Til Byrådet
Knebel, den 11. september 2013

Det blå bybånd forlænges mod Mols
Er mottoet fortsat, vi gør det muligt!
Et flertal i byrådet bestående af Venstre, Borgerlisten, Liberal Alliance, det Radikale Venstre,
Konservative og Dansk Folkeparti har i en
pressemeddelelse om ændringsforslag til
kommuneplanen meddelt, at: ”Det Blaa Bånd, som i
kommuneplanforslaget slutter i Rønde, forlænges videre rundt
langs bugten til Vrinners og Knebel mod Mols, idet vi her
selvfølgelig også ønsker at signalere udviklingsmuligheder”.

Lad det være sagt med det samme, at ændringsforslaget
bestemt falder i tråd med vore forventninger til den
kommende kommuneplan. Men formuleringen kan
opfattes, som om båndet nu slutter i Knebel.
I så fald er det fortsat en forringelse i forhold til
gældende kommuneplan, hvoraf det fremgår, at: ”Det
blå bånd, der med byerne Rodskov - Ugelbølle – Rønde – Vrinners
Knebel – Tved bindes sammen af infrastrukturen langs
Aarhusbugten”.

–

Distriktsrådet for Mols og Helgenæs har flere gange
peget på, at der var tale om en reduktion i gældende
bestemmelser og i modstrid med byrådets tankegang i
Planstrategien. ”Vi gør det muligt”.
Med de initiativer, som kommunen i øvrigt har i støbeskeen på Mols og Helgenæs
(erhvervsfremme, sejllads m.v.) er der langt større perspektiv i at fremføre Det blå Bånd helt til
Skødshoved langs den vestlige side af Nationalpark Mols Bjerge.
Pressemeddelelsens formulering:
”Udviklingstænkningen bindes op på forventningerne til udviklingen i hele Århus regionen, med håbet om, at en del af denne
vækst kan finde vej til Syddjurs Kommune” gælder vel både ad vandvejen som ad landvejen!
Ligeledes bør valgcitater som: ”mere imødekommende holdning til initiativ og virkelyst – kommunens målsætning skal
hele tiden være, ”at gøre det muligt” række ud over den aktuelle valgretorik og ikke overgå i kategorien

tomme løfter.
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