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Rødkærsbro Politik

Ideernes store aften
Godt 100 mødte op til spændende timer om den kommende udvikling i Rødkærsbro
17. august 2016, 09.04
Af Kim Simmelsgaard
Lokalredaktør

RØDKÆRSBRO 8,4 millioner over fem år - plus eventuelt penge til nedrivning af gamle ejendomme.
Dét er, hvad borgerne i Rødkærsbro har udsigt til, og efter aftenens møde at dømme, er der rigtigt
mange og kvalificerede ideer på spil til fremtiden i byen.
Efter en rundtur med stop ved skolen, Lunden samt brugsen med mere stod det lysende klart, at ønsker
om af forskønne bymidten - og bruge den - sammen med Lunden fylder meget i lokalområdet.
LÆS OGSÅ: Hvad synes du de mange millioner kroner skal bruges til ?

Der blev nævnt ensrettet vej for at holde busserne væk fra midten, nedrivning af huse, oprettelse af en
bypark med betalingstoilet for at undgå hærværk, samt p-pladser i bymidtens område, hvor Brugsen
skulle have luftet ønsket om at udvide på et eller andet tidspunkt.
Trafikchikaner skulle dæmpe hastigheden på mange af vejene, cyklisterne skulle have trafiksikre stier
at cykle på, og børnene skulle også have sikre stier at gå på til skole.
Efter besøget ved de nævnte stationer, hvor personale fra Viborg Kommune dels var ordstyrere og
ideindsamlere, fortsatte den store flok til springsalen i hallen, hvor der var gratis aftensmad til de vokse
fra gåturen, og til børnene, som havde leget i hallen.
Efterfølgende stod der idefyldte workshops på programmet, og fire store plancher blev hurtigt fyldt med
både nye og gamle ideer til byfornyelsen, hvor deltagerne bredte sig bredt på aldersspektret. Dog med
lidt få unge familier.
Slutteligt meldte 13 personer sig til følgegruppen, der skal arbejde frem mod en fremlæggelse af
ideerne til november.

Viborg Kommune giver 5,6 millioner kroner til byfornyelse fra 2016-21
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har godkendt Viborg Kommunes ansøgning og støtter
med 2,8 millioner kroner.
Byfornyelsen skal give byen et kvalitetsløft og gøre den attraktiv for bosætning og private investeringer.
Pengene kan bruges til fysiske tiltag som eksempelvis forbedring af torve, pladser samt trafikale
forhold. Desuden kan der søges midler til bygningsfornyelser, hvis der er behov for istandsættelse eller
nedrivning af nedslidte boliger.
Byfornyelsen finder sted sammen med borgerne og indeholder en helhedsplan, som udpeger en række
indsatsområder de følgende 5 år.
Når byrådet har godkendt det færdige program, sendes det til ministeriet til endelig godkendelse. Først
når ministeriet har godkendt byfornyelsesprogrammet, kan de udpegede indsatsområder påbegyndes.
Kommende arrangementer: 6. september: En dag i Rødkærsbro. 15. november: Præsentation af
helhedsplan

