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Engagerede borgere søges til at udvikle Voel
Når vi tirsdag den 19.
november går til
stemmeurnerne i forbindelse
med kommunalvalget, er det
samtidig skiftedag i Voel
Lokalråd.
Senest denne dag skal vi have
fundet de repræsentanter, der
de kommende fire år skal
være det nærdemokratiske
bindeled til politikere og
embedsmænd i Silkeborg
Kommune.
Siden 2006, hvor Ny Silkeborg
Kommune valgte at satse på

at skabe ”Danmarks bedste
nærdemokrati”, har Voel
Lokalråd været en aktiv medog modspiller til de
forvaltningsmæssige og
politiske aktører, der sætter
rammerne for udviklingen i
vores lokalsamfund.
Voel Lokalråd oplever dette
samspil som givende og
positivt, og udnytter de
muligheder der er for at
udvikle og bevare de
kvaliteter, der i fremtiden skal
sikre Voel-Sminge området

som et godt sted at leve og
udvikle sig.
Har du lyst til at være en
direkte og aktiv medspiller i
den proces, og skabe gode og
aktive muligheder for børn og
voksne i Voel-Sminge, så
kontakt allerede nu Voel
Lokalråd.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet,
men giver mulighed for
personlig udvikling og lejlighed
til at sætte et lille personligt
fingeraftryk på fremtiden.

Her følger en række af de aktiviteter og processer Voel Lokalråd har været involveret i det seneste år

Aktiviteter
Borgermøde
Fokus på Kommuneplan 2012-2020. Voel Forsamlingshus dannede rammen om det første af en lang række
roadshow, hvor politikere og embedsmænd besøgte op mod 30 lokalsamfund for at fortælle om
kommuneplanen i almindelighed og dens betydning for de enkelte lokalsamfund i særdeleshed. Mødet
havde god tilslutning fra borgerne, og gav mulighed for en god dialog. Voel Lokalråd arrangerer minimum et
lokalt borgermøde årligt.

Affaldsindsamling
Voel Lokalråd var traditionen tro også med i år, da Danmarks Naturfredningsforening arrangerede
landsdækkende affaldsindsamling. Trods annoncering via sociale medier og annoncering og omtale i lokale
medier, var tilslutningen skuffende, og vi overvejer derfor, om ressourcerne skal benyttes til andre aktiviteter,
der kan samle byens borgere i et socialt arrangement.
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Sommerfest
I forbindelse med Voel Sommerfest planlægger Voel Lokalråd at være ”synlig” og gøre lidt reklame for
lokalrådsarbejdet forud for hvervning af kandidater til det kommende lokalråd, der vælges senest ved
valghandling i forbindelse med kommunalvalget den 19. november 2013

Bomester
I forbindelse med tilflytterkampagnen Silkeborg Kalder blev Voel Lokalråd opfordret til at finde en lokal
borger, der kunne fungere som ”Bomester”. Valget faldt på Runa Busk, Margrethesvej. Se evt. mere på
Facebook-linket herunder:

https://www.facebook.com/silkeborgkalder/app_470458356320778

Høringssvar:
Voel Lokalråd har i det forløbne år været i tæt dialog med Silkeborg Kommune, og i den forbindelse blandt
andet været med på råd, i forbindelse med en række nye politiske og administrative tiltag.
Vi er blandt andet blevet opfordret til at afleveret høringssvar i forbindelse med:
* Høring af afgørelse om ændring af vilkår for FDM Jyllandsringen samt miljøgodkendelse af
udlejningskørsel på FDM Jyllandsringen
* Høring om Silkeborg Kommunes trafiksikkerhedsplan
* Debatoplæg om vindmøller, biogasanlæg m.v. vedr. det åbne land – i forbindelse med Kommuneplan
2012-2020
* Kommuneplan 2012-2020
* Om- og udbygningsplan for ældre- og sundhedsområdet
* Ny samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Lokalrådene
Vi har yderligere været i dialog med Silkeborg Kommune i forbindelse med planer om Letbane til Aarhus,
etablering af ny genbrugsplads ved Hammelvej/Amerikavej samt i forbindelse med byudvikling – herunder
ønske om at gøre Voel til centerby/vækstby
Udover de kommunale høringer har vi afgivet høringssvar til Midttrafiks i forbindelse med ny køreplan
Endvidere har vi forholdt os til Kommunale Huskesedler, der angiver vigtige prioriteter for lokalområdet til
kommunen.Det var i 2012 følgende punkter:
* Etablering af grønt og rekrativt område på Resenbrovej 25
* Udstykning af resterende grunde på Margrethesvej
* Etablering af hundeskov nord for Gormsvej
* Reetablering af fodgænderfelt på Thorupgårdsvej ved ”Voel Skolesti”/Thyrasvej
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Konkrete projekter
I forbindelse med borgermøde i foråret 2012, blev der nedsat en række udvalg med lokale borgere, der
skulle se på mulighederne for at gøre det endnu bedre og tryggere at bo i Voel
Det har direkte eller indirekte betydet følgende:
* Etablering af by- og foreningshjemmesiden voel-by.dk
* Etablering af fodgængerfelt ved skolesti på Thorupgårdsvej
* Etablering af mobilt lys og blik ved skolepatrulje ved Klippen
* Etablering af cykelparkering på Hjaltesvej
* Voel Masterplan, der blev udarbejdet foråret 2012 i et samarbejde mellem borgere og lokalråd har fået
kommunal anerkendelse, og brugt som inspiration til andre lokalråd i Silkeborg Kommune.
Det er således besluttet, at der fremover skal udarbejdes lokale udviklingsplaner til afløsning af det
eksisterende ”huskeseddel-princip”

Voel Lokalråd

www.voel.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du
velkommen til at kontakte os. En udbygget og
konstruktiv dialog mellem os og jer, er en
nødvendig forudsætning for et frugtbart
samarbejde med politikere og forvaltning i
Silkeborg Kommune.

Voel Lokalråd har sin egen hjemmeside, hvor du
blandt andet kan læse referat fra vores møder.
www.voel.dk

Voel Lokalråd
Formand Harry Skydsgaard - 21567748
Næstformand Peter Bruvik-Hansen - 30328088
Kasserer Kim Kjølhede - 21600500
Sekretær Jeanette Bechmann - 41395734
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kjeld Christiansen – 86853030
Asger Kristensen – 22332009
Thomas Kim – 86853909

Voel Lokalråd på Facebook
Voel Lokalråd er aktiv på Facebook.
Find os og følg os!

https://www.facebook.com/voel.lokalraad
Herunder forslag til ny samarbejdsaftale
mellem Silkeborg Kommune og lokalråd

http://silkeborgkommune.dk/~/media/Pol
itik%20og%20dialog/Lokalraad%20og%20
naerdemokrati/Lokalraad/Huskesedler/H
%C3%B8ringsforslag%20til%20Politik%20o
g%20Strategi.pdf

