Borgermøde den 04.11. 2015:
INPUT i punktform fra deltagere ved borgermødet til videre arbejde med
udviklingsområder for Voels fremtid – herunder forhold, der kan indmeldes til
Silkeborg Kommune vedr. revision af Kommunalplan for perioden 2017 og frem.
Voel Swot: Styrker, svagheder, muligheder, trusler
-

Mangel på kulturarv
Trafiksikkerhed i Hovedgaden (Hjortgårdsvej)
”Gode byrum”: sidde i læ, sikkerhed, bænke/siddepladser m.v.: Jan Gehl
Dårligt vedligehold/håndværk
Pladsen foran hallen: ikke godt nok
Samarbejde mellem skole, hal, børnehave, forsamlingshus
Lukkede stisystemer: fungerer godt
Nybyg: dynamik, ungdommelighed, ensartet
Voel mangler ”et centrum”: ikke spændende med en rundkørsel
Tænker vi for traditionelt
Hører vi børnene og de unge
Plads for nye ideer og personer
Hvad skal være ”det bærende tema”: branding
Stolthed, enighed, commitment, risikovillighed, netværk
4 H: humor, håndelag, hjertelighed, handlekraf
Det legende hus: idræt, kultur, osv. samme sted
Økosamfund (landsforeningen af økosamfund i DK)

Skolestruktur:
-

Ingen tilflytning, men fraflytning
Lokale elever = lokal skole
Hvis ikke der er nok elever på hvert alderstrin = aldersintegreret undervisning
Samarbejde mellem skole/SFO/børnehave

Infrastruktur:
-

Fodgængerfelt ved Klippen eller et andet sted på Hjortgårdsvej
Ladestandere til el-cykler
Sikker cykelparkering ved bussteder
Thorupgårdsvej laves til en 2-1 vej (mange motionister)
Omdirigering af trafik fra Smedegade/Thorupgårdsvej til Sorringvej (skiltning)
Fartbump på Hjortgårdsvej
Grusvej mellem Resenbrovej og Blakgårdsvej gøres mere farbar
Stilys – skal sprede mere lys

Arbejdsgruppe: Kenneth Larsen: 25561174, siffan2@live.dk, Morten Bejstrup: 20520164,
morten.bejstrup@gmail.com,

Byforskønnelse/byrum:
-

Bypark evt. kombineret med multibaner, klatrevæg, beachvolley, m.v., som der er lavet ved

-

Dybkærparken i Gødvad.
Naturlegeplads
Svømmehal i forbindelse med den nye hal
Lad børn bygge deres ønsker i LEGO, og bliv inspireret
Grav rundkørslen ned, og gør overdækningen til grønt friareal/markedsplads og samlingspunkt for

-

Brugsen, Pizzaria, benzintank m.v.
Synliggøre gadekæret overfor det gamle mejeri
Skateboard/rulleskøjte-ramper og hockeybane
Opgrader tilgængelighed til fritidsaktiviteter omkring Voel
Indbydende indkørsler til byen (blomster, kunst, lys)
Forskønnelse af Hjortgårdsvej (Hovedgaden)
Overdækning ved legefaciliteter
Grønne indbydende områder med bænke, store træer, miljø
Kunstgræsbane
Friplejehjem

Social sammenhængskraft:
-

Bedstemor-ordning
Besøgstjeneste
Fælles Sankt Hans fest
Velkomst til indflyttere: lokale velkomstkomiteer, en blomst og nogle at hilse på betyder meget
Bedre sammenhæng mellem foreninger

Bæredygtighed/bæredygtigt samfund:
-

”Olde-kolle”, gerne økologisk
Samarbejde med økologiske virksomheder, ex Janus Sølvsten m.fl.
Brande små lokale initiativer, som er ”ukendte”
Økologisk køkkenhave, der drives af frivillige
Bofællesskaber
Økologiske fritidshaver for børn
Energikilde: savværket

Byudvikling:
-

Lejeboliger: ældre-venlige og børnefamilier

-

Ungdomsboliger
Olde-kolle/senior-kollektiv: gerne med gæsteovernatning
Højhus: Voel panorama
Byøkologi
Hobbylandbrug
Bofællesskaber

Arbejdsgrupper laves for hver af de ovenstående overskrifer.

