Referat fra møde i trafiksikkerhedsgruppen
den 22. maj 2012

Afbud: Henrik Hansen

1. Velkomst.
Harry Skydsgaard bød velkommen
2. Valg af formand, næstformand samt sekretær.
Arbejdsgruppen blev enig om det kun var nødvendigt med en formand
og en sekretær. Følgende blev valgt:
Formand: Søren Smedegaard Michaelsen
Sekretær: Birgitte Lemming
3. Orientering om, hvad Voel Lokalråd hidtil har bragt på banen siden 2010.
a. Thorupgårdsvej
Lokalrådet har i 2010 fremsendt ønske til Silkeborg Kommune om
genetablering af fodgængerfeltet på Thorupgårdsvej, som
kommunen og politiet i fællesskab afslog med begrundelse for
”lidt” trafik. Trafiksikkerhedsgruppen blev enig om at
genfremsende ønsket med begrundelse i mere trafik på grund af
nye udstykninger.
b. Hjortgårdsvej
Lokalrådet ønske om bump på Hjortgårdsvej er i kommunens
Trafiksikkerhedsudvalg, hvor fra man afventer et svar.
c. Smedegade
Her har Lokalrådet indsendt et ønske om gennemkørsel forbud af
Smedegade/Thorupgårdsvej, når man skal fra Hjortgårdsvej til
Sorringvej og omvendt. Kommunen har på den forespørgsel
flyttet skiltet mod Sorring fra Smedegade til Sorringvej.
d. Cykelsti til Sorring
Her er Lokalrådet blevet kontaktet af kommunen, som oplyste at
cykelstien mellem Voel og Sorring ville være en af de cykelstier
som de ville prioritere og ville derfor gerne have Lokalrådets
begrundelse af anlæg af cykelstien.

4. Drøftelse af emner fra borgermødet.
a. Omlægning af Højgårdsvej
Omlægning af Højgårdsvej, så den ikke længere går lige forbi
skolen, men på den anden side af Vangvedvænget, således der
ikke kører biler/lastbiler og traktor lige forbi skolen.
Søren tager kontakt med skolebestyrelsen for at høre om de
mener der er et behov for det.
b. Trafikdæmpning på Hjortgårdsvej (herunder også trafikdæmpning med
porte på hver side af Klippen)
c. Fodgængerfelt på Thorupgårdsvej
d. Fartdæmpning ved alle byskilte
e. Forbud mod venstresving ved udkørsel fra Smedegade ud på
Hjortgårdsvej.
Punkterne b-e tages op, når vi har haft en snak med Gitte
Merstrand om forskellige løsningsmuligheder.
Søren vil derfor invitere Gitte til at deltage i vores næste møde
5. Andre emner.
6. Næste møde(r).
Enten mandag den 28. maj eller tirsdag den 29. maj kl. 19.00, alt efter
hvornår Gitte Merstrand har mulighed for at deltage.
Grunden tid den stramme tidsplan er, at vores ønsker gerne skal videre
sendes til Lokalrådet inden sommerferien, da Lokalrådet skal have
indsendt deres 5 ønsker inden den 1. august 2012.

7. Eventuelt.

