Hvordan ser du Vildbjerg om 5 – 10 år??
Af: Kent Falkenvig
Som formand for Byplanudvalget i vores kommune, har jeg mulighed for at være med til at
forme udviklingen i kommunen i almindelighed og i Vildbjerg området i særdeleshed. Så
nedenstående er et udtryk for, hvordan jeg gerne ser Vildbjerg udvikle sig de næste 5-10
år.
Jeg tror, Vildbjerg går en meget positiv fremtid i møde, men jeg ved, at denne udvikling er
betinget af stor lokal opbakning, gejst og initiativ. Vi er i stor konkurrence med andre byer,
og de steder udviklingen er forankret lokalt hos nogle ildsjæle, vil udviklingen gå stærkest.
Derfor er jeg også meget begejstret over, at der er kommet skub i Borgerforeningen, som
naturligt må være dem, der skal gå forrest, godt bakket op af Vildbjerg Erhvervsforening,
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Vildbjerg Cup og De aktive 60ére.
Skolegrunden i Vildbjerg fylder meget for mig lige nu. Lokalplanen for området bliver foreløbig vedtaget i Byrådet i løbet af den næste måned, og så har vi 8 uger til at komme med
en indstilling til kommunen om, hvordan området skal udbydes. Efter denne høringsperiode bliver lokalplanen endelig vedtaget i Byplanudvalget og Byrådet, og så er området klar
til at blive omdannet til et helt unikt område i centrum af Vildbjerg, hvis vi da ellers kan finde nogle private investorer, der vil være med.
Her bliver min opgave at være med til at finde den balance, der gør området både attraktivt og rentabelt, så vi om 10 år har den mest fantastiske bymidte, en stationsby af vores
størrelse kan ønske sig.
En konsekvens af dette er, at Skole-Hallen på et tidspunkt bliver revet ned. Opgaven bliver
derfor, at vi i samme periode får bygget Hal 2 ved Centeret. Det kræver igen stor lokal opbakning, engagement og initiativ. Der er mange positive vibrationer omkring Hal 2, men vi
er i meget stor konkurrence med andre projekter i kommunen, hvor lokale ildsjæle knokler
for at få deres projekter igennem. Desværre tilsiger den økonomiske situation ikke, at alle
påtrængende projekter vil blive gennemført indenfor de næste 10 år.
Sygehuset i Gødstrup vil få afgørende indflydelse på udviklingen i Skibbild-Nøvling og
Vildbjerg de næste 10 år. På den korte bane bliver der brug for folk til at bygge sygehuset,
og det både kan og skal smitte positivt af på vores område. På den lange bane bliver der
behov for nye boliger i Skibbild-Nøvling, Vildbjerg og formentlig også i Timring, da jeg ikke
forestiller mig, at alle dem, der skal betjene sygehuset, ønsker at bo i en storby. Her bør vi
markedsføre os med vores gode skoler, fantastiske idrætsanlæg og smukke natur.
Min opfordring skal være, at borgerforeningen, erhvervsforeningen og handelsforeningen
allerede nu stikker hovederne sammen for at lave en masterplan for de initiativer, vi kan
sætte i gang i løbet af de næste 10 år, for at markedsføre Vildbjerg og omegn som det
skønneste sted på jord. For det er det efter min mening.
Så min konklusion er, at hele Vildbjerg-området kan gennemgå en meget positiv udvikling
de næste 10 år, hvis vi vil det nok.

