Silkeborg Kommune
Vej og trafik
Søvej 1
8600 Silkeborg

Voel, den 16.august 2014

Vejprioritering.
Voel Lokalråd får jævnligt henvendelser fra borgere, der forhører sig om muligheden for at få en rundkørsel
i krydset Hjortgårdsvej/Sorringvej. Der henvises til, at der hver morgen og aften er lange køer i krydset.
At etablere en rundkørsel vil vi i lokalrådet synes er en meget stor udgift, som skal ses i relation til
gevinsten. Derfor synes vi ikke det er det optimale, men vi har derimod et helt andet forslag til Silkeborg
Kommune.
Vi vil gerne foreslå, at der i stedet for en rundkørsel bliver prioriteret en ny stamvej fra Resenbrovej over til
Thorupgårdsvej, jfr. Silkeborg Kommunes kommuneplan. En sådan stamvej vil tage næsten alle biler fra
Voel væk fra Sorringvej, der jo i dag er en flaskehals, da det er den eneste vej der er.
Denne vej er skitseret i kommuneplanen, men det koster jo en del at anlægge den. Hertil vil vi foreslå, at
kommunen tager fat i styringen af udviklingen og erhverver jorden i et bælte på begge sider af den
skitserede vej med henblik på at kunne foretage udstykninger til parcelhusgrunde. Salget af disse grunde vil
nemt kunne dække udgiften til stamvejens anlæggelse. Samtidig vil kommunen har fat i styringen af
byudviklingen i Voel i årene fremover.
Erhvervelsen af jorden vil selvfølgelig komme til at koste i første omgang, men der må jo ligge nogle
millioner i kassen fra solgte grunde i Voel, så det skulle ikke være problemet. Endvidere kommer der
formodentlig snart også indtægter fra salg af grunde på Margrethesvej, når lokalplanen engang bliver
færdig.
Med hensyn til boliggrunde i Voel, kan jeg oplyse, at der i øjeblikket kun er 3-4 tilbage, så det var måske en
god ide at gøre Margrethesvej klar snarest muligt.
Vi håber i Voel Lokalråd, at Silkeborg Kommune tager ovenstående problemstilling op til overvejelse, og vil
medtage prioriteringen af ny stamvej i forbindelse af den kommende budgetlægning.
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