelige synergi-effekter. Både mellem
Områdefornyelsens medarbejdere og Lokaludvalgets ditto. Men også
med Kulturanstaltens og Frivilligcenterets ansatte. Vi er glade for det
tætte samarbejde, og ser frem til den positive udvikling vi sammen
skal skabe for området.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
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