Silkeborg den 27. august 2018

Byrådets budgetgarantier
Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Silkeborg Byråd (V)
Summen af de kommende fire års anlægsønsker og -behov andrager 1,8 mia kr plus omkostninger til
trafiksikkerhed på Viborgvej og fremkommelighed ved Center Nord.
Med de nuværende rammer for anlægsloft, som afstukket af Regeringen og KL, så har vi mindre end 1,2
mia at gøre godt med i de samme fire år.
Miraklernes tid er måske ikke forbi, men det bliver rigtigt spændende at se, hvor specielt 22 af mine Byrådskolleger vil finde 600 mio plus det løse i det udkast til anlægsbudgetter for de kommende fire år, som nu
foreligger.
Sagen er jo, at de 22 byrådsmedlemmer ved Byrådsmøde den 28. august godkendte en forhøjelse af
bevillingen til Nordskovvejen til nu 110 mio. Et halvt projekt, som der næppe er behov for.
Når jeg skriver et halvt projekt, så er det fordi, at fortsættelse i samme prisklasse følger med en passage
under jernbanen og ekspropriering af mange ejendomme på Frederiksberggade.
De øvrige elementer af den nu ret forhutlede Masterplan med en forlængelse af Drewsensvej og et
Citycenter er som bekendt faldet.
Det skal være let at komme til Silkeborg! Den præmis er jeg helt enig i.
Det er imidlertid yderst problematisk ad en Nordskovvej at føre gennemgående trafik, helt uden ærinde i
byen, tværs igennem enestående bynær natur, langs manges huse og kolonihavehuse og henover vores
største turistmagnet, Hjejlen.
Efter motorvejens åbning er trafikken på Århusbakken, som man ønsker af aflaste, faldet fra 12.000 biler til
nu 10.000 biler. Milevidt fra de oprindelige prognoser på 17.000 biler.
Det glæder mig, når Borgmester og medlemmer af Byrådet garanterer, at vi i anlægsbudgettet kan finde
penge til både Dybkærskole, Svømmecenter, trafiksikkerhed på Viborgvej og forbedringer omkring Center
Nord.
Når jeg refererer citaterne fra Byrådssalen, så er det fordi vi i udkast til de kommende fire års anlægsbudget
umiddelbart mangler 600 mio plus omkostninger til trafiksikkerhed på Viborgvej og fremkommelighed ved
Center Nord.
Miraklernes tid er måske ikke forbi, men det bliver spændende at se, hvor de 22 Byrådsmedlemmer i
budgetprocessen vil finde de mange millioner.
Må de hvile i fred, Nordskoven og Remstrup Å.

