Bilag 2
Samlet oversigt over de indkomne
bemærkninger i høringsfasen
Thisted Kommune har i forbindelse med høringsfasen for Lokalplan 4-002 - Boligområde Snedsted Syd og Kommuneplantillæg nr.6 modtaget 5 bemærkninger. Bemærkningerne fra høringsfasen indgår som en del af sagens behandling. Behandling af bemærkningerne fremgår af bilag 3.
Høringsperiode: 21. maj 2019 - 20. juni 2019
Høringssvar: 5

TABEL 1
Nr.
1

2

Navn
Jane Hedegaard
Kudsk Pedersen

Karsten Klint-Andersen

Bemærkning

Parthøring Enehøjvej 23, 7752 Snedsted
Vi mener ikke at der skal være vej ret på Enehøjvej om til de nye byggegrunde. Da vejens forløb ikke er egnet til denne trafik. Da bolig området
er en børnefamilie kvarter. Hvor der er løbende og cyklende børn på vejen. Last biler kan ikke komme rundt her nede på vejen , da der er chikaner , der kan ikke komme to biler forbi hinanden ,her nede på vejen
uden der bliver trafik prop. Gæste parkering vil blive taget i brug til køretøj. Så der ikke er mulighed for parkering. på de pladser der er lavet
her nede på vejen. Husene her nede på vejen kan heller ikke holde til
de tunge lastbiler der vil komme kørende forbi når de nye grunde skal
bygges. Så vil vores huse slå revner, da de byggede det sidste hus på vejen . revnede vores væg i værelset, da der var tryk fra brygge materialer
der blev leveret. Derfor mener vi at vejen skal gå bag om. Bag vores bag
have er der en å som går over til rensnings anlægget , den er tæt så
vandet står op og lugter surt. og af sikkerheds grunde står den åben så
børn kan falde i den . vi har talt med kommunen om det og Thisted
Vand . Men der er ikke blevet gjort noget ved det . Der blev lovet at den
nok skulle blive lukket eller renset op. Da den ligger på et fælles areal.
Som alle bruger.
Høring om Enehøjvej
Vi er rigtig glade for beslutningen om de kommende 11 byggegrunde
ved Enehøjvej i Snedsted.
Vi håber på stor forståelse for vores ønske om at der bliver fælles indkørsel fra Sigurd Mullers vej til alle 11 grunde. Dvs ingen ekstra trafik
ned ad Enehøjvej, som er en smal vej hvor 2 biler ikke kan passere hinanden, samt der er chikaner/bump. Lastbiler og andre tunge køretøjer
vil have svært ved at færdes på vejen, pga vejens smalle forløb. Enehøj-

vej er belagt med fliser hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt. Ved fælles indkørsel fra Sigurd Mullers vej vil trafikken også blive mere jævnt
fordelt. Der er 13 huse på Enehøjvej og 11 på den nye vej.
Enehøjvej er en blind vej med mange børn, som cykler og leger på vejen. Ved at forlænge Enehøjvej med 5 huse, vil trafikken blive skævt fordelt, Enehøjvej med 18 huse og den nye vej med 6, hvilket gør det mere
usikkert for de små at cykle og færdes på vejen.
Håber på stor forståelse for vores bekymring/ønske om fælles indkørsel
fra Sigurd Mullers vej. Tjek Enehøjvej på kortet og se vejens forløb om
til de nye grunde, så håber vi vores høring giver mening.
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Søren Stenstrup

Kommentar til lokalplan
Det er med stor glæde at der bliver udstykket nye byggegrunde i Snedsted, og vi finder at det nye område, hvor grundene udstykkes i, er velvalgt, da det i højere grad imødekommer de ønsker interesserede nybyggere efterspørger.
Vores eneste bekymring er, at man vil lede trafikken for de sydligste
grunde ned omkring Enehøjvej, da villavejen er smal og bliver brugt
som legevej af de mange børn på vejen. Hvis man samler indkørslen til
den nye udstykning via Sigurds Mullersvej, vil man i højere grad fordele
trafikken og imødekomme de udfordringer en øget trafikmængden vil
give på Enehøjvej. Vi finder det også vigtigt, at man fortsat har en fremtidig udstykning mulighed sydvest for Enehøjvej (den oprindelige etape
2), hvilket også vil give øget trafik på Enehøjvej.
Med venlig hilsen Morten Krabbe, Enehøjvej 2 Søren Stenstrup, Enehøjvej 6
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Erling Have

Forslag til vejforhold
Der kører mange biler, busser og børn på cykel på Sigurd Müllersvej/Jernbanevej, særlig om morgenen, da vejen er tilkørsel til Skolen
/Hallen.
Derfor mener vi at svinget ved Sigurd Müllersvej/Jernbanevej, bør lægges ud i en større kurve (se vedh. bilag fra Lokalplan 3.8) og så føre fortovet ned til den nye indkørsel til udstykningen /Enehøjvej
Vh.
Erling Have (rep. for.Søndermarkens Vejlaug)
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Erling Have

Stisystem
Stien fra Øster Alle til Søndermarken og videre rundt om Søndermarken
til den nye udstykning, er en del af det sammenhængende stisystem.
Vi ønsker her fra Søndermarken at få præciseret hvem der vil få ansvar
for Drift og vedligehold for den del af stisystemet.
Vh.
Erling Have (rep. for Søndermarkens Vejlaug)

