Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Der har været byrådsmøde i aften, hvor vi behandlede 30 sager.
Det korteste byrådsmøde i mands minde.
De fleste sager kan I læse om i avisen de næste par dage, og specielt en sag om de
kommunale legepladser fik en spøjs behandling, så her skal primært refereres en
sag, der har vores lokale interesse.
Som I ved, er der interesse for at etablere 2 store solcelleområder nordvest for
Vildbjerg.
(Solceller laver strøm - solfangere laver varme.)
På aftenens møde besluttede vi en ”foreløbig vedtagelse” af de 2 lokalplaner, der
danner grundlaget for at der kan rejses solceller i de 2 områder. Det ene ligger vest
for Vildbjerg ved Videbækvej. Det andet ligger ved Kilde.
Solcelle-anlægget ved Videbækvej forventes at få en effekt på ca. 22 MW. Anlægget
vil dække forbruget for ca. 4.950 husstande i Herning Kommune. Det kræver et areal
på ca. 55 ha. svarende til 80 fodboldbaner.
Hvis man kører fra Vildbjerg ad Nørregade ud mod golfklubben, ligger arealet på
højre side af Røddingvej, lige inden man kommer til Videbækvej.
Solcelle-anlægget ved Kilde forventes at få en effekt på godt 16 MW. Anlægget vil
dække forbruget for ca. 3.636 husstande i Herning Kommune. Det kræver et areal
på 40 ha. svarende til 60 fodboldbaner.
Til sammenligning har de 3 store vindmøller ved Vildbjerg hver en effekt på 3 MW.
Forslaget skal nu i 8 ugers offentlig høring, og hvis ikke der kommer væsentlige
indvendinger, må man forvente at lokalplanerne også bliver ”endelig vedtaget”.
Og så går det vel mod et folketingsvalg.
Dem der ved mere end vi andre, mener at valget bliver udskrevet i morgen.
Tillad mig at minde om, hvor stor en betydning, din og min mening har.
Partierne og folketingskandidaterne kan indrykke nok så mange annoncer og deltage
i nok så mange TV programmer; men det kan aldrig slå den indflydelse, det har med
en anbefaling fra en nær ven, eller et familiemedlem eller en arbejdskammerat. Så
det er dig og mig, der skal vinde valget for venstre.
Og jeg stemmer på Kristian Jensen.
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