Referat fra lokalraddsmøde den 7. juni 2016 kl. 19,00.
Sted:

Det gamle bibliotek (Foreningshuset), Sorringvej 28, Voel

Deltagere:

Ane Hamilton, Mette Overgaard, Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Asger Kristensen,
Kim Kjølhede og Harry Skydsgaard.

Afbud:

Martin

Referat:
Harry
43. Dialogmøde.
Der er dialogmøde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle borgere er velkomne til at spørge
eller give information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte.
44. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
45. Godkendelse af referat fra mødet den 26. april 2016.
Godkendt.
46. Bypedeller.
Bypedellerne Kim Jensen og Otto Balslev er indbudt til mødet kl. 19 til gensidig
orientering om tingenes tilstand.
Otto Balslev mødte. Proceduren for indberetning blev drøftet.
47. Kommuneplan 2017-2028.
Udpegning af fokusområder for de enkelte udvalg:
a. Infrastruktur/trafiksikkerhed (Kim)
Udvalget vil arbejde med fartdæmpning og forventer at skrivelse
afgår til kommunen før 1. juli.
b. Byforskønnelse/byrum (Jette)
Der vil blive arbejdet på forskønnelse af indfaldsveje til Voel.
c. Social sammenhængskraft (Ane og Mette)
Forsøger at lave fælles opslag omkring Sct. Hans. Desuden vil der
blive arbejdet frem mod ajourføring af foreningsregisteret incl.
links til hjemmesider.
d. Bæredygtighed/bæredygtigt samfund (Martin)
P.g.a. afbud genoptages dette punkt på næste møde.
e. Byudvikling (Asger og Harry)
Forslag til fremtidig udvikling af Voel er fremsendt til kommunen
til revisionen af kommuneplanen. Forslaget er udarbejdet under
hensyntagen til særlige drikkevandsinteresser.
48. Høring om dispensation fra lokalplan 5.19 Haraldsvej.
Silkeborg Kommune har udsendt Naboorientering i forbindelse med ansøgning om
dispensation fra lokalplan nr. 5.19 til opførelse af 23 tæt lav boliger på Haraldsvej i
Voel.
Lokalrådet er af den opfattelse, at der bliver for stor trafik på den nuværende vej –
både af hensyn til vejens udformning og beboerne.
Der foreslås derfor, at der etableres en ny udkørsel ca. midt for området, og samtidig
lukkes den eksisterende udkørsel. Denne nye udkørsel skal, når den kommer forbi de
planlagte huse, have en vej, der forbinder de nordlige og sydlige boligområder (T-vej).
I den østlige ende af området lukkes vejen der, hvor den nuværende bebyggelse
slutter således, at der ikke kan køres rundt.
26/4: Der orienteres om skrivelsen.
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7/6: Orientering om kommunens beslutning, der er, at der skal udarbejdes ny
lokalplan.
Orienteret.
49. Kirkegyden.
Sagen om en lukning af Kirkegyden ligger tilsyneladende hos Voel Lokalråd.
Efter samtale med Mikael Bak er alle enige i, at det vil være en god løsning, at vejen
lukkes.
Til lokalrådets drøftelse, hvilken lukning der kan anbefales.
7/6: Den 24. maj blev afholdt et møde mellem beboerne, menighedsrådet og
lokalrådet. Her blev der enighed om nedenstående indstilling til kommunen:
Kirkegyden skal være tilgængelig for trafik i begge retninger, men for at minimere
trafikken mest muligt, ønsker vi opsat “Gennemkørsel forbudt” skilte i begge ender.
For at reducere hastigheden på vejen foreslås, at der etableres 2 bump på vejen
(mellem kirken og Mikael Bak samt midtvejs mellem bump 1 og Skovgårdsvej) samt
at der opsættes hastighedsbegrænsning på 20 km.
Endelig ønskes opsat “Legende børn” skilte.
Dette forslag mener vi ville kunne tilgodese en reduktion af trafikken, nedsættelse af
hastigheden af hensyn til den generelle sikkerhed samt øge opmærksomheden på legende børn.
Vi tror under alle omstændigheder, at antallet af biler vil falde markant, da der ikke vil
kunne skydes genvej og derved vindes tid.
Samtidig mener vi også, at udgiften er holdt på et meget lavt niveau set i forhold til
den forbedring af trafikken, der forventes.
Det skal til sidst anføres, at forslaget har opbakning af alle deltagerne i mødet.
Efterfølgende har kommunen meddelt, at der ikke vil ske noget før der kommer endnu
en tilbagemelding fra Mikael Bak samt at den oprindelige grund til at lukke vejen var,
at P-pladser ved præstegården skulle nedlægges (!) og at der ikke vil ske noget før
det er sket!
Efterfølgende har Mikael Bak skrevet nedenstående:
For Kirkegydens beboere kan jeg oplyse, at vi ikke kendte til planerne omkring parkeringspladserne ved præstegården og at dette havde betydning for denne sag. Derfor
kan jeg enstemmigt gøre det klart fra Kirkegydens beboere, at vi så på ingen måde
kan bakke op omkring åbningen af bommene på Kirkegyden. Vi fastholder derfor
klart, at vi ønsker Kirkegyden lukket igen hurtigt af sikkerhedsmæssige årsager.
Vi tager gerne sagen op igen til dialog når udvidelsen af kirkegården bliver en realitet.
Der er tilsyneladende kommet ny oplysning vedr. P-pladser, som vi og beboerne ikke
har kendt til.
Til drøftelse i lokalrådet.
Sagen taget til efterretning.
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Lokalrådet afventer tilbagemelding fra menighedsrådet, der holder møde den
8. juni.
Når denne foreligger, bemyndiges formanden til at forsøge at få enighed
omkring et forslag.
50. Byforskønnelsespris.
Der skal indhentes forslag fra borgere.
7/6: Status pr. 1. juni 2016?
Der er ikke indkommet forslag. Sidste frist er 10/8 og der vil blive
reklameret med at alle kan komme med forslag.
51. Sommerfest.
Skal lokalrådet have en stand for at fortælle om os selv?
Ja. Kim vil lave en lille folder om lokalrådet, der kan uddeles under
sommerfesten. Harry medbringer lille party-telt og vi forsøger at afsætte et
par timer til at være på pladsen.
52. Nyt medlem.
Skal vi annoncere efter nyt medlem (afløsning af Asger) og eventuelle suppleanter?
Der ansøges om nyt medlem/suppleanter på Facebook og hjemmesiden.
Lokalrådet er selvsupplerende og der ønskes gerne personer, der evt. kunne
tænke sig også at fortsætte efter næste valg i 2017.
53. Orientering
1. Voel-Sorring cykelstien.
Der afholdes åstedsforretning den 21. juni kl. 17 i Voel Forsamlingshus,
hvor Voel Lokalråd er inviteret.
54. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 20,30 og næste ordinære møde er den 16. august 2016 kl. 19,00.

