DOMKIRKEKVARTERET
Borgermøde 8. februar 2017 – bemærkninger fra workshop

Planche 1
Godt at det er lavet som et fælles projekt
Måske er begrebet Domkirkekvarteret for lokalt?
Vestre Landsret: Udvendige robuste museumsudstillinger
VUC: Etablere betalings parkering
Bevar mest muligt af gamle belægninger og find smukkest mulige belysning gerne med brug af de gamle
gaslamper
Arrest: Inddrage arrestbygning i planerne og overdæk gårdrum
Gl. rådhus: Koncertsal/multisal i Byrådssalen
Byrum: Det er byrum ikke haverum
Stænderpladsen: Grønne oaser, udendørs aktiviteter
Margretheplænen/Sognegården: Udbygningsfelter
Lindetræsalle v. Gammeltorv:: Nyt hus til markering af pladsen
P‐plads bag arresten: Udgrav Biskoppens have P‐hus sammen med P‐pladsen bag arresten. Læg jord på igen
så Biskoppens græs bevares.
Domkirken: Krypten bør ikke have gennembrydninger fra kirken – den er det mest autentiske rum
Borgvold: Lave sti fra Borgvold og op i området, som ”lokker” folk op i Domkirkekvarteret

Planche 2
Området skal bindes sammen med Nytorv og resten af byen
Der skal være liv i området – også efter kl. 16
Stænderpladsen: Her skal være træer og vand (evt. springvand)
Gl. rådhus: Har man helt glemt tilbagekomsten af Turistkontoret? Evt. til det gl. rådhus.
Gl.rådhus/arrest: Glaspuster

Planche 3
Brug plæne og torv til små events/koncerter. Legeplads ”æstetisk”

”Oplevelsespakker” med besøg i Domkirkekvarteret + overnatning + middag + evt. koncert + evt.
håndbold/fodbold
Arresten: Man bør snarest få arresten flyttet ud af bymidten, stedet ville være ideelt til lokalhistorisk arkiv
VUC: Underjordisk P‐hus/pladser
Vestre Landsret: Aktiviteter for hele familien, eventyrlighed, nutidig formidling, alle sanser
Nytorv: Brønden fra Nytorv ind i Amtmandens Have, det vil give flere p‐pladser
Hans Tausens minde: Skabe liv med legepladser + borde + stole
Skovgaard Museets udvidelse bør fremmes
Planerne for Skovgaard Museet lød fantastisk
Dumt at flytte kunsthallen der har plads til udendørs filmforevisning
Gl. rådhus: Stueetage besøgscentrum inkl. turistkontor. Byretslokaler: udstillinger for kunstforeninger
Gl. rådhus: Besøgscenter i underetagen i det gamle rådhus
GL. rådhus: Besøgscenter inkl. turistkontor, gerne med mulighed for at være sammen med f.eks. Carte
Blanche
Flytte turistkontor ned til det gamle rådhus allerede i år
P‐pladser skal løses på en eller anden måde
Gammeltorv: ingen parkering i 1 måned som forsøg
Godt med plancher med projekterne
Flere skraldespande gerne hurtigt
Grønne arealer med bænke og borde, rigeligt med parkering.
Bevar adgang til handelsby
Kunst og kultur i det offentlige rum (uden for). Henvisning til kunst og kultur
Domkirkepladsen: Mulighed for store koncerter på Domkirkepladsen

Planche 4
Flyt Brænderigården op i det gamle rådhus og lav oplevelsescenter på pladsen med koncerter, teater
Vigtigt at der passes godt på de gamle ting. Tradition og fornyelse
Borgvold: Gangbro over Ibsgade så Borgvold bliver inddraget i Domkirkekvarteret
Husk tilgængelighed for handicappede
Bør en(?) parkering på Stænderpladsen i skolernes sommerferie ved hjælp af frivillige unge mennesker så
forældrene kan besøge museerne

Samarbejde med Carte Blanche = andre muligheder
Arresten: Nedlæg arresten , ny arrest ved Landsretten.
Herberg + pilgrimme fantastisk mulighed
Gammeltorv: Vandkunst på Gammeltorv
Visitcenter evt. i forbindelse med parkeringshus ved VUC
Mit håb at kvarteret må bevare sit grønne look og samtidig rumme de ting der giver oplevelser for byen og
turister
Hans Tausens anlæg skal renoveres inkl. de to skulpturer
Stænderpladsen: Lav trapper med vand der glider nedover. Børn vil hygge sig med det og pilgrimsvandrere
vil nyde at sidde der med fødderne i vand. Dette kunne være på en del af pladsen. Forældre til børnene kan
sidde (på trapper uden vand) ved siden af. Ved siden af kunne laves område med sten med lærdom, man
kunne gå rundt og prøve viden af / lære historien – mest for større børn og måske voksne.
Stænderpladsen: Udendørs gudstjeneste (sommer)
Genial ide med pilgrimscentret / herberget. Kan vi andre bruge herberget til vores gæster? Altså
gæsteværelse?
Mit håb er at det bliver et sted med aktivitet for alle aldre. Et sted hvor man ”hænger ud”, blander sig med
børn og familier, unge i solen, pilgrimsvandrere. De sidste skal dog have mulighed for at opleve det som
mere end et ”sted i solen”, men med sjæl og historie eller kunst og kultur, som gør et særligt indtryk på
”fok udefra”.
Levendegørelse af historiske begivenheder på stedet. A la kongehyldningsspillene
Lad os lave det som et grønt område. En grøn kirke med træbænke og træer
Sleben granit fra Indien eller Kina lavet af personer der arbejder under slavelignende forhold er ikke
ønskelige
Spørg kommunens børn og unge om deres ideer til udvikling af området + aktiviteter
Inddrag Apple i den elektroniske formidling af historien
Gråbrødre Kirkestræde: Bevar terrænet i stræde
Bevar nogle grønne plæner. Området har ”gamle sten på gaden”, pigstens fortove osv. – nye pladser skal
ikke have flisebelægning som stikker ud
Et besøgscenter kunne måske være underjordisk med en pyramide over a la Louvre i Paris
Bevar mindestenen nord for Domkirken = tidligere domhus og stænderforsamling

