Til Teknisk Forvaltning.
Vi er en forening, der i mange år, har haft et ønske om, at gøre vores skønne landsby endnu mere
attraktiv end i dag.
Vi har gjort mange forskellige tiltag, senest er vi lykkes med at holde liv i byens købmand. Alt
sammen for at få liv i byen og beholde den gode landsby stemning som byen i dag repræsenterer.
Vi kan se, at mange landsbyer på vores størrelse har det svært i forhold til bosætning. Vi har
besluttet os for at vende afvikling til udvikling og vi er klar over, at vi må lægge os i selen for at det
mål kan indfries. Vi taler, som borgerforening, i sagens natur med mange af byens borgere og
herfra lyder der et stort og brændende ønske om en større mobilitet og sikkerhed i form af
cykelstier, da det kan understøtte skolen i forhold til lettere adgang for de børn der bor udenfor
Vester Hornum by. Vi kender godt prognoserne for børnetallene på Vester Hornum skole og det er
ikke just opløftende læsning. Vi ser det som et langt sejt træk at gøre byen til et attraktivt sted for
børnefamilier at bosætte sig i Vester Hornum og omegn, hvorfor det er afgørende at man kan
sende sine børn trygt afsted på en cykel til skole.
Vi ved fra flere møder med landsbyudvalget at det koster ca. 1 mio.kr. Pr. Km for etablering af
cykelsti, men vi antager at der kan spares på nogle af disse udgifter, da de fleste vejrabatter er
kommunalt ejede i dette område. Vi tænker dernæst at der er fin plads til en cykelsti på det
nuværende vejtracé.
Der mangler cykelstier på alle veje ud/ind til Vester Hornum, men





1.prioritet er en cykelsti på strækningen fra Hornumbro Mølle og til Mølgårdsvej.
2. prioritet er en cykelsti fra Vester Hornum til Flejsborg (pt. er der ca. 15
skolesøgende børn fra Flejsborg der går i VH, hvilket er det højeste antal i mange
år)
3.prioritet er en cykelsti fra Krogstrupvej til Hornum

På teknik og miljøudvalgets møde d.1/4-19 fremgår det af punkt 56, at der prioriteres 4 mio.kr.
til en trafiksikkerhedspulje. I denne pulje ønsker man netop at forbedre sikkerheden og trygheden
for borgere og trafikanter, hvorfor vi tænker at vi måske kan komme i spil her.
Vi anerkender at der er mange ønsker til det kommunale budget, men det skal ikke forhindre os I
at komme med dette forslag.
Vi ser frem til at vores ønske bliver behandlet og forventer at det kommer med i rækken af
anlægsønsker forud for vedtagelse af næste års budget. Så er vi klar over at resten er op til politisk
prioritering.
Vi står naturligvis til rådighed ved uddybende spørgsmål.
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