Knebel, August 2013

Vedr. kommuneplanforslag 2013
Tved, Vrinners og Knebel fortsat med i det blå bybånd
Da Syddjurs byråd den 26. januar 2012 vedtog forslag til Planstrategi 2012 var det med den tilføjelse, at
overskriften på forsiden ændres til ”Syddjurs Kommune
– vi gør det muligt”.
Såvel af den gældende kommuneplan som af det
fremlagte forslag til Planstrategi 2012 fremgår, at: ”Det
blå bånd, der med byerne Rodskov - Ugelbølle – Rønde –
Vrinners – Knebel – Tved bindes sammen af
infrastrukturen langs Aarhusbugten”.
Aldrig så snart som Planstrategien blev afløst af arbejdet
med kommuneplanen blev det klart, at det blå bybånd
alene føres frem til Rønde.
På den baggrund fremførte Distriktsrådet for Mols og
Helgenæs i indsigelse af 30 jan. 2013, at der her var tale
om en reduktion i gældende bestemmelser og i modstrid
med byrådets tankegang i Planstrategien. ”Vi gør det
muligt” bliver snarere her til ”vi gør det umuligt”.
I offentlighedsfaserne omkring temahæfterne i marts
måned blev reduktionen af det blå bånd berørt på alle
relevante møder. Samtlige tilstedeværende byrådsmedlemmer, som kommenterede reduktionen, medgav,
at reduktionen sendte forkerte signaler, det blå bybånd burde videreføres frem til Tved på det vestlige
Mols.
Alligevel er Tved, Vrinners og Knebel i kommuneplanforslaget overgået fra det blå bybånd til
landområder på trods af områdets karakter af det fjerde største vækstområde i kommunen.
I vores henvendelse af 30. jan. 2013 er således påpeget flere indikationer af, at Vest Mols fortsat bør
medtages i det blå bånd. Med de initiativer, som kommunen i øvrigt har i støbeskeen på Mols og
Helgenæs (erhvervsfremme og besejling) går vi ud fra, at der reelt er tale om en forglemmelse og
imødeser en korrektion i den endelige udgave af kommuneplanen.
Afslutningsvis vil vi udtrykke tilfredshed med, at kommuneplanen har medtaget et afsnit om Digital
infrastruktur. Et emne som distriktsrådet ganske længe har og stadig arbejder for at fremme.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Borgerforeningen-Mols
Distriktsrådet for Mols og Helgenæs
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