Referat byrådsmøde 07.03.2017
Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Hermed et lokalt referat fra dagens byrådsmøde.
Der var 2 sager af lokal interesse, som begge har sit udgangspunkt i, at Rema 1000 ønsker at
bygge en ny dagligvarebutik, der hvor VK Kartofler har haft til huse.
Først et kommuneplantillæg som udvider det område, hvor man kan etablere
dagligvarebutikker, så man nu også kan have dagligvare- og udvalgsbutikker langs Industrivej.
I forslaget var der også en begrænsning på, hvor man kan bygge i 7 etager. Det fik vi heldigvis
forpurret, så mulighederne i Vildbjerg stadig er intakte.
Dernæst et lokalplanforslag, der giver lov til at etablere dagligvarebutik på hjørnet af Bredgade
og Industrivej. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.
Det er dejligt, at der stadig er så meget udviklingspotentiale i Vildbjerg, at nye butikskæder
ønsker at etablere sig.
Knap så stor enighed var der for at give Korn- og foderstofvirksomheden på Vildbjergvej
mellem Gødstrup og Skibbild lov til at udvide silokapaciteten med 8 kornsiloer på ca. 35 meter
i højden. Efter en del debat endte vi med at give lov til 8 siloer med en maksimal højde på 24,5
m.
Virksomheden ønsker den udvidede lagerkapacitet til korn, for at kunne modtage den største
del af årets kornproduktion i høstperioden.
SF, Radikale og Enhedslisten stemte imod med henvisning til: ”Visuelt udtryk, synlighed” og
”Nærhed til særlig værdifuld, smukt og sårbart landskab”.
Resten af byrådet synes, det er fantastisk, når nogen vil investere i vores område, og gav på
den baggrund lov til udvidelsen.
Og så til noget helt andet: Park Allé.
Jeg har fået rigtig mange henvendelser om, at Park Allé visse steder bliver for smal.
Nogle steder ned til en bredde af 6 meter.
Overvejelserne har været, at en smal vej giver lavere hastighed.
Og det er sikkert rigtig. Men den må ikke blive så smal, at den bliver farlig og svær at passere.
Park Allé er en af hoved færdselsårerne i Vildbjerg.
Så problematikken vil blive drøftet på vores møde i Teknik- og Miljøudvalget på mandag. Og
jeg forventer, at vi bliver enige om, at de 6 meter er for lidt.

Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

