Fra: Bjarne Lanng
Sendt: 5. december 2019 10:36
Til: else@flansmose.com
Emne: Planlægning og nyt boligområde i Askov
Til Else Flansmose
Hermed en kort opsamling på din mail fra den 25. november 2019. Du er velkommen til at sende mailen
videre til bylauget. Jeg orienterer om mailen internt i kommunen og i forhold til Ole Kronholm og Lars
Slangerup.
Som bekendt arbejdes der med udvikling af etape 1 af en ny privat boligudstykning syd for Askov
Nedergaard i samarbejde med Ole Kronholm og Lars Slangerup. Aktuelt arbejdes med at modne projektet
og lave en tilpasset skitseplan, og i den sammenhæng er der indarbejdet flere elementer fra borgermødet
den 7. oktober og fra mailen den 25. november. Inden den tilpassede skitseplan skal videreudvikles til et
lokalplanforslag vil Vejen kommune sikre, at Askov Bylaug bliver orienteret om de planlægningsmæssige
valg, der er fortaget ved skitseplanen for etape 1.
I forbindelse med udvikling af etape 2 omkring Askov Nedergaard forventer kommunen, at der skal arbejdes
meget mere med de forskellige input fra Jer og med at få området stærkt knyttet til Askov by og kulturmiljøet
ved højskolen. Der er endnu ikke besluttet nogen konkret i forhold til etape 2, men det vil være naturligt, at
der blev arbejdet med gårdmiljøet ved Askov Nedergård, bygningsstørrelse og -former, materialevalg,
sammenhæng til Askov by osv. I forbindelse med udvikling af etape 2 vil vi gerne inddrage Askov Bylaug og
Kronholm/Slangerup i arbejdsprocessen.
I kommunen arbejdes der aktuelt med en revision af kommuneplanen, og det vil være naturligt at behandle
jeres input til mere overordnede emner som infrastruktur, skolestruktur, boligudbygning osv. i dette arbejde.
Som det tidligere er aftalt vil Askov Bylaug blive involveret i kommuneplanarbejdet.
Endelig er kommunen via den løbende dialog bekendt med bylaugets ønsker til konkrete projekter med
renovering af gader, byrum mm.. I den forbindelse er der bla. aftalt et møde mellem bylauget og kommunen
torsdag den 16. januar 2020.
Fra kommunens side ser vi frem til samarbejdet med Askov Bylaug i ovenstående sammenhænge, og vi vil
sikre, at der er en overordnet koordinering mellem de forskellige projekter og planer.
Konkret vil vi gerne tage initiativ til et fælles møde med Askov Bylaug, Kronholm/Slangerup og Vejen
kommune. Her kan vi orientere jer om skitseplanen for etape 1 og begynde drøftelserne i forhold til etape 2.
Hvis I er interesseret i at deltage kan vi sætte et snarligt møde i kalenderen.
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