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Lejeboliger i Voel.
Voel Lokalråd har drøftet muligheden for at få opført nogle lejeboliger i Voel
med speciel tanke på boliger for personer, der lige er blevet pensionister.
Vi har fra flere borgere i byen fået forespørgsler på, om der ikke kan blive
opført boliger til seniorer i byen. Det er borgere, som har forladt
arbejdsmarkedet/forlader arbejdsmarkedet indenfor de næste par år.
Det generelle er, at deres nuværende boliger er for store og det samme for
havens vedkommende, hvorfor de gerne vil have en lejebolig på ca. 100 m2 og
med en lille have i forbindelse hermed.
Jeg har i samme anledning haft en samtale med Silkeborg Boligselskab, der i
forvejen har en del udlejningsboliger i Voel. Her fortæller man, at der er ca. 33
på venteliste til en bolig i denne kategori. Der synes derfor at være et behov
for denne størrelse af lejeboliger. Samtidig støder det os i lokalrådet, når vi
erfarer, at personer, der gerne vil flytte til Voel, da deres børn bor her, bliver
nødt til at tage en lejebolig i en anden by.
Voel Lokalråd har også set på muligheden for en placering og her vil vi gerne
anvise den kommunalt ejede grund på Haraldsvej. Silkeborg Boligselskab har i
forvejen 8 lejligheder til svage pensionister og halvvejs rundt om disse ligger
der andelsboliger, der alle er beboet af personer der har forladt
arbejdsmarkedet. Det er altså et område, som i forvejen er befolket af
pensionister. Ved at anvende en kommunal grund, kan denne jo blive anvendt
som kommunens indskud til byggeriet.
Ved at få opført lejeboliger til unge pensionister på den resterende del af
grunden, vil der blive en afrunding af området og et stort fællesskab af ældre
borgere kan blive etableret i den centrale del af Voel. Der er samlingslokaler i
fællesbygningen, der er kort til indkøbsmuligheder, forsamlingshus,
idrætshaller. Det er altså et meget attraktivt sted for unge pensionister i Voel.

Voel Lokalråd vil derfor anmode Silkeborg Kommune om, at komme i
betragtning til at få en kvote til lejeboliger i Voel, når der næste gang – efterår
2014 – skal fordeles kvoter. Endelig vil vi lige anføre, at det er adskillige år
siden, at Voel er blevet tilgodeset med lejeboliger. Ved etablering af denne
størrelse boliger, vil det jo samtidig tage trykket af ventelisten til øvrige
boliger.
Ønsker kommunen yderligere oplysninger, stiller jeg mig gerne til rådighed for
en samtale.
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