Til medlemmerne af Vildbjerg Venstre
Undskyld at det bliver en lang mail, men der er så meget at fortælle.
Byrådsmøde - Tirsdag den 28. august.
Der var ikke mindre end 57 punkter på dagsordenen, og der var stor talelyst, så jeg
er lige kommet hjem fra mødet.
Som I ved, har vi lukket skolen i Vind.
På et tidspunkt ville de lokale i stedet åbne en friskole i de gamle bygninger, men
der var ikke grundlag for at gå i gang. Derfor overdrager Byrådet nu de gamle
skolebygninger med omkringliggende arealer til en gruppe borgere, der vil omdanne
skolen til et natur- og aktivitetscenter. Det bliver spændende at følge, og de gode
Vind-borgere plejer at sætte handling bag ordene.
Vi drøftede Planen for almene boliger 2013-2016: ”På grund af de mange
helhedsplaner lægges der ikke op til nybyggeri af familieboliger udover 6 boliger i
Vildbjerg.”
Det er da sejt, at vi er de eneste i Herning Kommune, der bliver tildelt en kvote for
nybyggeri af familieboliger i de næste 4 år. De 6 boliger er tiltænkt et hus på den
gamle skolegrund i midtbyen tilsvarende det hus, som allerede står der, og som det
har været let at leje ud.
Byrådet behandlede Herning Kommuneplan 2013-2024, og sender nu planen i
høring. Der afholdes 7 borgermøder i høringsperioden, og noter jer lige, at mødet i
vores område afholdes onsdag den 24. oktober kl. 19.30 - 22.00
Vildbjerg Søpark har i efteråret 2011 gjort kommunen opmærksom på, at broerne
over søerne og åen er i så dårlig forfatning, at det vil være nødvendigt med en
udskiftning, da de ellers vil være til fare for brugerne.
På den baggrund bevilgede Byrådet 50.000 kr. til renovering af 2 køre- og gangbroer
i Vildbjerg Søpark.
Budgetseminar:
En gang om året mødes Byrådet for over et par dage at lægge grunden til budgettet
for det kommende år.
I år mødtes vi på Hotel Fjordgården torsdag og fredag i sidste uge.
Budgetseminaret er grundlaget for de drøftelser, der den næste måned skal ske
mellem de forskellige repræsentationer i Herning Byråd.
Der er altså ikke vedtaget noget endnu, men vi er alle blevet meget klogere.
Helt grundlæggende skal vi glæde os over, at vi i Herning Kommune har en sund
økonomi.
Vi arbejder mod, at vores udgifter ikke overstiger vores indtægter.

Det er et sundt princip, som I kan regne med, at jeg ufortrødent vil kæmpe for.
Og selvfølgelig skal vi spare, og selvfølgelig får vi ikke alle vore ønsker opfyldt, men
det ku’ være møj værre.
Bl. a. bliver der mulighed for at give de ældste elever i folkeskolen til sammen 7
timers mere undervisning om ugen.
Der er mange andre gode tiltag på vej, men lad mig i denne forbindelse koncentrere
mig om det, der specielt vedrører vores område.
Jeg kan vel ikke skjule, at det varmer mit hjerte, at der er lagt op til, at Herning Byråd
bevilger 10 mio. kr. til Hal 2 ved centeret. På investeringsoversigten er der p.t. afsat
5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016.
Betingelsen er, at vi selv rejser de sidste 4-5 mio. kr., så vi må i gang med at smøge
ærmerne op.
Men der er andre spændende ting at bemærke i investeringsoversigten fra vores
område.
I 2013 er der sat 600.000 kr. af til byggemodning på Udgårdsvej i Skibbild-Nøvling.
I 2012 og 2013 laves 2. etape af Sideudvidelsen af Trehøjevej - Fra Løgagervej og
vestpå.
I 2013 og 2014 laves 3. og sidste etape af Trehøjevej. - Fra Løgagervej, over Trehøje
og ned til rundkørslen.
I 2014 og 2015 er der i alt sat 6,5 mio. kr. af til at forbedre Ågården som aktivitetsog sundhedscenter.
I 2015 er der sat 2,5 mio. kr. af til Byggemodning af erhvervsgrunde på Pugdalvej og i
2018 er der beregnet 5,6 mio. kr. til Pugdalvejs forlængelse.
Husk lige nok engang, at budgettet ikke er vedtaget endnu!
Borgermøde i Vildbjerg onsdag 29. august kl. 19.00 på Vildbjerg Sports- og
Kulturcenter:
Alle er velkommen når Vildbjerg Borgerforening, Vildbjerg Erhvervsforening og
Vildbjerg Handelsforening inviterer borgmester Lars Krarup til at fortælle om
Vildbjergs muligheder i forbindelse med ”Det nye
hospital i Gødstrup” med efterfølgende debat.
Jeg håber vi ses i morgen aften.
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