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ANG. HØRING OM KOMMUNEDELPLAN VERDAL SENTRUM 2016-2030
Høringsuttalelse fra Ørmelen Vel til kommunedelplan verdal by 2016-2030 med
høringsfrist 090416. forslag fra ørmelen vel består hovedsakelig om bevaring av friområder på
ørmelen, ørin og fætten.
Ørmelen vel ser mange positive sider i kommunedelplanen 2016-30, vi mener at det er bra med en plan som
foreligger på framdrift i kommunens utvikling.
INNSPILL FRA ØRMELEN VEL
Velforeningen er opptatt av et godt bo og oppvekst miljø i sentrum og nærområdet.
6.10 Satsing på økt sykkelbruk,; da bør det inngå i reguleringsplanen ang tilrettelegging for gang og sykkelvei
også. Som en forlengelse av allerede eksisterende promenade, da den bør gå fra trones via ørmelen og til
fætten/rinnelva. Sykkel og gang promenade gir økt lyst for bruk som gir bedre helse.
6.11 Trafikk og parkering; Full føring av gangfelt på ørmelen og vedlikehold av eksisterende gangfelt
Er viktig for trafikk sikkerheten, og ørmelen vokser.
8.5 Ørin : er et attraktivt område som brukes, både av barnehager, skoler og av folk flest. Det bør legges til rette
for bruk og allsidighet på Ørin nord og sør, det er strender på begge steder som må ivaretas og det er en fin
innfallas vinkel når man kommer inn til verdal fra nord. Dette kan igjen skape bolyst og stor interesse for
kommunen.
Ørin nord kan tilrettelegges for flere fritidsaktiviteter både for sommer og vinter.
Ørin sør med havfruen er en perle på verdal om det ivaretas, vedlikehold og bevaring er stikkordet.
8.7 Fætten: Ørmelen vel støtter Fætten vel sine utsagn ang deres friområder og utvidelse av industriparken og i
det tillegg til all tungtrafikk som allerede går der. Vi er inne forstått med at utviklig må til i en kommune i vekst,
men det er allerede områder som er til disposisjon på industriområdet og da som ikke ødelegger flere natur- og
friområder. Det foreligger flere forslag fra Fætten vel som bør kunne taes med i en vurdering.
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OMRÅDENE som nevnt ovenfor foreslår ørmelen vel skal bestå som fortsatt friområde da det nå er foreslått
fler, og tettere beboelse på ørmelen

Vi i Ørmelen vel vil ha økt bolyst, mere tilrettelegging for å øke interesse for vår fantastiske kommune, både
som en stor landbrukskommune og en av de største innen næringspark.
Det er en vanskelig kombinasjon men om vi ivaretar dette og fører verdiene på friluft og natur er det stort.
Barn og unge trenger friområder for sin utvikling og for å lære og være i naturen.
Med så store forventninger som kommunen har med tilvekst bør også det taes inn i vurderinger i
kommunedelplanen ang SKOLE & SFO, da det vil være en større belastning på disse enn tidl antatt.
Skolen på ørmelen er ikke i den stand som det skal være, den har et stort påtrykk av elever, den er en flerkulturel
skole og vi i ørmelen vel er bekymret over skolens tilstand. Spesielt når det kommer til den nye SFO ved
Ørmelen skole, da den blir bygget for mindre elever enn skolen har per dags dato, det virker heller ikke som om
kommunen tar til etterretning at antall elever vil øke betraktelig, om skolegrensene består etter utbyggingen.
Ørmelen vel ønsker alle velkommen inn til verdal og om vi disponerer være områder, kan dette også gi økt
turistnæring, (og ikke bare under olsok, som for seg er et godt turistmål)
Vi må heller ikke glemme at det ønskes flere boliger for de svakeste i vårt samfunn, de må også taes med inn i
kommunedelplanen. Vi ser ingen forslag på boliger i kommunens regi ang en stor gruppe beboere i verdal som
trenger hjelp for å få en plass og bo.

Vi i ørmelen vel håper kommunen ser positivt på vår uttalelse.

For Ørmelen vel

