Invitation til høring om fordele og ulemper ved udnævnelse af Dragør gamle by og havn til UNESCO verdensarvssted

Direktionen
2791 Dragør
Tlf.: 32 89 01 00
www.dragoer.dk

Kære forening/borger

I Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse har vi valgt, at igangsætte en
høring, der skal give os en indsigt i holdningen til en evt. udpegning af
Dragør Gamle By og Havn til et UNESCO verdensarvssted. I Kommunalbestyrelse besluttede vi i 2017, at ansøge om muligheden for at komme
på UNESCOs såkaldte tentativliste, og nu skal det besluttes, om ansøgningen skal færdiggøres eller ej.
Vi ville være rigtig glade, hvis I vil hjælpe os ved at give et samlet svar
fra foreningen, men også gerne ved at reklamere for undersøgelsen og
bede medlemmerne om at svare, så vi får så mange svar som muligt på
spørgsmålene:




Hvilke fordele ser du/I for Dragør ved at blive udnævnt til verdensarvssted?
Hvilke ulemper ser du/I for Dragør ved at blive udnævnt til verdensarvssted?

I besvarelsen kan man klikke sig ind på de dokumenter, der nævnes neden for. Evt. spørgsmål angående dette kan rettes til Dragør Kommune
på mail dragoer@dragoer.dk mærket “Unesco” i emnefeltet.
For at give jer viden og indsigt om hvad udpegning til UNESCO verdensarvssted indebærer, har vi lagt følgende høringsmateriale til besvarelsen:



Udkast til mål og tiltag fra foreløbig udkast til Forvaltningsplan
I planen for at forvalte Dragør Gamle By og Havn som UNESCO verdensarvssted indgår der mål og tiltag inden for fire områder, nemlig kystbeskyttelse, infrastruktur, turisme og bevaring. Dragør Kommune fastlægger
selv niveauet for mål og indsatser.
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Udsagn fra andre danske UNESCO-sites
Udsagnene fra de andre verdensarvssteder giver et indtryk af andres oplevelser af effekten at blive udnævnt. Det skal understreges, at der selvfølgelig er stor forskel på verdensarvsstederne i Danmark.



Kort over udpegningsområde inkl. foreløbigt udkast til bufferzone
Udpegningsområdet er selve det område, som bliver udpeget til at være
UNESCO verdensarvssted, men bufferzonen er at betragte som en beskyttende ring omkring et verdensarvsstedet. Bufferzonen er defineret stort
set, så den dækker de indsigtslinjer, der er til Den Gamle By.

Yderligere materiale vedrørende ansøgning til UNESCO verdensarvssted
kan i øvrigt ses på kommunens hjemmeside.
Vi holder også et videostreamet orienteringsmøde onsdag den 3. marts
kl. 17-18, som der linkes til via hjemmeside og Dragør Nyt senere i februar, hvor forvaltningsplanen og de 4 temaer kystsikring, infrastruktur,
turisme og bevaring vil blive gennemgået.
Vi ser frem til at læse jeres besvarelser. Høringen, der starter nu, slutter
mandag den 8. marts kl. 12.
Efterfølgende vil jeres besvarelser blive kategoriseret, og blive forelagt
for Kommunalbestyrelsen. D. 22. april skal Kommunalbestyrelsen træffe
beslutning om hvorvidt ansøgningen om at blive UNESCO verdensarvssted skal fastholdes, og i givet fald, om det skal ske med udgangspunkt
i forvaltningsplan A eller forvaltningsplan B.

Venlig hilsen
Eik Bidstrup, Borgmester Dragør Kommune
På vegne af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune
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