Cafemøde 2 – områdefornyelse Vorbasse – den 25. april 2016
Jørgen bød velkommen på vegne af koordinationsudvalget og gennemgik kort de emner,
der blev debatteret på den første cafeaften og hvordan vi kommer videre i aften og efter
dette sidste cafemøde.
Jørgen præsenterede de konsulenter, der var med på borgermødet denne gang:
Tenna Tychsen, som er projekleder frem til 1. august, hvor programmet overgives til Billund Byråd.
Jule Schmidt Nielsen fra We arkitekterne, Jan W, som hjælper We arkitekterne og Thomas
Andersen fra Billund kommune, som bliver den person, vi fremadrettet skal samarbejde
med.
De fremmødte Vorbasse-borgere skal her i aften medvirke til at udvælge indsatsområderne.
Tidshorisonter:
1. maj 2016
1. august 2016
1. januar 2017

Tenna Tychsen går i gang med at skrive programmet for områdefornyelse
Billund Byråd godkender programmet og indsender det til ministeriet
Ministeriet meddeler godkendelse af programmet

Herefter kan vi begynde at agere. Projektet må max. vare 5 år, men skal ikke.
Fra 1. maj og til 1. januar kan vi vælge, om vi vil afvente en godkendelse fra ministeriet
eller vi vil trække i arbejdstøjet, så vi er fuldstændig klar, når godkendelsen kommer.
Jørgen Møller foreslår, at der arbejdes med udvalgte indsatsområder sammen med Billund
kommune i perioden 1. august til 1. januar.
Områdefornyelsesprojektet må vare 5 år, men der skal udarbejdes en generel tidsplan,
som rækker mange flere år frem i tiden. De to visionsplaner skal tilpasses og harmonere
med hinanden.
Tenna Tychsen:
Denne gang skal vi i dybden. Vi skal vende udfordringer til muligheder. Tal, lyt og giv respons. Tænk stort.
Statens mål med at give byfornyelsesmidler er, at der sker noget med
1. torve, pladser, gader og veje
2. at der kommer aktiviteter, der styrker bylivet
Billund kommunes mål er iflg. Landdistriktspolitikken, at man
1. arbejder med byens identitet
2. skaber anlæg, der inviterer til multifunktionelle funktioner, som samler folk.
Tenna Tychsen fortalte herefter, om nogle af de udsagn på drømme anno 2026, der kom
frem sidste gang:
En intakt landsby, fysisk udfoldelse, forbedringer i centrum, markedsføring af byen som
familielandsbyen.
Og om udfordringerne:
Byens udseende, trafikken, sammenhængen mellem skole og fritidscenter, forskellige
pladser, der trænger til at få et andet udseende.
Tenna Tychsen fortalte om workshoppen med elevrådet på skolen og kunne fortælle, at
elevernes ønsker ikke ligger så langt fra de voksnes. Eleverne er også helt klar på, at byen

trænger til et andet udseende og at alt det, Vorbasse byder på af gode aktiviteter, ikke afspejler sig ved en tur gennem hovedgaden.
Jan W og Julie S. Nielsen:
Der skal gøres noget ved pladsen mellem kroen og Prikken.
Hovedgaden skal aktiveres. Den har det svært
Hjertestierne går ikke gennem centrum.
Nye stier og ruter skal inddrage hovedgaden og kan f.eks. være temaruter: kulturarv osv.
Forskellig belysning i varieret niveauer med fortællinger om Vorbasse.
En ens belægning på fortov/cykelsti og landevej giver øjet ro for de forskelligt udseende
huse og belægningen vil holde mere sammen på bybilledet.
Træer – trække skoven, som Vorbasse er omgivet af, ind i byen.
Man skal i videst muligt omfang bevare tæt bebyggelse langs hovedgaden.
Busholdepladsen kunne blive en grøn parkeringsplads med masse af træer. Den kunne
samtidig være torveplads
Pladsen fra kroen til Prikken kunne opdeles i forskellige anvendelses muligheder: udeservering med uformelle siddepladser, kulturarvsfortælling, sportsaktiviteter.
Nye udstykninger til bosætning: Villakarrè som tætrandbebyggelse og gårdrum i midten til
fællesbrug.
Så var der tid til at arbejde i de grupper, hvor man som borger syntes interessen var størst.
Emnerne var givet på forhånd: f.eks. ”hovedgaden og trafik”, ”hovedgaden og centrum”,
”skole og fritidscenter området”, ”stier” osv.
Der var en kort tilbagemelding fra grupperne, hvorefter alle skulle sætte et grønt mærke og
et rødt mærke for en prioritering af, hvilke indsatsområder, der haster mest.
Det var skole-fritidscenter området, der scorede højest efterfulgt af hovedgade og centrum
på 2. pladsen.
Jørgen Møller sluttede aften af med, at vi nu skal holde fokus og være klar til at søsætte
de forslag, der ikke behøver at ligge langt ude i fremtiden. Der skal lægges en tidshorisont
og vi skal få Billund kommune til at være med på, at der kan komme chancer som skal
gribes, når de byder sig.
Koordinationsudvalget vil lægge en køreplan for arbejdet i grupperne og det bliver naturligvis åbne grupper alle kan melde sig til.
Jørgen sluttede med et citat fra tidligere museumsleder John Rendboe: ”I Vorbasse er der
en fantastisk livsudfoldelse og energi”.
Det skal vi bygge videre på nu.
For vorbasse.dk
Inger Donslund

