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Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden, for at svare på den
interne høring om lokalplanforslag for Damhusengens Skole.
Vanløse Lokaludvalg behandlede sagen i ordinært møde den 22.
februar 2018 og har efterfølgende haft et møde den 1.marts, hvor både
TMF, KFF samt repræsentanter for byggeriet var til stede for at oplyse
sagen yderligere.
På den baggrund hilser lokaludvalget det velkomment, at der
udarbejdes forslag til lokalplan for Damhusengens Skole, som
beskrevet.
Planmæssigt ønsker Lokaludvalget, at forslaget rummer mulighed for
en hal til idræt og gymnastik der er større end to gymnastiksale, der
kan slås sammen. Lokaludvalget peger her på, at der er mulighed for
at følge op på beslutning i Borgerrepræsentationen fra 2011 om at "der
altid etableres en idrætshal, når der bygges nye skoler eller
eksisterende skoler udbygges". På den måde vil man dels skabe
væsentlig bedre muligheder for at gennemføre en kvalitativ
idrætsundervisning der lever op til målene i Folkeskoleloven og dels
give de lokale idrætsforeninger mulighed for at fortsætte den positive
udvikling i medlemstallet de har haft de senere år og på den måde
være med til at opfylde målsætningerne i "Bevæg dig for livet".
Vanløse Lokaludvalg kan anbefale, at der opereres med en særlig
reduceret normering af p-pladser, i forhold til de ca. 80 foreslåede,
idet der efter Lokaludvalgets opfattelse ikke vil være brug for så
mange p-pladser, som der arbejdes med til personale og brugere.
Lokaludvalget ønsker så stor udnyttelse af friareal til skole og
institutioner som muligt.
Indretningen af det grønne område foran den gamle Vanløse Skole
udføres på en sådan måde, at offentligheden sikres adgang til området
som hidtil. Hvis området kan inddrages til undervisningsformål, kan
Lokaludvalget støtte det.
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Endelig støtter vi at tidsrummet for bygningernes anvendelse
udstrækkes, så også folkeoplysningsformål tilgodeses.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand for Vanløse Lokaludvalg
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