REFERAT AF MØDE MED LOKALSAMFUNDS- OG PLANUDVALGET
Tirsdag den 20. januar 2015

Tilstede var Anne Møllegaard Mortensen, Anne-Merete Mikkelsen, Jens Elmgreen, Kristian Nielsen, Jos Bisschop og
Jan Valbak. Fra Haastrup deltog 15 personer.
Der blev fremført mange forskellige emner. Vores fortove, som er vanskelige at gå på med bl.a. en barnevogn eller
rollator, man vælger fortovet fra og bruger kørebanen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Der blev talt om trafiksikring,
dvs. at man ved købmanden hæver kørebanen og giver det en anden belægning, men det er nok med i hele processen
ved Stranges hus. Der ønskes en lokalplan ved kirken, men den sag arbejdes der også på.
Dernæst var den kommunale trafik på tale, telebussen skal markedsføres noget bedre, der kan arbejdes med apps
som kørefællesskab, lånebil blev der også talt om.
Udstykning af attraktive grunde, noget som private selv skulle finansiere, men der skal gives lov af kommunen.
Der blev lagt os på sinde, at tænke anderledes og tænke positivt. Være obs. på, hvad der sker i andre ”sogne”,
Hedensted blev nævnt som eksempel.
Det var et ønske med en ”vicevært” for Haastrup. I Jordløse betaler Assens kommune udgifterne i forbindelse med at
en flok frivillige samles en gang i mellem, som der jo gøres her i Haastrup i Byparken. Vester Aaby har også sat noget i
gang.
Ligeså blev kommunens hegnsklipning påtalt, og den er virkelig under al kritik, der bliver ikke ryddet op, hvilket er til
stor gene for trafikken. Internet- og telefondækning er også et problem for både firmaer og private.
Vi har mulighederne i både skole og børnehus til at modtage børnefamilier, der blev også sagt, at Haastrup har mange
ældre mennesker boende, det må være tegn på, at der er en god by at blive gammel i.
Det var et fint møde både for politikkerne og Haastrup borgerne. Nu skal der så bare følges op på det.
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