Kære Lokal-borgere
Herunder kan du se det oplæg som Lokalrådet har fremsendt til
byrådspolitikerne forud for møde mandag den 30. oktober kl. 19.00 på Bredal Kro
Kom og stil dine spørgsmål til politikerne….
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Vejle Byråd 2013-2017
Byrådet består af:
12 Venstre
8 Socialdemokratiet
3 Dansk Folkeparti
2 Socialistisk Folkeparti
1 Det Konservative Folkeparti
1 Det Radikale Venstre
1 Liberal Alliance
1 Nye Borgerlige
1 Enhedslisten
1 løsgænger

Politiske udvalg 2013-2017

Deltager i dialogmødet 30. oktober 2017

Spørgsmål
1. Landsbyen
Vejle Kommune igangsatte i perioden 2008-12 et samarbejde med 10
landsbyer. Målet var at udarbejde et lokalforankret landsbyprogram.
De 10 udvalgte landsbyer var Bredsten Balle, Ågård Gravens, Ødsted,
Smidstrup, Ny Nørup, Randbøldal, Thyregod, Gadbjerg, Ny Højen og
Givskud.
Et projekt til en samlet pris på 3.250.00 kr., hvoraf 550.000 kr. kom fra
stat.

1.1

Mener du, at lokalrådene skal have større indflydelse på udviklingen
af lokalområderne f.eks. ved at udarbejde egne udviklingsplaner ?

1.2

Mener du Vejle Kommune med ULN-pulje midlerne skaber
mer værdi for borgerne i lokalområderne ?

1.3

Der afsættes i 2018-19 årligt 1 mill. Kr. til styrkelse af lokalt arbejde
og 2 mill. Kr. til lokale projekter. Mener du det er et passende
beløb når 40% af borgerne bor på landet ?
(Det svarer til 67.000,- pr. lokalråd eller 44,-kr./lokal-borger)

Landsbyprogram

Spørgsmål
1. Landsbyen
1.4

Mener du, som byrådspolitiker, at det er kommunal opgave at yde
støtte til renovering eller nedrivning af private ejendomme ?

1.5

Hvad er årsagen til at Vejle Kommune, som en af få kommuner på
landsplan, ikke har søgt om midler fra pujlen til landsbyfornyelse
(nedrivningspuljen) i 2014 og 2015 ?

1.6

Sådan har kommunen brugt puljen til landsbyfornyelse
Vejle Kommune traf i 2014 beslutning om at bruge penge fra
puljen til landsbyfornyelse 0 gange i 2014 og 0 gange i 2015.
Sammenlagt har kommunen valgt at bruge penge fra puljen 0
gange i de to år.
I 2014 fik kommunen tildelt 2,3 mio. kr. af puljen og 2,3 mio. kr. i
året 2015. Samlet har kommunen haft mulighed for at gøre brug
af 4,6 mio. kr. i de to år.
Kilde: Erhvervsstyrelsens opgørelse fra den 1. december 2015.

Udvikling i antallet af tomme boliger
3051 boliger var i 2015 ubeboede i Vejle Kommune, mens
antallet var 3679 i 2010.
Kilde: Danmarks Statistik

Er der i dag mulighed for at søge om tilskud til nedrivning i Vejle
Kommune ?

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut, ”Midtvejsevaluering af pulje til landsbyfornyelse”, SBI 2016:05

http://www.fyens.dk/modules/mobile/article?articleid=2982204

Spørgsmål
1. Landsbyen - Engum skole og BEAT
Med udsigt til en sikker sti forbindelse mellem Tirsbæk Bakke og Engum Skole må det
for ventes, at der bliver behov for udbygning på Engum Skole med tilhørende faciliteter.
Engum Lokalråd har tidligere arbejdet med idéen skitser til et sådan projekt
Vi kalder det BEAT (eng. Puls ell. Dansk for Bredal, Engum, Assendrup og Tirsbæk Bakke).
Se illustrationer her på siden.

1.7

Hvordan er din holdning til en resilient (modstandsdygtig) udbygning af Engum som
landsbyskole med dertil hørende faciliter for at imødekomme den fremtidige udvikling ?

1.8

Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 til udmøntning af en halanalyse - fleksible
haller. Er dette en erkendelse af at hal faciliteterne i Vejle Kommune er utidssvarende ?

Frem tidens haller er multifunktionelle
Den k lassiske hal skal gentænkes, fordi den byder på alt for
m egen dødplads. Nu skal der skabes sm å rum t il fysisk
u dfoldelse - eksempelvis ved at bruge væggene til forskellige
st a tioner til styrketræning og motorik, fortæller Lucinde
A lbrecht, projektdesigner ved Virklund Sport

Øget efterspørgsel på idrætshaller til små byer
Min dre byer lader sig ikke begrænse af indbyggertal, når den lokale idrætshal kommer på tegnebrættet, og
der for ser man flere og flere af de mindre byer i Danmark, der bygger idrætsfaciliteter t il sport og fritid - og
som generelt har byudvikling på dagsordenen. Det sker angiveligt for at tiltrække og fastholde flere
r essourcestærke borgere. Det er i hvert fald den oplevelse, Dansk Halbyggeri A/S har.

Spørgsmål
2. Natur, miljø og klima
Det nye buzz ord resiliens eller resilient (modstandsdygtig) optræder
ikke mindre end 35 gange i forslag til kommuneplan 2017-2029.
Vejle er udpeget som ét af de 10 mest sårbare områder i Danmark i
forhold til oversvømmelser. Kombineret med en højere frekvens af store
storme og kraftig regn er dette en alvorlig trussel mod byens
langsigtede overlevelse.

