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Høringssvar til Planstrategi 2016
Forum Vojens noterer med tilfredshed, at Vision Vojens indgår som en integreret del af Planstrategi 2016,
men har dog følgende kommentarer og forslag til strategien.
Med Haderslev Kommunes tilslutning til Trekantområdets Planstrategi 2015 vil vi opfordre til, at der bliver
sat fokus på Vojens Lufthavn og Vojens Station som et aktiv i erhvervsudviklingen i Haderslev Kommune og
integrationen af infrastrukturen med den øvrige del af Trekantsområdet.
Under "det vil vi" på side 13 bør derfor tilføjes følgende punkter:
- Arbejde for at Vojens Station udvikles til at blive et aktiv i integrationen af Haderslev Kommune
med den øvrige del af Trekantsområdet på det overordnede jernbanenet gennem et veludviklet
banegårdsområde og hurtige og hyppige togforbindelser.
- Arbejde for at Vojens Lufthavn indgår som en integreret del af Trekantsområdets infrastruktur
indenfor luftfart.
Omkring de levende byer er sat særlig fokus på den lokale borgerdrevne byudvikling. Der er imidlertid også
behov for betydelig kommunal fokus og opbakning, såfremt Vojens også fremover skal leve op til
planstrategiens målsætninger for de levende byer.
Endvidere bør med tilslutningen til Trekantsområdets Planstrategi sættes fokus på Acture Park og
elitesportens rolle som et aktiv for Trekantområdet med særlig fokus på motorsporten, ishockeyen og
fodboldens rolle i Haderslev Kommune. Herunder med understøttelse af masterplaner for halområdet og
motorsporten i Vojens.
Under "det vil vi" på side 15 bør derfor tilføjes følgende punkter:
- Udarbejde en bymidtestrategi for Vojens by, der skal give en overordnet pejling af, hvilken retning
vi ønsker for en langsigtet udvikling af midtbyen.
- Udarbejde masterplaner for at gøre Vojens til en sports- og fritidsby med fokus på at skabe et
motorsportscentrum og udvikle halområdet.
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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.

