Ribe, 10. april 2021.

Høringssvar, revidering af Kommuneplanen, Esbjerg Kommune, 2022-2034.
Lokalråd Ribe Midt og dets medlemsorganisationer tager i svaret udgangspunkt i de forskellige
områder, som rådet og beboerforeninger/grundejerforeninger har arbejdet med i de seneste
år.
Lokalrådsmedlemmer har deltaget, dels i IT Borgermødet for Ribe den 9. marts 2022 samt ved
Borgermødet d. 28. marts 2022 i Vester Vedsted, hvor forslag til kommuneplanen for 2022-2034
blev præsenteret af medarbejdere fra Teknik og Miljø samt medlemmer af Plan og
Byudviklingsudvalget.
Indledningsvist blev der redegjort for, hvad en kommuneplan er og dens ophav i planloven:
Planlovens § 1: Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de
samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og
miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan
ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og
planteliv og øget økonomisk velstand.
Ifølge planloven skal kommuner opretholde og vedligeholde deres kommuneplan, for en
periode på 12 år af gangen, og fastlægger i denne periode de overordnede mål og
retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, i byerne såvel som i det åbne land. Der kan
endvidere være områder markeret med stiplede linjer, som markerer områder, der planlægges
at kunne indgå i den næste kommuneplan, hvilket varsler lodsejere og andre interessenter i
god tid.
Efter en informativ og konstruktiv introduktion til kommuneplanens formål og den strategiske
planlægning af lokalområderne i henhold til deres størrelser (opgjort på antal borgere og
husstande) blev de enkelte lokalområder i Ribe gennemgået, som var repræsenteret blandt
deltagerne, her ved mødet i Vester Vedsted den 28.3; majoriteten af deltagere var fra Vester
Vedsted og Lustrup-Damhus, men også Øster Vedsted og Sdr. Farup var repræsenteret.
I gennemgangen blev vi ligeledes præsenteret for kort med markeringer af
oversvømmelsesrisiko som følge af bagvand og forhøjet grundvand.
Lustrup-Damhus:
Vi hæftede vi os særligt ved følgende faktorer, som vi anser for særligt betydningsfulde for en
sammenhængende planlægning af vores landsbyers udvikling og trivsel i den forestående 12
års periode:
• Ved udstykninger på det røde og de stiplede områder på Strengevej i Lustrup, ønsker vi at der
sikres en tryg skolevej (med udgangspunkt i den nuværende beboersammensætning i Lustrup,
er det forventeligt at særligt børnefamilier vil søge disse udstykninger) for de bløde trafikanter;
cykelsti på strengevej til den eksisterende sti og underføring på sydsiden af Haderslevvej i
Damhus.
• Ved udstykninger i det stiplede område i Damhus, ønsker vi at der sikres tilslutning til den
eksisterende cykelsti og underføring på sydsiden af Haderslevvej, for at sikre sikkerheden for de
bløde trafikanter.
• I forbindelse med udstykninger i Lustrup og Damhus ønsker vi desuden, at der sikres grønne
kiler og udstykninger af en størrelse og form, som adskiller sig fra traditionelt parcelhuskvarter.
• Vi finder det positivt at Esbjerg Kommune støtter ansøgninger til private solcelleanlæg op til
50 Hektar og ønsker at der i forbindelse med udstykninger i vores landsbyer medtænkes en
samlet varmeplan for hele lokalområdet.
• Vi ønsker slutteligt at der rettes et skarpt blik på kapaciteten på særligt
daginstitutionsområdet i forbindelse med planlægningen af nye boligområder, såvel som
bosætningen generelt i og omkring Ribe; kapaciteten er pt for lav og kan bevirke at
småbørnsfamilier vælger Ribe fra.

Ribe Bykerne, trafik og infrastruktur:
Vi foreslår, at dette afsnit tilføjes:
Med udgangspunkt i middelalderbykernen og den historiske bygningsmasse skal der laves en
trafikplan for Ribe Bykerne.
Formålet er at mindske den kørende trafik og i særdeleshed den tunge trafik i midtbyen.
Trafikmængden belaster bykernen, der ikke er bygget til den store mængde kørende trafik.

•

•
•
•

Trafikplanen skal sikre:
at den øgede mængde af besøgende til byen anvender en af de mange parkeringspladser, der er
omkring bykernen, således at trafikken ikke belaster bykernen, bygninger, gader og mennesker, der
færdes gående og cyklende
at der ikke er unødig parkering i bykernen ud over de faste beboere
at Ribes historiske bykerne og dens bebyggelser bevares
at der udføres forsøg og evalueres med målinger af forskellig art, for at skabe solid viden om
fordele og ulemper. (Her kan nævnes opsætning af pullerter, bøjningen af kørselsretning ved
Dagmarsgade/Kurveholmen, sommerlukning af Dagmarsbroen m.v.)

