Dementi vedr. P‐kælder under Torvet
Desværre må jeg hermed bringe en dementi til det debatindslag, jeg med overskriften ”Dejligt at der nu lyttes –
også når emnet er P‐kælder til Citycenter”, bragte i avisen den 17. maj.
Det gamle byråd vedtog i oktober 2012 en lokalplan for p‐anlæg under Torvet i Silkeborg. Som bekendt skabte
den beslutning stor folkelig modstand. Iflg. avisens egen undersøgelse var ikke mindre end 71% af borgerne
imod et gigantisk p‐anlæg netop under Torvet.
Efterfølgende har kommunens økonomi og erhvervsudvalg behandlet sagen ved flere møder.
Af pressemeddelelse fra kommunen den 20. maj fremgår det nu, at økonomi‐ og erhvervsudvalget den 19. maj
har truffet principbeslutning om at bygge P‐kælder under Torvet i et eller to niveauer.
Efter et lukket og fortroligt møde i økonomi‐ og erhvervsudvalget er der udsendt pressemeddelelser om p‐
kælder i måske to etager ‐ uden at det øvrige byråd har været involveret i den principbeslutning.
Rigtigt ærgerligt, når det nu netop var konkluderet, at et succesfuldt citycenter IKKE kræver p‐pladser under
torvet, men blot en ekstra tilkørselsvej via Rådhusbakken
Hvis man i forbindelse med anlæg af en adgangsvej ad Rådhusbakken til det nye citycenter hurtigt og smidigt
kan etablere p‐pladser, mens Torvet kortvarigt er gravet op, så var det vel også ok.
Med et nyligt ønske om leje p‐pladser under torvet, kommer Jyske Bank de politikere, der har talt varmt for en
gigantisk p‐kælder til undsætning. Husk imidlertid på kære byrådskolleger, at 71% af de af avisen adspurgte
borgere var imod en p‐kælder ‐ bl.a. fordi man kærer sig om gågade‐ og torvehandel.
Borgeres massive kritik af P‐pladsbyggeri under Torvet må nødvendigvis imødekommes.
Dygtige politikere finder naturligvis det fornuftige konsensusskabende kompromis. Når beslutningen endeligt
træffes i det nye byråd, så må det naturligvis være et kortvarigt byggeri af en adgangsvej til citycenter under
torvet ‐ måske suppleret med et begrænset antal p‐pladser, som ikke forlænger byggeperioden. Om
nødvendigt må Jyske Bank hjælpes med parkeringsbehov på anden vis.
Min stemme i Byrådet vil blive brugt til fortsat at sikre handling med omtanke i den spændende proces, der
følger.

