Styregruppen
2. januar 2019

Referat fra styregruppens møde mandag d. 7/1 2019.
Til stede, Poul-Henrik Jensen, Jesper Jørgensen, Rikke Klindt og Preben Gajhede. Afbud fra Søren Bøtker
Pedersen og Jørn Klinge.
1. Styregruppens nu 8 aktuelle pejlemærker efter handleplanen og de politiske beslutninger.
•
•

Lokalplanerne for områderne omkring Skarridsøhjemmet og Campingpladsen,
Naturpark Åmosen naturrum i Jyderup,
Preben er på styregruppens vegne i god kontakt med planafdelingen om de to lokalplaner. Naturpark
Åmosen har fået tilsagn om godt 11 mio. kr. til ny infrastruktur i Naturpark Åmosen herunder
Jyderup. I forbindelse med dette nye projekt vil RUC forestå en borgerinddragelsesproces blandt
andet i Jyderup i løbet af foråret. Dele af arbejdet med lokalplanerne vil afvente denne proces.

•
•
•

Pilotprojekt Rådhus,
Projekt Attraktive Byrum,
Projekt Grøn Bymidte,
Disse 3 projekter vil blive projektledet fra kommunen, som netop pr. 1/1 har ansat en projektleder,
Mette Spaanheden. Den nye projektleder vil snarest tage kontakt til projekternes lokale tovholdere,
Anders Baagland og Rikke Klindt, ligesom hun vil deltage i styregruppens næste møde.

•

Projekt Bypark – Naturaksen,
Der er godt nyt på vej og der planlægges efter et borgermøde den 19. februar.

•

Bosætningsstrategi,
Besynderligt! Kommunen satte et område i Jyderup Nord til salg, da det var for dyrt for kommunen
at foretage udstykningen. Så vidt vides er der afgivet flere bud, men kommunen ønsker alligevel ikke
at sælge, måske – det kan vi ikke vide, da der ikke er åbenhed om dette!! - fordi en boliganalyse
peger på et behov for andre boligtyper (end parcelhuse). Det kan alligevel være uforståeligt, hvis
private er parat til at løbe risikoen.

•

Højskolen i egne bygninger,
Her tænkes alene på hovedbygningen. Der har været en forventning om en snarlig positiv afklaring,
men nu er nye forhindringer måske dukket op. Det er ikke altid nemt i Holbæk kommune at være
iværksætter og skabe arbejdspladser og lokal udvikling og fællesskab! De kommunale dispositioner
(læs blokeringer), hvad enten de nu er politiske eller administrative, kan være meget vanskelige for
os udenforstående at se.

2. Drøftelse af kommunikationsstrategi
I forlængelse af forelæggelsen af forslag på sidste møde, drøftedes disse. Styregruppen ser ingen
mulighed for at skaffe midler til at indgå i et særligt kommunikationsforløb.
3. Orientering om møder og projekter
• Dialogmøde i Stestrup om trafik, Gert og Preben deltog
Mødet var præget af lokale forhold, dog blev det klart, at flere trafiksikkerhedsprojekter vil blive
realisere via bevillinger fra projektudvalgets (PULO’s) pulje ”Rum til fællesskab”. Det kan betyde
at prioriteringer i trafiksikkerhedsplanen bliver overhalet indenom af bevillinger fra puljen.
Jyderups lokale trafiksikkerhedsgruppe opfordres til at søge puljen. Også alle andre borgere
opfordres til at søge. Næste ansøgningsfrist er den 31/3 2019
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•

Borgermøde om lokalplan 11-18 Vandværksbakken/Vandværkshøjen den 11/12
Preben deltog i mødet, der samlede 4 borgere. Der blev især drøftet højdeforhold og natur/kultur
beskyttelse. Styregruppen vil afgive et kort høringssvar.

4. Næste møde mandag den 4. februar 2019
5. Eventuelt
Intet
Referat: Preben