Retningslinjer med redegørelser. Vanddisponeringsplaner:
Vi foreslår, at der som tredje afsnit indføjes:
”Der udarbejdes Vanddisponeringsplaner øst og vest for Ribe by. Der udarbejdes planer for at
øge den mængde af vand, der skal kunne løbe ud i Vadehavet fra Ribe Vesterå, således at
opstuvningen af vand mellem digerne og Ribe by mindskes.”
Til slut i samme afsnit foreslår vi følgende tilføjelse:
”Der udarbejdes en plan: ’Klima- og risikostyringsplan for Ribe by’. Der skal udarbejdes
vanddisponeringsplaner, som disponerer vand øst og vest for Ribe by.”
Lige derefter kommer:
Planlægning – et resume:
Her ønsker vi tilføjelsen:
”Ribe by skal sikres mod oversvømmelser fra de stigende vandmasser som følge af de øgede
regnmængder.”
Herefter beskæftiger vi os med kultur- og fritid.
Kultur og fritid. Information og kommunikation:
Under sektor ”Kultur og fritid” hedder det:
”(…) Udbuddet er størst og mest varieret i hovedbyen Esbjerg. I kommunebyerne og
Bramming er variationen i udbud og faciliteter mindre, mens lokalbyerne og landsbyerne kun
har ganske få anlæg.”
Kulturskolen udbyder i Ribe tilbud om ballet, billedkunst, musik og teater. Det er en fin vifte af
tilbud, men informationsniveauet omkring Kulturskolen grænser til det selvopsøgende.
Information om Kulturskolens aktiviteter og tilbud formidles gennem
kommunikationsplatformen Aula. Der udsendes få fælles opslag via portalen til alle forældre
samtidigt. Opslag bærer præg af blot at være videresendte bilag, som udsendes sammen med
et væld af fælles informationer lige fra mælkeordning og kontakten til klasselæreren.
Der savnes mere selvstændig information fra Kulturskolen, som således også gør mere
opmærksom på sig selv. At der f.eks. sammen med opfordring om gentilmelding til fag også
gøres opmærksom på andre muligheder i Kulturskolen.
En større synlighed og nærvær af Kulturskolen i Ribe kunne løfte antallet af tilmeldte børn og
samtidig bidrage til et brede tilbud, også i Ribe. Samarbejdet med skolen kunne måske også
udbredes.
Om den borgernære kultur:
Ved læsning af planstrategien og Kommuneplanen for perioden 2022-34 med særligt blik på
det man kan kalde den ”borgernære” kultur, bliver vi opmærksomme på to ting:
1.
”Der skal skabes forudsigelighed omkring lokalsamfundets faciliteter og tilbud” står
der under i planstrategien under bosætning/levedygtige lokalsamfund.
Det vælger vi at læse som faciliteter og tilbud, der vedrører lokale rammer og strukturer for de
kommunale tilbud, herunder også borgernes generelle kultur- og fritidsaktiviteter. Altså
aktiviteter, hvor borgerne på daglig eller ugentlig basis benytter kommunale eller kommunalt
støttede faciliteter til at leve et sundt og trygt hverdagsliv sammen med andre.
Vi læser desuden begrebet forudsigelighed, som udtryk for, at borgerne kan regne med, at mål
og planer for faciliteter og tilbud er formuleret politisk. Således vil alle lokalsamfund i

kommunen, land- og bysamfund, have samme vilkår og muligheder for at benytte faciliteter, i
overensstemmelse med objektive kriterier som indbyggertal, afstand og udbygningsplaner.
Etablering, drift og udvikling af faciliteter er i dag afhængige af lokale initiativer og mere eller
mindre tilfældige tildelinger af kommunal støtte eller af udefra kommende fonde og puljer. Der
er hjælp at få hos landdistriktskoordinatoren, men vi foreslår, at der udarbejdes langsigtede
målsætninger for hvordan Esbjerg Kommune som helhed ønsker at området skal udvikle sig.
En sådan plan bør tage udgangspunkt i de definitioner af storby, kommuneby, mellemby og
landsby, som allerede er indarbejdet i planarbejdet. Derved skabes forudsigelighed for
fundraising og tryghed for borgere, der overvejer at bosætte sig i et givent område.
2.
Kommuneplanen indeholder en beskrivelse af de fysiske faciliteter i de tre
kommunebyer og lover tilsvarende beskrivelser i kommende kommuneplaner. Vi
finder, at det er en rigtig god ide.
Vi ønsker dog at tilføje, at det ikke er gjort med en beskrivelse af de eksisterende fysiske
faciliteter. Det er også nødvendigt med en kvalitetsvurdering af faciliteterne og af det indhold,
der fra kommunens side tilbydes, blandt ud fra, hvordan man skaber størst mulig lighed i
faciliteter og tilbud.
Det er vores indtryk, at de tre kommunebyer ikke er ligestillede – heller ikke relativt – hvad
angår kulturtilbud som Kulturskole, Bibliotek og Arkiv samt aktivitetstilbud til unge og seniorer.
Der er ulighed i de tilbud, hvis primære formål er, at borgere i alle aldre kan mødes om
udviklende og oplysende interesser og gennem fællesskabet skabe personlig trivsel og
sundhed. Vi vil her gerne bruge den nyetablerede Kultur- og fritidsforening SeminarieHuset
Ribe som eksempel.
Efter 10 års venten er foreningen nu dannet og har fået adgang til kommunale lokaler.
Projektet er lykkedes i kraft af ganske få ildsjæle, som har kæmpet for ideen. For ti år siden
var det meningen, at Esbjerg Kommune skulle etablere et tilsvarende tilbud i forbindelse med
salget af Bispegades skole. Det, der dengang blev stillet bruger af Bispegade Skole i udsigt,
blev ikke gennemført og druknede.
Nu, hvor faciliteterne er en realitet, må vi konstatere, at vilkårene for husets aktiviteter er
fundamentalt anderledes end vilkårene for andre faciliteter af sammenlignelig karakter andre
steder i kommunen. F.eks. i Esbjerg hvor man ifølge kommunen hjemmeside linkes til
følgende http://kulturhuset.info/om-os som det er gratis og uden krav om medlemskab at
benytte.
Vi bringer emnet om større lighed i den borgernære kultur med her under Kommuneplanen,
fordi det er nogle generelle emner, der tages op. De mere detaljerede planer hører under
sektorplanerne.
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