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Dagsorden
1.

Cykelstier (Endrup)

Lokalrådet i Endrup har gennem de sidste 6-7 år haft spørgsmålet om sikring af farlig skolevej på dagsordenen til det årlige møde med Økonomiudvalget.
Da spørgsmålet første gang blev bragt op, var svaret fra Økonomiudvalget:
" Det til rådighed værende beløb til etablering af cykelstier, er desværre
allokeret for indeværende år, men prøv at skrive en ansøgning til næste
budgetår - så skulle der være mulighed"
Dette er nu snart 7 år siden - hvor står vi?
Kommunen må da allerede på det tidspunkt hvor skoledistrikterne blev lagt
sammen, altså i forbindelse med strukturreformen, have været klar over, at
der nu ville opstå en farlig skolevej - strækningen fra Endrup til Grimstrup
ad hovedvej A1.
Ligeledes har vi en cykelsti fra Bramming, der slutter ved rundkørslen over
motorvejen - hvornår kan vi forvente, at det sidste stykke langs Størsbølvej
til hovedvej A1 bliver etableret ? Og vi mangler stadig den lovede prioriteringsliste for cykelstier.
Referat:
Ud over at sikre skolebørnene ønsker Lokalrådet også at øge antallet af
besøgende på cykel til området.
Anders Kronborg oplyste, at der er meget få midler til rådighed til etablering af cykelstier i forhold til de ønsker der er, og opfordrede Lokalrådet til
at tage dette med til deres møde med Økonomiudvalget.
Udvalget oplyste, at de har fastlagt, hvilke kriterier, der skal ligge til grund
for den fremtidige prioritering af anlæg af cykelstier. Prioriteringen af de
enkelte cykelstier afventer, at økonomien for området bliver kendt.
Vej & Park oplyser, at kriterierne er:
Antallet af cykelstiprojekter med højeste prioritet skal svare til den økonomi, der er afsat i den 4-årige budgetperiode.
Der foretages en prioritering i tre kategorier ud fra følgende overordnede
kriterier:
1. Antal uheld
2. Trafikmængde
3. Skolebørn
4. Sammenhæng i stinettet
5. Mulighed for ekstern medfinansiering
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Udvalget oplyste, at strækningen allerede indgår i kommunens stiplan.
Stiplanen kan ses her:
http://esbjergkommune.dk/borger/vej-ogtrafik/trafikplanlægning/stiplan.aspx.
Der er ikke afsat midler til projektet.
2.

Sneum Å (Endrup)

Vi beder om politisk opmærksomhed i forhold til, at Sneum Å skal lede
vand væk, men den kan også fungere som en rekreativ mulighed (turisme
og lystfiskeri). Det kræver, at åbredderne på udvalgte strækninger bliver
vedligeholdt på en anden måde end den nuværende.
Referat:
Lokalrådet mener ikke det svar, de har fået fra Forvaltningen vedrørende
beskæring/vedligehold af åbredden tager hensyn til turisme.
Vej & Park redegjorde for, at de skal følge vandløbsregulativet for åen. Generelt står vandløbsregulativerne overfor at skulle revideres, og i den forbindelse bør det overvejes, om rekreative hensyn skal indarbejdes.
Hans Kjær gjorde opmærksom på, at lodsejerne skal give tilladelse til, at
folk færdes på åbredden.
Lokalrådet opfordrede til, at kommunen arrangerer et fællesmøde med lystfiskerne og lodsejerne i forbindelse med revidering af vandløbsregulativet.
3.

Hundeskov (Gørding)

Borgere i Gørding har ønsket etablering af en hundeskov i nærheden af
byen. Ønsket fremkom oprindelig i forbindelse ved etableringen af Mellembyplanen for Gørding, hvorved Hundeskoven er indskrevet i planen.
Referat:
Lokalrådet gav udtryk for, at det nærmere er et hundeområde end en hundeskov, de ønsker. De har to forslag til placering (Hans Kjær fik kortet).
Lokalrådet er indstillet på, at søge fonde til finansiering hvis kommunen vil
stille grunden til rådighed.
Hans Kjær oplyste, at det i modsætning til tidligere antaget, godt kan være
muligt at etablere hundeskov i fredsskov. Alt efter placeringen af hundeskoven kan det evt. indgå som en del i områdefornyelsen af Gørding.
Det blev besluttet, at kommunen tager initiativ til et møde med Lokalrådet
og hundeejerne.
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4.

Trafikforanstaltninger i Nørregade og ved krydset Nørregade /
Kirkevej (Gørding)

Borgere har henvendt sig angående hurtigkørende trafik i området fra Gørding skole til krydset ved Kirkevej. Der er en del børn i området og der ønskes bl.a. en sikring af skolevejen. Ligeledes at krydset Nørregade / Kirkevej får hævet vejbanen med henblik på forbedring af trafiksikkerheden i
krydset.
Referat:
Lokalrådet oplyste, at der køres med meget høj hastighed.
Udvalget tilkendegav, at problemstillingen vil blive taget op med politiet
hurtigst muligt.
Udvalget oplyste, at der skal prioriteres for 2016, hvilke trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, der skal nydes fremme.
5.

Hvor ligger den fremtidige vedligeholdelse af Idræts hallernes
parkeringspladser ? (Gørding)

Referat:
Udvalget oplyste, at der blev afsat midler ved sidste budgetlægning til genopretning af p-pladser.
Som udgangspunkt er det grundejeren, der har vedligeholdelsespligten,
men netop for at få en endelig afklaring er direktionen ved at undersøge
spørgsmålet.
Lokalrådet vil gerne have besked om udfaldet af sagen i Økonomiudvalget.
6.

Eventuelt

Cykelstier:
Gørding Lokalråd spurgte til om de midler, der bruges til at fragte skolebørn, fordi de skal køre på en vej, der er kategoriseret som trafikfarlig, i
stedet for kunne anvendes til etablering af cykelstier ?
Udvalget vurderede, at dette ikke er muligt.
Trampesti langs Holsted Å:
Gørding Lokalråd ønsker fortsat projektet realiseret, men har sat det i bero
på grund af etableringen af trampestien langs Kongeåen. Lokalrådet ønsker
at blive orienteret, når det vil være hensigtsmæssigt at gå videre med sagen.
Gørding Skole har en pulje på ca. kr. 300.000 til formålet.
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Udvalget opfordrede Lokalrådet til at tale sammen med Bramming Lokalråd
og Gørding Skole om sagen.
Tilskud til dambrugsarealet:
Endrup Lokalråd takkede for det ekstra tilskud fra Udvalget til etablering af
dambrugsarealet.
Udvalget oplyste, at hvis der mangler yderligere midler til dambrugsarealet,
er der mulighed for at søge henholdsvis Landdistriktspuljen og Lokalrådspuljen.
Dambrugsarealet vil indgå i Udvalgets besigtigelsestur i efteråret.
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