Kære Politiker
Vi vedlægger hermed underskrifter til et borgerforslag til fremlæggelse i kommunalbestyrelsen.
Vi vil gerne, at der bliver taget beslutning om følgende:
-

At der skal være cykelsti langs Kongevejen mellem Vorgod-Barde og Videbæk og at den bliver registreret i
cykelstilisten og bliver prioriteret højt.

-

At kommunen i samarbejde med borgerforening og lodsejere får lavet tegninger eller skitse, der kan arbejdes
videre med

-

at kommunen i samarbejde med borgerforening og lodsejere vil være med til at finde den nødvendige
finansiering (her kan det være nødvendigt med støtte til at søge landsdækkende puljer). Cykelstien kan evt.
etableres i etaper.

Vi håber på din opbakning til projektet, da der er etableret en styregruppe af lodsejere langs Kongevejen og de har
tilkendegivet, at de gerne vil tildele jorden til en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af vejen. Nedenstående er et
tillægsbrev til ansøgningen fra Borgerforeningen. Desuden er der også tilslutning til det fra skole og børnehave og en
stærk folkelig opbakning. Vi har også opbakning fra Handelstandsforeningen i Videbæk By (se bilag for flere
informationer)
Kontaktpersoner for lodsejere er Peder Sandfeld, Dorthe Søndergaard og Brian Thorø (mobil 40836169)
Tillægsbrev:
Fra Borgerforeningen og den lokale befolkning er der stor opbakning til at få etableret en ny cykelsti på Kongevejen
mellem Vorgod og Videbæk med tunnel under Skjernvej. Vi ser derfor initiativet fra lodsejerne langs Kongevejen som en
et særdeles godt projekt til at fremme trafiksikkerheden. Kongevejen bliver benyttet meget af det, vi kan kalde svage
trafikanter (cyklister, vandrere, handicap vogne, knallerter m.v.)
Vejen er desuden en vigtig skolevej og siden, Vorgod-Barde mistede 7. klasse og købmanden, er trafikken af ”svage
Trafikanter” vokset. Detailhandel og fritidsaktiviteter er med til naturligt at forbinde Vorgod-Barde og Videbæk.
Desuden bliver vejen brugt meget af lokale borgere til cykelture ud i naturen og har i vores forståelse også en stor
turistmæssig værdi.
Cykelsti gruppen under borgerforeningen har siden 2011 arbejdet på at få en cykelsti på Kongevejen og i september
2013 er vi blevet orienteret om, at teknik og miljø udvalget har registreret ønsket. Desuden er ønsket om en tunnel
blevet noteret i november 2013. Vi har desværre ikke hørt noget siden!
Vi vil gøre opmærksom på, at behovet ikke er blevet mindre og at vi ikke længere forventer, at Vejdirektoratet vil lave
en cykelsti ved hovedvej A15 i en overskuelig fremtid (10 årig horisont).
Med venlig hilsen
Borgerforeningens vegne
Christian Christensen, Formand
Mobil 40177818, mail cc@vestjysk-edb.dk

på

Bilag:
Jeg har vedlagt beskrivelse til sagen fra 2016, hvor det var oppe sidst.
https://www.rksk.dk/edoc/dagsordenspublicering/teknik-%20og%20miljøudvalget/2016-0308%2009.00/dagsorden/referat/hjemmeside/2016-03-10%2018.51.03/attachments/977748-1188405-1.pdf
https://www.rksk.dk/edoc/dagsordenspublicering/teknik-%20og%20miljøudvalget/2016-0308%2009.00/dagsorden/referat/hjemmeside/2016-03-10%2018.51.03/attachments/977757-1188426-1.pdf
https://www.rksk.dk/om-kommunen/borgerinddragelse

De sidste nye trafiktællinger:

Antallet af lastbiler pr døgn – bemærk lige så mange på Kongevejen som ved Arla

Cykelsti trafik i kommunen:
Vi mener, at der er min 50 cyklister pr. døgn og til tider væsentlig flere i sommertiden. Alle typer langsomt gående
køretøjer og gående kan du jævnligt møde på Kongevejen.

