Mail til politikere

Får vi den højst prioriterede cykelsti med i budget 2018?
Cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse
Statens nye stipulje nedbringer anlægsudgiften til færdiggørelse af
stisystemet
Der opleves flere og flere farlige situationer på Vestre Molsvej mellem Egens Havhuse og Vrinners.
Antallet af cyklister er voldsomt stigende. Biler kører ekstremt stærkt - ofte 100 km./t.
Om sommeren øges trafikken til og fra sommerhusområderne og endnu flere
cykelturister/sportsudøvere møder hinanden.
Det kan ikke nægtes, at cykelstien fra Egens Havhuse mod Mols har været på ønskelisten i
adskillige år.
På Borgerforeningens/Distriktsrådets årlige møde med repræsentanter for de politiske partier den
23. november 2016 var der i politikerpanelet adskillige tilkendegivelser om, at netop den
strækning stod højest på den politiske dagsorden for cykelstier, men finansieringen skulle jo
først på plads – og på det tidspunkt var der tale om ren kommunal finansiering.
Imidlertid har trafikforligets parter som bekendt genindført den statslige cykelstipulje på 100
millioner kr., hvorfra kommunerne igen kan søge om medfinansiering til lokale stiprojekter. Den
pulje har været væsentlig for mange af de cykelstier, som de seneste år er etableret i Syddjurs
kommune. Blandt andet cykelstierne mellem Skørring og Lime, Rosmus og Balle, Ugelbølle og
Rodskov samt Hornslet og Løgten.
På den baggrund besluttede Distriktsrådet allerede i marts 2017 at rette fornyet henvendelse til
Syddjurs kommune med henblik på at få cykelstien Vrinners - Egens Havhuse med i de kommende
budgetforhandlinger under henvisning til, at politikerne på sidste års politikermøde oplyste, at
strækningen var øverst prioriteret.
Forvaltningen sendte en hurtig svarmail, hvoraf det bl.a. fremgår: ”Vi på forvaltningen har bemærket,
at der er udsigt til en ny/nye runder af cykelpuljen, men som I slev er inde på, så er pengene fremskaffet
via en aftale udenom regeringen, hvorfor vi ikke helt på samme måde som hidtil adgang til at spørge ind
til hvordan og hvornår midlerne bliver udloddet. Jeres konkrete holdninger til hvorfor stien mellem
Vrinners og Egens Havhuse skal prioriteres har umiddelbart ikke ændret sig siden stien blev drøftet i
2015 i NTM. Jeg skal gøre opmærksom på, at det er et politisk spørgsmål hvilke stier der prioriteres til
udførelse”.

Cykelstien Vrinners-Egens har af forvaltningen som nævnt tidligere været indstillet og topprioriteret til 6 mio. kr. Men på mødet den 2. marts 2015 underkendte NTM-udvalget prioriteringen
og valgte heller ikke nr. 2, på trods af, at det var det billigste anlæg til 5 mio. kr. I stedet foretrak
udvalget indstillingens nr. 3 til en pris af 5,5 mio. kr., selv om det på daværende tidspunkt var den
sidste mulighed for medfinansiering på 40% af den statslige cykelpulje.
Med den nyligt indgåede aftale er der genåbnet mulighed for at kommunerne på ny kan opnå
medfinansiering til cykelstiprojekter.
Vi glæder os over de facto gode politiske signaler, at puljemidler atter kan søges - og ser frem til, at
stien derfor snart bliver en realitet.
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