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Opfølgning
Afmærket

Hej Henrik
Det er et flot værk, du har fået ud af det. Der er lige et par mangler. I overskriften på siden 16 er
ordet "by" gledet ud, samme side i afsnit to er en ren kosmetisk fejl med hensyn til ordet "med", og i
afslutningen omkring Vikingelunden på side 31 mangler det sidste ord "området".
mvh Bente Jakobsen

Henrik Rasmussen skrev den 2019-01-18 11:58:
Kære Styregruppe for Udviklingsplan Horne

Udvalget for Plan og Teknik har den 17. januar 2019 vedtaget forslag til udviklingsplanen for Horne
som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling i Horne. Forslaget sendes
hermed i høring frem til og med d. 21.02.2019.

Bemærkninger til udviklingsplanen sendes til Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde eller pr. mail til
planogby@varde.dk

Forslag til Udviklingsplan for Horne kan ses via dette link.

Med venlig hilsen
Henrik Rasmussen
Planlægger
Plan og Vækst
Direkte 79 94 65 57
Mail
herg@varde.dk
Bytoften 2, 6800 Varde
www.vardekommune.dk
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Planogby@varde.dk

Høringssvar til Udviklingsplan for Horne
Sikker Trafik: ”I Horne ønsker vi at arbejde for en sti bag om Strangko….”(Horne Erhvervspark)
Det er ikke lykkedes for os at finde frem til de endelige tanker bag dette, så vi har taget udgangspunkt i, at
stien skal følge rundt om vores grund på de 3 sider ved haven ud mod marken – vi bor Fabriksvej 13.
Vi købte i 1998 ”hus på landet” men stadig i byen. Vi er begge fra landet og har elsket vores fredelige og
landlige have med udsigt til marken i udkanten af byen. Vildt fra marken kommer bl.a. og spiser af vores
æbler i vintertiden. Vi ser fasaner og hører ræven. Det synes vi jo ville være trist at forstyrre med et stisystem på marken.
Vi har i forvejen Horne Erhvervspark som nærmeste nabo. Der er nu livlig aktivitet på alle tider af døgnet
hele ugen. Vi har en hund, der desværre er utryg og vogter over familien og som gøer ved enhver aktivitet
derovre. Vi vil få store problemer med hunde støj, såfremt vi skal have sti omkring vores have også. Enhver
vil desværre blive mødt af en gal hund på indvendig side af hækken.
En vis værdiforringelse af vores ejendom må også kunne forudses, da det ikke længere vil kunne sælges
med ”ugeneret have”. Vi har i forvejen mistet noget værdi ved den store aktivitet hele ugen til og fra Horne
Erhvervspark. Da fabrikken Strangko lå der kunne vi afpasse det med kl. 7.00 og kl. 15.15 mht. børn og dyr.
Man vil sikre at børn kan cykle til skole og idræt, men vi tror desværre det bliver en fritidssti i stedet - for
hvor mange børn vil vælge en sti ud over marken frem for en gade gennem byen på vej til skole en mørk
morgen? At bruge stien til hallen giver heller ingen mening.
Vi vil i det store hele blive rigtig, rigtig kede af at miste vores private og ugeneret grund.

Horne, den 20.02.2018
Berit Mathiasen og Carsten Hansen
Fabriksvej 13, Horne
6800 Varde

