Herning om 25 år.
Af Kent Falkenvig
Formand for Byplanudvalget i Herning Kommune.
Tillad mig at starte filosofisk og slutte personligt.
Det filosofiske
Når man får mulighed for at beskrive, hvordan verden ser ud om 25 år vil en sådan beskrivelse altid tage sit
udgangspunkt, hvor man står på skrivetidspunktet, og hvilken udvikling man forestiller/ønsker sig.
Samtidig er fremtiden ikke givet på forhånd, men noget som vi – hver eneste af os – er med til at forme.
Både på det personlige plan, men vi har også ansvaret for det samfund, som vi er en væsentlig del af.
Så når fremtidsforskerne gør sig umage med at være realistiske, vil jeg tillade mig at være optimistisk.
Herning Kommune
Jeg har formentlig fået denne mulighed for at beskrive Herning Kommune i 2035 med baggrund i, at jeg har
fået den ærefulde opgave at være formand for Byplanudvalget. Derfor er det også byplanområdet, som jeg
har taget udgangspunkt i.
Og på netop dette område, ser jeg meget store forandringer i Herning Kommune i de næste 25 år.
Herning bymidte vil være forandret, forskønnet og fortættet.
Der vil være mange flere mennesker centralt i Herning, både som boende og som arbejdende.
Det vil stadig være muligt, at køre helt ind i bymidten, men parkeringspladserne vil være gemt i P-huse både
over og under jorden. Det giver mulighed for, at de nuværende parkeringstyngede baggårde i Midtbyen kan
transformeres til grønne oaser, med mulighed for ophold, marked, leg og spil. I mit univers, skal der altid
være et sted i nærheden, hvor man kan komme til at spille fodbold.
Mest spændt er jeg på, om det er lykkedes, at etablere Midtbycenteret, der skal forbinde Banegården med
Gågaden.
Jeg er derimod ikke i tvivl om, at vi i 2035 har et velfungerende sygehus i Gødstrup, der giver tryghed i hele
Midt- og Vestjylland og mange spændende opgaver for os i Herning Kommune.
Jeg er heller ikke i tvivl om (på trods af visse finansielle problemer), at vi har et internationalt ro-stadion af høj
klasse og nogle golfbaner i verdensklasse i Holing. Disse fritidsfaciliteter vil være omkranset af og integreret
med boliger, der får lov til at ligge klods op af ro-stadion og golfbaner, så man kan åbne sin terrassedør og
umiddelbart være en del af de spændende aktiviteter.
Birk-området er enestående. Jeg kender ikke andre steder, hvor et helt område har så højt et arkitektonisk
niveau, og samtidig rummer erhverv og uddannelse. Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil få mere uddannelse til
Herning, og en stor del af den vil blive placeret her. Jeg er heller ikke i tvivl om, at vi vil få meget mere viden
baseret erhverv i netop dette område, meget gerne i forbindelse med Den Gamle Højskole. Og hvis jeg er i
en position, hvor jeg kan udstede garantier, vil jeg gerne garantere, at området bevarer sit høje niveau.
Jeg er meget optaget af centerbyernes udvikling, og om 25 år kan vi se tilbage nogle centerbyer, der har
udviklet sig meget – men med hver sin profil.
I Vildbjerg - som jeg kender bedst - vil vi se en moderne stationsby, der med sin sygehusnærhed, sine
fantastiske fritidsmuligheder, en fremragende skole og det gode erhvervs- og industriklima vil være stedet,
hvor specielt børnefamilier vil slå sig ned.
I 2035 vil vi i kommunens landsbyer se frugten af alle de masterplaner, der i disse år laves med hjælp fra
LAG. Vi vil se, hvordan landsbyerne har udviklet sig vidt forskelligt alt efter hvilken profil, man i 2010 og 2011
beslutter internt i landsbyerne. Der vil naturligvis være stor konkurrence mellem landsbyerne, og når man i
2035 vurderer resultatet, vil udviklingen være størst i de landsbyer, hvor lokale ildsjæle har udstukket kursen,
og resten af landsbyen har bakket op. Jeg vil gerne give Herning Byråds opbakning til den proces, så vi i
2035 vil have nogle blomstrende – men meget gerne forskellige - landsbyer
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Danmark
En af grundene til at Herning Kommune udvikler sig positivt og eksplosivt er, at vi trækker på samme
hammel. Kraftigt inspireret af en engageret, visionær og samarbejdsvillig borgmester, arbejder alle 31
medlemmer af byrådet samme vej. Vi laver sikkert fejl, nuvel – men så bruger vi kræfterne på at rette fejlen
frem for at bruge kræfterne på at skyde skylden på ”de andre”.
Hvis jeg om 25 år skal se tilbage på en tilsvarende positiv og eksklusiv udvikling i Danmark, kræver det, at vi
også i landspolitik trækker på samme hammel. De alvorlige opgaver vi står midt i bør da være vigtigere, end
den næste meningsmåling. Selvom jeg også her holder med de borgerlige, har jeg det rigtig dårligt med
tonen i den nationale debat. Tilsyneladende er der ikke nogen af modpartens forslag der dur, og man har
mere travlt med at nedgøre hinanden end at forsøge – sammen – at opnå resultater.
Hvordan pokker skal udlandet respektere os, når vi ikke engang respekterer os selv.
Hvordan pokker skal vi opnå resultater, når der hele tiden er nogen der trækker i håndbremsen.
”Et land der fører borgerkrig, har ikke ressourcer til at overgå andre lande.”
Det personlige
Det er sjovt at sidde i byrådet. Meget sjovere end jeg troede. Jeg stortrives i et fantastisk miljø, hvor man er
omgivet af en hel masse mennesker (politikere og embedsmænd), der alle har det mål for øje, at skabe så
gode rammer og muligheder for borgerne i Herning Kommune, som det nu er opnåeligt på nuværende
tidspunkt.
Og der er ingen tvivl i mit sind, at jeg vil forsøge at blive genvalgt, hvis min lokale vælgerforening giver mig
mulighed for det.
Men mit helt store personlige ønske, når jeg om 25 år sidder og ser tilbage på forhåbentlig 8 fantastiske år i
Herning Byråd, vil være, at jeg aldrig gik på kompromis med ærligheden. Jeg vil håbe, at jeg kan se tilbage
på en tid, hvor jeg aldrig svigtede de grundholdninger, jeg har, og hvor jeg ikke ændrede holdning blot for at
fremstå ”politisk korrekt” overfor omverdenen. Jeg håber at jeg også til den tid kan sige, at jeg altid
kæmpede for det jeg tror på lige indtil beslutningen er truffet, og at jeg derefter bakkede loyalt op, når
beslutningen var truffet.
Men lad os snakkes ved om 25 år.
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