Vesthimmerlands Kommune
Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX`s Plads 1
9640 Farsø
Aars den 14. Januar 2019

Parkering ved Aars C, sagsnr. 01.00.00-G01-79-18
Vi i afdelingsbestyrelsen for Aars C takker for modtagelsen af høringsbrev af
07.01.19, fra Dem vedr. ovennævnte, og vil i denne anledning bemærke følgende
vedr. parkeringsproblemerne ved Aars C:
Lige fra indflytningsstart i ejendommen i februar, 2016, har der været
problemer for ejendommens lejere i de 55 boliger, især i skoletiden, med at
finde en parkeringsplads i gården, hvor der ofte ikke er een eneste ledig plads.
Det er et stort problem da ejendommens faciliteter især tiltrækker ældre og
handicappede. Mange af beboerne, der har biler, er derfor frustrerede og
bekymrede over forholdene.
Vi i afdelingsbestyrelsen er forundret over at et sådant byggeri har kunnet
tillades uden at der er sikret de nødvendige P- pladser på ejendommen til
beboerne.
Vi håber naturligvis på en løsning i form af en dispensation fra § 5.2 i
lokalplanen, især da Boligforeningen jo har købt erstatningspladser i nærheden
af ejendommen.
Med venlig hilsen
fra afdelingsbestyrelsen i Aars C:
Leif Thomsen, Kirkegade 13.4.5,
Minna Vraa, Kirkegade 17.4.5,
Ellen Nørgaard, Kirkegade 17.3.4 og
Ole Andersen, Kirkegade 13.4.4.

Fra:
Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til:
Helle Ingvardsen [hei@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
22-01-2019 14:13
Modtaget Dato: 22-01-2019 14:13
Vedrørende: VS: Høringsbrev - Parkering ved Aars C

Med venlig hilsen
Sune Riis Østergaard
Planlægger
Team Plan
Teknik- og Økonomiforvaltning
Direkte telefon
9966 7128
Mobiltelefon
E-mail
suro@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Fra: Anders Kristensen [mailto:kristensenba@gmail.com]
Sendt: 21. januar 2019 15:06
Til: Plan
Emne: Høringsbrev - Parkering ved Aars C

Birgit og Jeg bor i Aars C. Vi har vores bil i P Kælderen og betaler 350,- pr måned. Det er sikkert en rimelig betaling. Vi har desuden ret til parkering
udendørs – det betaler vi sikkert også for, men det er ikke præciseret nærmere, hvor meget denne service er. Vi benytter den af og til, hvis der altså
er en ledig plads! Det er der ikke altid, jeg vil mere korrekt skrive sjældent, men det indgår altså i vor husleje for selve boligen.
Fra mandag til torsdag er der ikke megen plads til bilen udendørs. Der er ikke plads til gæster. Det er vist ingen hemmelighed at rigtig mange af
beboerne i Aars C er ældre og gamle, nogle er handicappede, de kører også i bil.
På de første fire dage i ugen mellem 08..00 – 16.00, er P pladsen optaget af – jeg tør næsten ikke skrive det – men det formodes at være lærere fra
Aars Skole. Hvor skal de ellers parkere? Men de betaler ikke for det, og det gør deres arbejdsgiver heller ikke. Hvorfor gør de ikke det?
Vi ser P pladser optaget af advokater, bankfolk og ejendomsmægler. De betaler sikker for det. Hjemmeplejen har også reserverede pladser, det er
slet ikke urimeligt!
Måske skulle alle disse forskellige brugere puttes i det samme regneark – politikerne og Aars Boligforenings bestyrelse og beboernes bestyrelse,
skal tænke sig godt om og give sig god tid. Husk at skrive forhandlingsforløbet ned i et klart og tydeligt sprog, få endelig det hele med.
Venlig hilsen
Birgit og Anders Sørensen Kristensen
Kirkegade 13, 3. 3
9600 Aars
Tlf. Birgit 2331 8591
Anders 4031 0384
Sendt fra Mail til Windows 10

Fra:
Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til:
Helle Ingvardsen [hei@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
10-01-2019 08:51
Modtaget Dato: 10-01-2019 08:51
Vedrørende: VS: Parkering ved Kirkegade.

Med venlig hilsen
Erland Laugesen
Landinspektør
Team Plan
Teknik- og Økonomiforvaltning
Direkte telefon
9966 7363
Mobiltelefon
5158 3851
E-mail
erl@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Fra: Lone Kjærulff [mailto:lonekjaerulff1@gmail.com]
Sendt: 9. januar 2019 16:13
Til: Plan
Emne: Parkering ved Kirkegade.

Hej.
På vegne af min mor på Kirkegade 17, 2., 6 - Ella Simonsen vil jeg gerne give hendes holdning tilkende.
Hun har selv bil, og har tit problemer med at finde en p-plads bag bygningen, når hun kommer tilbage fra indkøb.
Hun vil helt sikkert være glad for at diverse skolelærere og andre ikke parkerer på pladsen, men at den er forbeholdt beboerne i ejendommen.
Med venlig hilsen
Lone Kjærulff

Hans Pedersen, cand. agro.
Kirkegade 13, 3., 9
9600 Aars
Telefon 40 36 97 30

E-mail: mustela@pedersen.mail.dk

Vesthimmerlands Kommune
Teknik- og økonomiforvaltningen
Frederik den IX Plads 1
9640 Farsø

Den 21.01.2019
Vedr.: Sagsnr.: 01.00.00-G01-79-18.
Jeg modtog forleden et høringsbrev fra Vesthimmerlands Kommune
vedrørende parkering ved Aars C.
Jeg har boet i Aars C siden medio november 2017. Da jeg så lejligheden var
der gode parkeringsmuligheder i gården. Dette er af væsentlig betydning for
mig, da jeg er gangbesværet i væsentlig grad.
Siden har jeg desværre erfaret, at der på hverdage udenfor skoleferier, at der
meget ofte er problemer med at finde en ledig P-plads i gården.
Jeg ser på denne baggrund, at P pladserne i gården ved Aars C er forbeholdt
os beboere, og det der i øvrigt måtte have ærinder relateret til beboerne og de
erhverv, der er i ejendommen.

