Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Så er 2 meget spændende dage med Budgetseminar og Byrådsmøde vel overstået.
Der var ikke mindre end 42 sager til behandling på det første byrådsmøde i
efteråret, men da ingen af dem har særlige relationer til Vildbjerg området, vil jeg
hellere berette fra Budgetseminaret.
2 gange om året river Byrådet et par dage ud af kalenderen for at fordybe sig i
kommunens økonomi. Det er hammer spændende. Debatterne foregår i en meget
positiv tone, og vi bibringes alle en god forståelse for de muligheder og problemer
der møder os på den økonomiske vej i de næste 4 år, men selvfølgelig med mest
fokus på 2015.
Der foregår ikke egentlige forhandlinger på budgetseminaret. Disse starter nu med
baggrund i de oplysninger og de holdningstilkendegivelser vi har fået på seminaret.
Udgangspunktet for disse forhandlinger er et oplæg fra forvaltningerne, som nu skal
bearbejdes politisk.
I den forbindelse har jeg noteret mig, at "Pugdalvejs forlængelse" i
investeringsoversigten er blevet rykket fra 2018 til 2019. Det er naturligvis ikke
tilfredsstillende, og vi må nu forsøge - politisk - at få den flyttet tilbage.
I al den tid, hvor jeg har siddet i Byrådet har "Pugdalvejs forlængelse" været placeret
i 2018.
Det har været til at leve med, da vi jo så vidste, at forlængelsen - fra Park Allé til
Nørregade - ville komme i 2018. Men nu er den så - administrativt - skubbet 1 år.
Det problematiske er, at den så ikke kommer med i den 4 årige periode, man
planlægger for, men derimod bliver holdt lige udenfor.
Det kunne være til at leve med, hvis vi så havde en garanti for, at den kom med ind i
de 4 år næste gang. Min frygt går selvfølgelig på, at den bliver skubbet år efter år, så
den "aldrig" kommer ind i de sidste 4 år.
Når jeg gør så meget ud af dette, er det for at forsikre jer om, at vi vil forsøge at få
"Pugdalvejs forlængelse" tilbage på rette spor.
Nå - men det positive er, at det ser ud til, at vi i overslagsårene får en cykelsti på
Pugdalvej.
Så lad os glæde os over det.
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