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Del 7. Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling er viktig for oss alle; for som bor her, de som jobber her, de som vokser opp
her, de som skal flytte hit og de som skal drive næring her. Utvikling må skje i tett dialog med
innbyggere, næringsliv, frivilligheten og andre. Det er viktig at vi får en utvikling som er best mulig
forankret hos alle som er avhengige av at kommunen skal fremstå som attraktiv og god å bo og virke
i. Kommunen skal også være premissgiver ved større prosjekter/oppgaver som involverer
eksempelvis stat, fylke, etater mv.

Vi vil:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for at bydelene og bygdene skal beholde og utvikle sin egenart.
Sørge for en kontrollert boligbygging i Larkollen, slik at nærskolen kan bevares.
Bygge infrastruktur som tilrettelegger for økt aktivitet på Larkollen, Halmstad og Kambo.
Arbeide for at Larkollen får status som turistdestinasjon.
Utvikle gode bomiljøer for innbyggere i alle aldre.
Stille krav til utbyggere om sosial boligbygging.
Stille krav til utbyggere om arkitektonisk utforming av prosjekter som sikrer
kulturminner og helhet, og gjør kommunen vår penere og mer attraktiv.
Sikre at fremtidig byutvikling inkluderer og tar vare på vår historie.
Kun bruke eiendomsskatten til målrettede og ikke-lovpålagte oppgaver. Bruken skal
synliggjøres.
Ruste opp kystlinjen i Moss og Rygge, herunder Mosseelva og ved Nesparken.
At områder rundt større byggeplasser skal ha et parkpreg i rive/byggeprosessen.
At Moss kommune kjøper tilbake fallrettighetene til Mossefossen.
Revidere sentrumsplanen for å legge til rette for økt aktivitet og utvikling av et
triveligere sentrum, f.eks. temabaserte gater.
Sikre egnede arealer for kommunale oppgaver slik som skole, helse, kultur og friluftsliv.
Pålegge fremtidige utbyggere av boligområder å dele kostnadene til infrastruktur (veier)
med kommunen.

