Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
På aftenens byrådsmøde havde vi 1. behandling (foreløbig vedtagelse) af forslaget til en ny
lokalplan for området mellem Soldalen, Solvænget og Tranholm Bæk i Vildbjerg.
Hvis lokalplanen bliver endelig vedtaget, bliver der mulighed for at etablere et stort
rekreativt område med regnvandssøer på den laveste del ned mod bækken og mulighed
for boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse på den øverste del, der vender op
mod centrum. I den nuværende lokalplan er der kun mulighed for bebyggelse af åben/lav
karakter.
Umiddelbart vurderer jeg, at det vil være godt for området, at der fremover kan etableres
regnvandssøer, da området ligger for lavt og for vådt, til at det er velegnet til bebyggelse.
Området ligger helt ned til Tranholm bæk, hvor jeg bor lige på den anden side af bækken,
og der er godt nok vand i bækken her i dag.
Nu bliver forslaget sendt i offentlig høring i 8 uger, så hvis der er nogen, der har forslag
eller indsigelser gælder det om at få dem sendt ind til kommunen.
Aftenens byrådsmøde var det sidste inden valget den 19. november, så nu forestår der en
spændende valgkamp.
Jeg er ikke i tvivl om, at alle I medlemmer af Vildbjerg Venstre nok skal huske at stemme,
og jeg håber, at I vil sætte jeres kryds hos en af os 3 kandidater fra Vildbjerg Venstre.
Men jeg har en bøn til jer.
Vi er jo opdraget til, at vi naturligvis stemmer til kommunevalget og regionsvalget. Men
sådan er det desværre ikke med alle unge.
Under halvdelen af unge under 30 år stemte sidste gang.
Så min bøn til jer er, at I hver især tager en ung med i hver hånd hen til stemmeurnerne
den 19. november, så vi kan komme over halvdelen af de unge, der stemmer denne gang.
Efter uvejret i går, har jeg været en tur oppe i byen for at se hvordan vores plakater har
klaret sig.
Og de fleste steder ser det godt ud. Enkelte skulle skubbes op og strammes til, og enkelte
var gået helt i stykker og skulle erstattes af nye.
Men jeg har ikke været hele vejen rundt, så hvis I møder en Venstre-plakat, der trænger til
lidt hjælp, må I meget gerne skubbe op og stramme til.
Og hvis det ser helt håbløst ud, må I også gerne fjerne de ødelagte Venstre-plakater.
Tak for det.
Hvis ikke I selv er i stand til at udbedre skaderne, må I meget gerne sende mig en mail, så
kører jeg lige forbi.
Og så i øvrigt en stor tak til de medlemmer, der hjælper med at sætte plakater op og dele
brochurer ud.
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