Greve Seniorråd – høringssvar vedrørende placeringsmuligheder
for et nyt plejecenter
Greve Seniorråd afgav den 24. februar 2020 høringssvar til sagen vedrørende placeringsmuligheder for et
nyt plejecenter i Greve Kommune. Seniorrådet havde forud for høringen modtaget sagsfremstilling og
tilhørende notat, som skal behandles i Plan- og Udviklingsudvalget den 25. februar 2020.
Høringssvaret blev afgivet i forbindelse med seniorrådets ordinære møde den 24. februar. På mødet deltog
Chefkonsulent Thorkild Stenhuus Olsen og Byplanlægger Svend Otto Ott, som gennemgik sagsfremstilling
med tilhørende notat og besvarede spørgsmål.
Høringssvaret er fremsendt til Plan– og Udviklingsudvalget, så det kan indgå i udvalgets behandling af
sagen.
Greve Seniorråds bemærkninger
I høringen af sagen, udtalte Greve Seniorråd følgende: Befolkningsprognosen og analysen af behovet for
plejeboliger har i mange år indikeret entydigt, at der kommer til at mangle kapacitet på plejeboligområdet.
Greve Seniorråd undrer sig derfor over den omstændige og langsommelige beslutningsproces for placering
af et nyt plejecenter i Greve Kommune.
Greve Seniorråd anerkender fuldt ud, at demografi og plejeboligbehov er en meget aktuel udfordring.
Derfor er det nødvendigt, at der så hurtigt som muligt bygges et plejecenter.
Greve Seniorråds anbefaling
Greve Seniorråd beklager, at betingelserne for opførelse af et plejecenter ved Tunehallerne i Tune endnu
ikke er afklarede, grundet støjzonen omkring Roskilde Lufthavn. Set i lyset af behovet for plejeboliger, må
det bedste alternativ til placeringen ved Tunehallerne nu prioriteres.
I den nuværende situation, hvor et plejecenter ved Tunehallerne ikke er muligt, ønsker Greve Seniorråd
derfor at pege på placeringen ved Holmeagerskolen, som den mest optimale, af de grunde notatet belyser.
Placeringen ved Holmeagerskolen opfylder således mange vigtige betingelser for en god placering, så som
nærhed til offentlig transport, gode adgangsforhold og en god beliggenhed i området. Endvidere
understreger seniorrådet igen, at byggeriet af et nye plejecenter skal sættes i gang så hurtigt som muligt.
Hvis Byrådet peger på en placering ved Holmeagerskolen, vil det forhåbentlig give den hurtigste vej til et
nyt plejecenter.
Elo Knudsen ønskede en mindretalsudtalelser i forhold til seniorrådets anbefaling. Elo Knudsen ønsker, at
en placering i Tune fastholdes.
I forhold til et fremtidigt plejecenter i Tune, er det seniorrådets anbefaling til Greve Kommune, at der
lægges pres på de ansvarlige myndigheder i forhold til afklaring om støjzonen omkring Roskilde Lufthavn, så
byggeriet af det næste plejecenter kan blive i Tune. Tunehallerne er i denne sammenhæng stadig den
bedste placeringsmulighed i Tune.
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