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Midtbyplan for Skørping
Rebild Kommunes forvaltning og vi politikerne i specielt Teknik– og miljøudvalget har et godt stykker tid
arbejdet med en plan for Skørping City.
Planen har også været drøftet på et borgermøde i
december i Skørping og er nu endeligt vedtaget i
Teknik– og miljøudvalget.
Formålet med Midtbyplanen er at sætte rammerne
for den langsigtede udvikling af Skørping midtby, og
planen skal ligge til grund for den fremtidige kommune- og lokalplanlægning i midtbyen.
Der har efter min vurdering generelt været tilfredshed med planen blandt borgere.
Når den implementeres vil den bl.a. skabe
mulighed for, at stationspladsen udvides så
den kan blive et
egentligt torv og samlingssted for Skørpingborgerne, og at
der kan skabes sikrere
forhold for cyklisterne i Jyllandsgade.
Der har været et ønske fra ejeren af Rytters Plads, at der foruden boliger også skabes mulighed for detailhandel her. Det
ønske har et enigt
udvalg efterkommet.

Særbehandling
Forestil dig, at du er handicappet i Rebild Kommune og har fået afslag
fra forvaltningen på en ansøgning om et hjælpemiddel til at lette din
hverdag. Du er utilfreds med afgørelsen og beder om et møde med alle
Sundhedsudvalgets fem medlemmer, hvor du vil fremføre din sag.
Tror du, udvalgets formand vil sige: ”OK, vi afsætter da en time til dig,
og vi tager skam også et par embedsmænd med til mødet”? Svaret er
naturligvis nej, fordi politikere jo ikke skal behandle enkeltsager. Det
har vi i øvrigt heller ikke den faglige kompetence til. Det er faktisk
det, kommunen har ansat embedsmændene til, og hvis man er utilfreds
med afgørelsen, er der muligheder for at anke forvaltningens afgørelse til en højere instans.
Men hvis du nu er en stor landmand med en stærk organisation bag dig,
og du på baggrund af miljølovgivningen og en ellers korrekt sagsbehandling har fået afslag fra forvaltningen om at måtte udvide din svineproduktion, og du derfor beder Teknik– og miljøudvalget stille op til
et møde, hvor du kan fortælle, hvorfor du er utilfreds - tror du så, at
Teknik– og miljøudvalgets formand, Venstres borgmesterkandidat Gert
Fischer, Venstremanden Leif Nielsen og den tidligere DF’er og nu løsgænger Mogens Schou varmt anbefaler, at udvalgsmedlemmerne og
embedsmænd skal bruge tid på et sådant møde?

Skitse til Stationspladsen

Derimod var det kun mig (samt Mogens Schou(!)), der
ønskede at fjerne muligheden for at bygge på grunden mellem Superbest og apoteket (den s.k.
”Janusgrund”) , således at den kunne indgå som en del
af det grønne område mellem centret og Ungdomshuset/Kulturstationen.
Der var i udvalget flertal for. at der skulle åbnes op
for boligbyggeri på Markedspladsen. Det er jeg også
tilhænger af. Når der er så mange borgere -jeg selv
er iblandt dem - , der har været imod en udvidelse af
byen mod nord, er byfortætning den mest oplagte
løsning, hvis der fortsat skal være et befolkningsgrundlag for at drive butikker, biograf, Kulturstationen, Musikstationen, Ungdomsskolen, skolen, daginstitutionerne m.m.m. Desuden bruges Markedspladsen
kun én gang om året til fyrværkerisalg.

Du har nok gættet svaret. Mødet blev naturligvis afholdt med deltagelse af de tre udvalgsmedlemmer og en centerchef og sagsbehandler.
Og det selvom sagen er ude af Rebild Kommunes hænder, fordi landmanden har anket afgørelsen til Natur– og miljøklagenævnet.
Og det selvom Venstre tidligere har ment, at der skam ikke kunne bruges knappe forvaltningsressourcer f.eks. på:
- at Rebild Kommune kan overholde tidsfristerne for indsatsplanerne
til beskyttelse af grundvandet
- at kommunen kunne leve op til minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn
på virksomheder og landbrug
- at kommunen kan leve op til den klimaaftale, den har indgået med
Danmarks Naturfredningsforening, således at kommunen offentliggør
oplysninger om reduktionen af CO2-udledning hvert år - som den iflg.
aftalen er forpligtet til - i stedet for som nu kun hvert andet år.
Sagen er et lærestykke i, at når man er erhvervsdrivende, har en
magtfuld organisation som Agri Nord i ryggen og gode forbindelser til
nogle bestemte, meget lydhøre politikere, så kan alting lade sig gøre.

Se også: http://www.nordjyske.dk/nyheder/sf----meget-forkert-

ressourcefordeling/c35dd468-f069-4255-a65f-a0724e08f49f/4/1513

Kommunalvalget 2013
Jeg stiller ikke på til kommunalvalget til november.
Men vi har lige holdt opstillingsmøde og stiller med en stærk kandidatliste med Annette Søegaard som spidskandidat og Anette Bruun Hansen, Brian Guldhammer, Torben Færk, Steen Madsen, Ruth Thomsen og
Carsten Greve på de næste pladser.

