Emner til drøftelse mellem LOKALRÅD RIBE MIDT og Plan & Byudviklingsudvalget
Ribelund-området
Vi har i en årrække efterlyst en samlet plan
for udvikling af Ribelund-området til et aktivt
rekreationsområde for borgere og turister
Trampesti fra Ribe til Kammerslusen
langs Ribe Vesterå
De videre drøftelser om projektet har ventet
på, at forvaltningen har fundet ud af hvilket
fagudvalg trampestien henhører
Opsætning af info-tavler om flora og
fauna i Dagmarsåen
Områdefornyelse i Ribe og bevillingen til
Lokalrådet til projekt ”Kulturhavn”
Manglende boliger til tilflyttere
Vi har peget på to problemstillinger i fht
bosætning: Der er et utilstrækkeligt antal
ledige byggegrunde og der er mange boliger
i Ribes bymidte der bruges til udlejning til
korttidsophold.
Hvad agter udvalget at gøre ved det,
herunder hvad er tids- og handleplanen for
udstykningen af grunde på Jernstøberigrunden

Projektet er strandet pga. af sygdom

Det blev aftalt med ØKU, at forholdet skulle
afklares.

Vi opfordrede for 3 år siden til at tavlerne
blev opsat.
Den tidligere udvalgsformand lovede i
november 2021, at sætte arbejdet igang.
Hvad er tids- og handleplanerne for
projekterne?
Iflg. EKs opgørelse, er der 149 boliger
boliger, der er registreret ubeboede i min. 90
dage. Samtidig hermed er der stor
efterspørgsel efter boliger i midtbyen.
Hvordan sikrer EK, at bopælspligten
overholdes?

Emner til drøftelse mellem LOKALRÅD RIBE MIDT og Klima & Miljøudvalget
Trafik- og parkeringsplanen for Ribes
bymidte
Lokalrådet har tidligere kommunikeret med
den tidligere udvalgsformand om den
henvendelse vi har fået af Ribe Bykernes
Beboerforening om forslag til forbedringer af
parkerings- og trafikforholdene i Ribe
bykerne. Vi er kommet med forslag til
hvordan processen kan sættes i gang under
inddragelse af alle interessenterne. Vi har
også fremsendt konkrete forslag til
umiddelbare lette løsninger til forbedring af
forholdene.
Forbedring af trafikforholdene på
Skindermarksvej
Beboerne langs vejen finder ikke
etableringen af de fire bump og
udformningen af disse er tilstrækkelig til at
dæmpe trafikken på vejen.
Etablering af 2-1-vej på Haulundvej

LOKALRÅD RIBE MIDT, WW, 19. januar 2022.

Projektet er strandet pga. af sygdom. Senest
har forvaltningen meddelt, at de vil kontakte
Lokalrådet ”når de har undersøgt
mulighederne”.

Forvaltningen ville ”i løbet af sommeren eller
sensommeren, når trafikken forhåbentligt
har fundet et normalt leje igen, udføre en ny
trafiktælling på Skindermarksvej.”.
Hvad er status på opgaven?
Forvaltningen undersøger mulighed for
etablering af 2-1 vej på Haulundvej fra
rundkørslen ved Haderslevvej til Roagervej.
Etablering af 2-1 vej vil i givet fald kunne
bringes med ind i kommende budgetproces.
Hvad er status på opgaven?