2.1
Hvor højt mener du, Vejle skal prioritere investeringer i
foranstaltninger som kan imødekomme havvandsstigningen over de
næste 100 år ?

2.2
Hvordan skal Vejle beskyttes mod verdenshavenes stigning ?

Simulering af Vejle ved en havvandsstigning på 1,0m

Fakta for Vejle fjord:
År 2050
• Vandstand i fjorden: +25 cm
• 100 års stromflodshændelse + 200 cm
År 2100
• Vandstand i fjorden: + 69 cm
• 100 års stormflodshændelse: + 244 cm
Kilde: Statens kortlægning af fare og risiko for
oversvømmelse. Vejles Resiliensstrategi, s20
Simulering af Vejle ved en havvandsstigning på 2,0m. Stormflodshændelse år 2050
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2. Natur, miljø og klima
I ”Vejle med Vilje” er visionen at skabe et unikt natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal
og Vejle Fjord, som har både nationalt og internationalt format.
Det vil vi gerne understøtte med forslag til etablering af en cykel- og gangsti langs
kyststrækningen fra Tirsbæk og frem til den kommunale plads ved Ulbækhus.
Illustreret herunder

2.3
Er du tilhænger af en udbygning og videreførelse af en gang- og cykelsti i vandkanten på
nordsiden af Vejle Fjord ?
2.4
Hvilken bevågenhed har den stærk øgede bosætning nord for banen (Tirsbæk Bakke) holdt op
imod de rekreative områder syd for banen (Tirsbæk/Ulbækhus) med hensyn til adkomst ?

Spørgsmål
3. Boliger og erhverv
Den demografiske udvikling medfører, at vi bliver betragtelig flere ældre over 65 år i Vejle Kommune de kommende år.

3.1
Hvad er kommunens planer med de 6 ældreboliger som er beliggende i Engum. Er det at opretholde boligerne på kommunal hånd
med henblik på den kommende udbygning ved Engum Skole - fremfor eksempelvis af afhænde disse til privat investor ?

3.2
Er der tanker i retning af at skabe varierede boligformer i Vejle Kommune, således at man som ældre i højere grand kan forblive
boende i sit nærområde ?
3.3
Er der nu og på sigt nok købestærke ældre i Vejle Kommune til at udfylde de relativt dyre boliger på Havnen i Vejle og hvad kan Vejle
Kommune tilbyde det ældre knap så købedygtige publikum fra oplandet som ønsker at flytte til Vejle ?
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3. Boliger og erhverv
Havnen i Vejle et område under forandring. Der bygges arkitektoniske firma
domiciler og boliger længst ude på nordhavnen uden sammenhæng med den
øvrige by .
Som erhvervshavn har Vejle havn en beskeden vanddybde, en bro som er for
lav til større skibe som f.eks krydstogtskibe, en infrastruktur, der ikke er
optimal i forhold til den videre transport.
– så hvad skal vi egentlig med Vejle Havn ?

Skal erhverv på Nordhavnen afvikles ?

Godsomsætningen
2015

i 1000
Tons

Resultat
2016

Fr edericia Havn

9.298

21 .27 3

Kol di ng Havn

1 .1 06

1 29

V ejle Havn

889

1 65

Hor sens Havn

7 98

” De danske havne lider.. ..investeringer i
h avneudvidelser kan ikke baseres på stigende
g odsm ængder alene ”
sig er Bjørn B. Christiansen, direktør i Danske
Hav ne. Juli 2016

Skal erhvervshavnen udvikles ?

# Dyr bygning ;-)
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3. Boliger og erhverv
3.4
Skal dækningsafgiften afvikles i Vejle Kommune ?

3.5
Hvor vigtig mener du Vejle Havn er for erhvervsudviklingen i Vejle ?

3.6
Bør Vejle Kommune i stedet ikke arbejde for en sammenslutning med nabohavne som f.eks. Associated Danish
Ports (Sammenslutning af Fredericia, Nyborg og Middelfart havne) for at styrke trekantområdet som helhed ?

3.7
Hvordan ser du muligheden for at omdanne Nordhavnen til et nyt sammenhængende boligområde med erhverv
og grønne rekreative områder ?

Skitse: Jens Økter

Vejle Havn anno 2017

Erhvervshavn

Forslag til Vejle Havn anno 2029
Erhverv

Boliger

Grønkile med stier

Erhvervshavn

Spørgsmål
4. Omsorg og velfærd
Vejle er en af landets mest velhavende kommuner, men
samtidig en af de kommuner som bruger færrest penge
på ældreomsorg.

4.1
Hvorfor prioriterer Vejle Kommune ikke ældreomsorg
højere ?
4.2
Hvordan vil Vejle Kommune imødekomme udgifter til
ældreomsorg for det stærkt stigende antal ældre over
65 år i de kommende år ?

4.3
Hvilke visioner er der for ældreomsorgen i Vejle
Kommune ?

Af alle landets 98 kommuner er Vejle Kommune kun 11 pladser fra at
være den kommune som bruger færrest penge på ældreomsorg i 2017
Antallet af timer hjemmehjælp som ældre over 80 år modtager pr uge
er i Vejle 0,82 time. Kun 5 kommuner i det syd og midtjyske ligger
lavere end Vejle

