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Teknik- og Miljøudvalget

De sidste par år har der været sager vedrørende udviklingen af Tivoli,
som rejser tvivl om, hvorvidt Tivoli formår at udvikle sig under
hensyntagen til omgivelserne og på en måde, som er i kommunens og
borgernes interesse. Vi tænker på sagerne om Tivolikanten,
Tivolihjørnet, Tivolihuset, støjbelastningen fra Fredagsrock og senest
forlystelsen "Fatamorgana".
En række andre forhold, som er nævnt nedenfor, viser, at der er behov
for et værktøj, der overordnet regulerer udviklingen af Tivoli, så det
sker under hensyntagen til omgivelserne og til København som helhed
samt for Tivolis gæster skyld.
En samlet lokalplan for Tivolihaven vil på baggrund af politiske
beslutninger på Rådhuset kunne regulere udviklingen af Tivoli ud fra
en helhedsbetragtning.
Tivoli er en meget speciel og æstetisk smuk historisk forlystelsespark,
og en plan for udviklingen bør tage højde for denne særrolle – gerne
på en nyskabende måde, der kan sikre haven tiltrækningskraft i
fremtiden. Samtidig er Tivoli en virksomhed i hjertet af København,
som bl.a. påvirker miljøet i omgivelserne med publikumstunge
arrangementer, trafik og en særlig form for støj.
Lokaludvalget samarbejder gerne med Teknik- og Miljøforvaltningen
om borgerdialogforløb, der fører frem til vedtagelsen af lokalplanen.
Vi foreslår, at lokalplanprocessen indledes i maj 2016, så
lokalplanvedtagelsen kan nås i indeværende valgperiode.

Forhold, der taler for en regulering af udviklingen af Tivoli


Tivoli har nu åbent i oktober samt ultimo november-primo
januar og har også udvidet sommersæsonen. Det påvirker
områderne omkring Tivoli anderledes end før.



Der er færre udgange fra Tivoli end før og udgangsforholdene til
Vesterbrogade er blevet forringet pga. etablering af
cykelstativer og dermed smallere fortov.
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Indre By 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.



Der bør være en udgang fra Tivoli mod Tietgensgade for at skabe
sammenhæng i Fæstningsringen.



Udviklingen af Tivoli skal desværre ses i lyset af terrortruslen.

Et spørgsmål
Som forberedelse af den videre proces, ønsker lokaludvalget at få
oplyst hvor mange gæster ad gangen, Tivoli er godkendt til.
Med venlig hilsen
Bent Lohmann,
formand
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