Med venlig hilsen
Hans Pedersen
Kirkegade 13, 3., 9
9600 Aars

Side 1 af 1

21-01-19

Hans Pedersen

Fra:
Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til:
Helle Ingvardsen [hei@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
08-01-2019 08:44
Modtaget Dato: 08-01-2019 08:44
Vedrørende: VS: Angående Aars boligforenings ansøgning

Med venlig hilsen
Erland Laugesen
Landinspektør
Team Plan
Teknik- og Økonomiforvaltning
Direkte telefon
9966 7363
Mobiltelefon
5158 3851
E-mail
erl@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Fra: Karsten Pedersen [mailto:vampiresdk.dk@gmail.com]
Sendt: 7. januar 2019 15:31
Til: Plan
Emne: Angående Aars boligforenings ansøgning

Hejsa.
Jeg bor på Aars C og der er ofte mangel på pladser på parkeringspladsen.
Det rammer også hjemmeplejen, selvom de har et par pladser reserveret.
Men nu er bygningen jo nærmest et plejehjem, så der kommer mange hjemmehjælpere her hver dag, så 2 pladser er sjældent nok.
Og hvis parkeringspladsen er fyldt, så sker det at andre holder på pladserne reserveret til hjemmeplejen.
Det er typisk Lærerne på Aars Skole some tager vores parkeringspladser.
De burde tvinges til at parkere et andet sted. De er jo alligevel på skolen det meste af dagen.
Så jeg støtter Aars Boligforening i deres ansøgning.
Dog synes jeg at det er uretfærdigt at firmaerne i bygningen har pladser reserveret.
De kunne sagtens parkere andetsteds, da de jo er på deres pind det meste af dagen.
Og selv om at jeg står bag boligforeningen i deres ansøgning da det jo kunne gøre ting mindre besværligt for os beboere, så synes jeg at boligforeningen
burde give beboere parkeringspladser i parkeringskælderen uden at beboerne skal betale for det. Det kunne nemlig også frigøre lidt plads på
parkeringspladsen.
Med Venlig Hilsen,
Karsten Pedersen
Kirkegade 13, Aars C

Fra:
Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til:
Helle Ingvardsen [hei@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
16-01-2019 12:06
Modtaget Dato: 16-01-2019 12:06
Vedrørende: VS: svar på høringsbrev

Med venlig hilsen
Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan
Teknik- og Økonomiforvaltning
Direkte telefon
9966 7129
Mobiltelefon
2932 4703
E-mail
kst@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Fra: Kirsten Jørgensen [mailto:kirstenj1935@gmail.com]
Sendt: 16. januar 2019 11:00
Til: Plan
Emne: svar på høringsbrev

Vesthimmerlands Kommune
Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX´s Plads 1
9640 Farsø
Svar på høringsbrev: Parkering ved Aars C, sagsnr. 01.00.00.-G01-79-18.
Undertegnede Kirsten Jørgensen, Kirkegade 13, 4.nr.3 slutter hermed fuldt og helt op om brev af 14.januar 2019 fra afdelingsbestyrelsen vedr.
parkeringsforhold ved Aars C.
Efter min mening var opfyldelsen af offentlige parkeringspladser indfriet, da Boligforeningen indrettede P-pladser på den tidligere ejendom, som var
erhvervet af advokat Bindslev, nu Advokatfirmaet Himmerland Aps. Jeg sluttede derfor for 3 år siden, inden ansøgning om lejlighed, og også nu, at Ppladsen ved Aars C var forbeholdt ejendommens beboere.
Med venlig hilsen
Kirsten Jørgensen
Kirkegade 13, 4.nr.3
9600 Aars. telf. 23601857
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Fra:
Metha og Poul Andersen [methapoul@hotmail.com]
Til:
Helle Ingvardsen [hei@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
11-01-2019 15:44
Modtaget Dato: 11-01-2019 15:44
Vedrørende: Ang. Parkering Aars c

Sendt fra min Huawei-tablet Meta og Poul Andersen kirkegade 17 1 Lejh 3. Ang høring om parkering er det ikke i orden at os der bor
her ikke altid kan parkerer og når man får gæster skal de holde langt væk mener at den p plads er for beboer og deres gæster men
nej nej det er lærer og andre hvis jeg holder et sted jeg ikke må får jeg en p bøde men andre kan holde her det er bare ikke iorden
mvh eta og Poul andersen

Fra:
Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til:
Helle Ingvardsen [hei@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
08-01-2019 08:45
Modtaget Dato: 08-01-2019 08:45
Vedrørende: VS: Angående høring om parkering Aars C

Med venlig hilsen
Erland Laugesen
Landinspektør
Team Plan
Teknik- og Økonomiforvaltning
Direkte telefon 9966 7363
Mobiltelefon 5158 3851
E-mail erl@vesthimmerland.dk
Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: team Outlook.com [mailto:per.broenderslev@hotmail.com]
Sendt: 7. januar 2019 15:14
Til: Plan
Emne: Angående høring om parkering Aars C
Som lejer i Aars C - Aars Boligforening synes jeg, at det er en rigtig god ide, at parkering ændres til privat parkering eller max 10 stk
til offentlig, da der i det daglige holder rigtig mange biler åbenbart ude fra og ikke nemt med parkering for lejerne.
Per Sørensen
Kirkegade 17.3.7
9600 Aars

