Budgetkonference og Byrådsmøde
30. august 2016
Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Mandag og tirsdag har byrådet været samlet til Budgetkonference på Skarrildhus og tirsdag
sluttede vi af med Byrådsmøde i Byrådssalen.
Det er altid vildt spændende at være med til at lægge kommunens budget for de næste 4 år, og
denne gang var ingen undtagelse.
Det vil I helt sikkert komme til at læse meget om i avisen i den kommende tid, så lad mig her
koncentrere mig om det, der har relevans for vores område.
Noget af det mest interessante ved en budgetkonference er administrationens forslag til
investeringsoversigt.
Og bemærk lige, at det er administrationens forslag. Den kommende politiske behandling går først
nu i gang, men derfor er det alligevel spændende, hvad der står i administrationens forslag til
investeringsoversigt:
Her er nogle nedslag fra forslaget:
Der er i 2017 afsat godt 1 mio. kr. cykelsti ved Vildbjerg Skole og knap 1 mio. kr. til cyklesti ved
Pugdalvej.
Der er i 2018 afsat 6,6 mio. kr. til Pugdalvejs forlængelse mod vest med tilslutning til Røddingvej.
I 2018 er der afsat 5,4 mio. kr. til renovering af vandbehandlingsanlægget i svømmehallen på
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.
Og så til det efterfølgende byrådsmøde.
Her frigav vi midlerne til, at det uheldsbelastede kryds Timringvej/Tiphedevej tæt på Trehøje Bakke
kan ombygges med en forsætning, så det ikke er muligt at køre direkte over krydset fra
Tiphedevej. Det gamle vejtrace brydes op og beplantes for at bryde sigten gennem krydset. Den
trafiksikkerhedsmæssige effekt ved at forsætte et firbenet kryds er god, og erfaringer viser, at der
generelt kan forventes en reduktion i antallet af personskadeuheld.
Nu er pengene bevilget, så nu varer det ikke længe, inder der sker noget.
Der blev også frigivet penge til, at der i 2016 og 2017 kan ske en forskønnelse i center- og
omegnsbyer.
Der er udarbejdet en centerbyplan for Vildbjerg, hvor der 8 steder i bymidten foreslås en markering
i belægningen eller lignende. Der er 4 steder på Søndergade/Bredgade, 3 på Østergade samt et
kryds ved den gule bygning. Det foreslås, at der udarbejdes konkret projekt på nogle at
krydsningerne ud fra en nærmere gennemgang af behov på de konkrete steder, og i samarbejde
med borgerforeningen.
Herning Vand skal i august 2016 i gang med at kloakrenovere Park Allé i Vildbjerg. Det er et ønske
om, at Park Allé i denne sammenhæng forskønnes.
Hver 4 år skal der laves en ny kommuneplan. Det er et digert værk med stor betydning for
kommunens udvikling.
Vi valgte at sende kommuneplanen i høring, og der bliver afholdt 7 borgermøder, hvor
kommuneplanen skal diskuteres. I vores område bliver borgermødet afholdt på Vildbjerg Sportsog Kulturcenter mandag den 28. november 2016 kl. 19.30-22.00. Jeg vil opfordre alle med lyst til at
præge udviklingen af vores område til at møde op og give sine holdninger til kende.
Lad mig slutte af med at fortælle, at vi er nogle stykker, der ihærdigt arbejde med at opgradere
plejen af den borgernære natur. Vi er meget optaget af, at de steder hvor vi kommer tit, skal se
pæne ud. Det gælder blandt andet langs vore åer og veje. Jeg er overbevist om, at vore
anstrengelser giver bonus.
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