Pressemeddelelse
Den 18. marts 2013 blev der holdt et borgermøde i Vorbasse om udviklingen i Vorbasse i
de kommende år. Hvad er der sket siden?
De 5 foreninger: Vorbasse Erhvervsforening, Vorbasse Grundejerforening, Vorbasse
Fonden, Lokalrådet og Den Dynamiske Landsby har sammen nedsat en del grupper, som
skal sætte fokus på mange forskellige emner.
Der er nedsat grupper for: bosætning, markedsføring, Frihavnen, fundraising,
landsbyinvestering, landsbypedel-ordning og turismeudvikling. For at have et samlet
overblik over arbejdet i grupperne er der nedsat et koordineringsudvalg.
Bosætningsgruppen har drøftet behovet for byggegrunde med kommunens embedsfolk.
En lokalplan, der giver 8 byggegrunde ved Tribinivej er for tiden ude i offentlig høring og
kan forhåbentlig godkendes af byrådet senest i november. Herefter bør byggemodning gå i
gang.
Bosætningsgruppen arbejder sammen med en privat lodsejer om udfærdigelse af en
lokalplan med byggegrunde ved Bækkevej. Byggegrundene ønskes udstykket med flere
kvadratmeter pr. parcel end planloven lige umiddelbart giver mulighed for. De lokale
folketingsmedlemmer er derfor orienteret om, at det føles som unødvendig benspænd i en
landsby, der gerne vil tilbyde tilflyttere lidt større grunde. Det kan nævnes at der er kunder
til byggegrundene.
Bosætningsgruppen vil snarest gå i gang med at få etableret en rådgivningsgruppe.
Bosætningsgruppen tror på at der findes folk i Vorbasse, som gerne stiller sig til rådighed
med råd og vejledning, når man skal flytte til Vorbasse. Endvidere skal det undersøges,
hvordan man kan starte en delebil-ordning op.
Markedsføringsgruppen arbejder på udfærdigelse af en brochure om Vorbasse og en
Vorbasse-web-app. Brochuren skal bruges hos ejendomsmæglere og arbejdspladsernes
kantiner for at se, om vi kan få nogle af pendlerne til at bo her.
App’en skal vise forsiden og kalenderen på vorbasse.dk
Fundraisergruppen har pt. 3 ansøgninger hos Billund kommunes pulje for landdistrikter.
Der er søgt om udbygning af av-udstyret i fritidscentreret, så der kan holdes endnu flere
konferencer, møder og kurser. Udskiftning af udstillingsskærme. De gamle skærme er
meget slidte og er svære at sætte sammen. De er formentlig fra 1985. Udgivelse af
brochure om Vorbasse til brug for ejendomsmæglere, til at lægge i arbejdspladsernes
kantiner osv. Samt en Vorbasse-web-app
De 5 foreningers koordinationsudvalg håber og tror selvfølgelig på, at ansøgningerne
bærer frugt, idet de opfylder kravene om, at de skal relatere sig til helhedsplanen for
Vorbasse.
Der kan læses mere om arbejdet i grupperne på vorbasse.dk under menuen: Lokalt/De 5
foreninger.
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