Høringssvar til 'Agenda 21 Bæredygtige sammenhænge 20162019'
Vanløse Lokaludvalg har modtaget Agenda 21-strategien
’Bæredygtige sammenhænge’ i høring. Strategien er behandlet i Natur
og Miljøgruppen samt har været diskuteret og kvalificeret af
vanløseborgere ved et offentligt arrangement ’naturtur’ søndag d. 16.
aug. Efterfølgende er den godkendt af Vanløse Lokaludvalg.
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Vanløse Lokaludvalg bifalder de gode hensigter om en mere
bæredygtig udvikling af byen. Vanløse lokaludvalg vil meget gerne
deltage i den videre udvikling og implementering af strategien,
ligesom lokaludvalget fortsat gerne hjælper med at inddrage lokale
borgere samt udbygge netværksskabende aktiviteter og partnerskaber.
Netop hensigten med så stor vægt på at inddrage borgere i
partnerskaber for at løse de forskellige miljømæssige målsætninger
hilses velkommen. Det er en meget konstruktiv målsætning at
eksisterende borgerdrevne initiativer understøttes og styrkes af
kommunen.
Som tidligere år er strategien desværre ikke finansieret gennem en
normal budget-procedure og strategien indeholder ingen økonomiske
incitamenter for at engagere borgerne i den bæredygtige udvikling.
Strategien kunne med fordel udbygges med bl.a. et fokus på temaet
støj, tilføjelse af yderligere individuelle målsætninger samt økonomi
til understøttelse og iværksættelse af det politiske ønske om en
bæredygtig udvikling. Det er vigtigt, at der fra politisk hold også
udtrykkes klar politisk vilje til Agenda 21 arbejdet i Københavns
Kommune.
19-08-2015
Strategien er et godt udgangspunkt for det fortsatte agenda 21 arbejde
i Københavns Kommune. Vanløse lokaludvalg arbejder allerede i vidt
omfang med de områder, der beskrives i strategien og vil forsætte
med at arbejde for at forankre strategien lokalt og skabe rum for en
bæredygtig udvikling.
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Vanløse 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.

