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Høringssvar vedr. Forslag til kommuneplan 2017.
"I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget for innovation og
udvikling…” hedder det bl.a. i Haderslev Kommunes politiske vision og indledningen til
kommuneplanforslaget. Det er præcis denne vision, Forum Vojens tager alvorligt. Foreningen udviser aktivt
medborgerskab og genererer ideer, forslag og planer for udvikling af centerbyen Vojens og omegn – for
derefter at samarbejde med Haderslev Kommune om i videst muligt omfang at realisere forslagene.

Forum Vojens vil gerne rose forslaget til Kommuneplan 2017. Udfordringen med på én gang at integrere
planen med Trekantområdets kommuner og sørge for en tydelig profilering af Haderslev kommune er
lykkedes ganske godt. Det samme gælder sammenhængen mellem kommuneplanforslaget, visionen og de
strategier og planer, der allerede er udarbejdet og godkendt. Vi er også meget tilfredse med, at elementer
fra VisionVojens i kraft af et godt samarbejde med forvaltningen eksplicit er indarbejdet i planforslaget.
I øvrigt passer Kommuneplanforslagets formuleringer om byudvikling (udvikling indefra og ud, behov for
mindre lejeboliger til ældre og enlige/singler o.s.v.) fortrinligt sammen med Forum Vojens´ ideer.
Vi går ud fra, at forvaltningen er opmærksom på de rettelser, der er nødvendige som følge af udviklingen
siden formuleringen af kommuneplanforslaget (eks.: Masterplanen for Vojens bymidte er blevet politisk
godkendt som grundlag for udvikling af byen), og at de gode ideer fra borgermødet i Tørning den 13-062017 vil blive inddraget i det videre arbejde med Kommuneplanen.

Kommentarer og ønsker fra Forum Vojens:
Trekantområdets hovedstruktur. Her er Vojens nævnt som centerby. Vi ønsker byen fremhævet som
sports- og fritidsby.

Grønne og aktive byer – Haderslev Kommune. Det vil vi. Her er det naturligt at henvise til VisionVojens
og Masterplanen som en del at strategien.

Erhvervslokalisering. Erhvervsområdet ved Trekanten (tdl. Idémøbler og Alting) er ikke længere aktivt
som erhvervsområde. Her bør i stedet henvises til fremtidig anvendelse i henhold til Helhedsplanen for
halområdet. Samme område er under Detailhandel (Østergade, Vojens Ø) udpeget til område til butikker
med pladskrævende varegrupper. Også her bør i stedet henvises til fremtidig anvendelse i henhold til
Helhedsplanen for halområdet.

Kultur, turisme og friluftsliv er med underafsnit temmelig omfattende. Her er der set med Forum
Vojens´ øjne en række mangler:
-

Vojens-områdets helt særlige tilbud inden for motorsport, ishockey, svæveflyvning m.m. som
væsentlige bidrag til Acture Park bør tydeliggøres/nævnes for at øge sports- og friluftsturismen i
kommunen.

Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby.
Forum Vojens udspringer af Vision Vojens, der var et lokalt forankret udviklingsprojekt faciliteret af Haderslev Kommune.

