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Læserbrev.
Læserbrev: Er Vejles politikere i færd med at vedtage lokalplan for Lille
Grundet og Store Grundet stik mod beboernes ønske og deres egne
beslutninger?
Et stort flertal af alle beboere, i alt 689 på 399 husstande, i området på
Grundet har underskrevet en protest mod en lokalplan, som vil resultere i
et reduceret grønt bælte, tæt bebyggelse samt højt byggeri, udover ønsket
om forbedret trafikløsning og klimasikring.
Ved sidste byrådsmøde nedstemte et flertal en tidligere vedtaget vision,
plan og dagsorden for området, da det reviderede lokalplanforslag skulle
godkendes før ny høring.
En anden gældende lokalplan indeholder den "grønne kile" - et grønt
bælte, hvor borgerne kan bevæge sig frit over mod skoven. Et grønt bælte
på tværs af hele området. Det skulle gøre Grundet som helhed åbent og
attraktivt både at færdes, bo i og se på. Borgere har købt byggegrunde af
Vejle Kommune med udgangspunkt i denne lokalplan. Der er en rimelig
forventning til, at det grønne bælte fastholdes som vist i denne.
Kun 14 politikere af 31 støttede fastholdelse af den "grønne kile" samt
begrænsning af boligantallet. Der skal 16 politikeres stemmer til for at
realisere grønne visioner og planer samt begrænse antallet af boliger.

Med lokalplansforslaget på dagsordenen i 2017 blev den igangsat med
mulighed for op til 164 boliger - ligeledes vedtaget af politikerne. Nu
indeholder lokalplanen mulighed for 180 eller 190 eller endnu flere boliger.
Politikerne vedstår nu tilsyneladende ikke den tidligere begrænsning, og
med særdeles uheldig konsekvens for mulig tæt bebyggelse!
I det reviderede lokalplanforslag, som nu skal i høring, er der blevet lyttet til
beboerne på et punkt, idet højt byggeri er fjernet. Men kan vi have tiltro til,
at det er endeligt, at der ikke kommer byggeri over to etager indenfor
lokalplanområdet, eller er dette også bare en midlertidig beslutning?
Hvis man skal standse den ikke ønskede udvikling af Grundet, skal der
gøres noget nu, før lokalplanen endelig vedtages. Det reviderede
lokalplanforslag 1207 kommer nu i høring over de næste uger, og der er
mulighed for at indsende nye samt gamle indsigelser og bemærkninger
igen til Vejle Kommune.
Udfaldet drejer sig om mere end de mange beboere i lokalområdet, der
bliver ramt. Det drejer sig om udviklingen af Vejle by. Der er brug for, at
mange støtter med protest, så Vejle fastholdes som en attraktiv by at flytte
til og bo i.