Planche 5
Besøgscenter i gl. rådhus med turistkontor og info – billetsalg for alle Viborg og omegns begivenheder

Historiske spadsereture med information – byg videre på Domkirke App
Pladser med mulighed for liv og aktiviteter men uden parkering (bil), dog enkelte markerede til visse
kirkegængere
Cafe i Skovgaard Museets have
Lejligheds parkering på Gammeltorv
Bispehaven: Åbn Bispehaven
Bevar grønne områder omkring Domkirken – det er uerstattelige kulturarvsområder
Gl. rådhus: Info, butik, cafe, billet, udstilling
Gl. rådhus: Cafe / spisested
Gl. rådhus: Fastholde besøgscenter med turistinfo
Sct. Villads Stræde: Ensrettet opad
Mathias Gade ensrettes til Leonis Gade
VUC: Parkeringshus til busser og biler
Husk P‐pladser og flere legepladser – også til besøgscentret
Besøgscenter med turistkontor
Området er byens – kirkens 1000 årige samlede historie
Bevar digerne og allé
Stænderpladsen: Aktivitetsområde, legested – skulpturer til leg

Planche 6
Håb: mere grønt, færre biler
Vi vil have græs og træer – ikke mere beton og granit
Domkirken: Dimissioner i Domkirken? Årligt møde med erhvervslivet i Domkirken?
Ingen P‐pladser = ingen mennesker
Tilgængelighed er vigtig
Turistkontor er en oplagt mulighed i bygningerne – evt. modtagecenter i turistkontoret
Gl. rådhus: Godt kun at gennemføre moderate ombygninger.
Gl. rådhus: besøgscenter, billetsalg, butik, TURISTKONTOR i det gamle rådhus ved Stænderpladsen
Arrest: Hotel i arresten
Stænderpladsen: Friluftscene

Flere skulpturer og statuer på pladserne
Vi vil have centrale P‐pladser
Stort P‐hus ved Kunsthallen med tunnel op til Skovgaard Museet
Der skal bevares et rimeligt antal P‐pladser i kvarteret
Handicapvenlig vejbelægning – for gående + kørestolsbrugere, undgå for mange toppede brosten
VUC: P‐hus ved VUC i flere etager (3‐4 etager) (nedgravet)

Planche 7
Borgvold: stiforbindelse + gangbro til Borgvold
Bispehaven: Del af Bispehaven åbnes op, evt. kunst med udgangspunkt i Kongemagt, kirkemagt, retsvæsen,
demokrati
Turistkontoret flyttes tilbage til området – gerne til Domkirkekvarteret
Arrest: Fængslet bør laves om til ”hotel” a la Ribe fængsel
VUC´s P‐plads ligger tom hen uden for skoletid, bør inddrages når ej i brug
Latinerhaven: Udeservering
Kan ønske at der er en form for kunstformidling for – til børn og unge, f.eks. samarbejde med skolerne
Udfordring: Gode parkeringsmuligheder, så man kan komme til området (parkeringskælder m.m.)

Planche 8
Overordnet idé mangler! Den rigtige samlet ide åbner fonde
Planerne bør sammentænkes / bygges med andre planer f.eks. søudvikling
Området er centrum for hele Viborg / Nørrejylland
Mere aktivt inddrage kvarterets beboere: Hvorfor flyttet hertil? Hvilke forventninger til udvikling af
området? F.eks. via mail i E‐boks, via beboerforeninger
Inddrage ”de unge” i at komme med ideer. Også Pokemon m.m. animationsskolen, andre skoler.
Koordinering af butikkernes åbningstider, så turister ved hvor/hvornår det er muligt f.eks. at få en kop kaffe
søndag eftermiddag
Vigtigt hvis gæster skal komme igen – og hvis der som omtalt skal skaffes omsætning: snak med
handelsstandsforeningen om åbningstider, i hvert fald ved særlige dage, Selv på en dag som ved
Snapstinget lukker forretningerne om lørdagen lidt over middag elv om gaderne vrimler med folk (som
chokeres over de lukkede forretninger)
Indtrykket må gerne være at området er grønt, med blomster og vandområder

Gammeltorv: Bevar brostenene
Skærm: Hvad kan du opleve i Viborg i dag? (Ikke kun for turister – byens borgere går ikke ind i
besøgscentret. Uden for, evt. på en plads)
Hans Tausens Minde: Historisk lege/aktivitets/park med udgangspunkt i Viborgs historie. Borde/bænke på
stedet
Hans Tausens Minde: Fæld nogle af de meget høje træer,… (?) det skaber luft
Bevar græsset tættest på Domkirken
Grønt + respekt for den gamle byggestil
Bløde pladser der kan leges på
Grønne rum – leg af børn
Kultur ikke handel og tivoli ikke skrammel
VUC: Turistkontor – skal ligge tæt ved P‐plads
Domkirken: Herre i eget hus. Først og fremmest kirke
Gl. rådhus: Må gerne rumme kunstudstilling i de 2 store sale, store kunstværker

