GODKENDT Referat af lokalrådsmøde 27/2-2019
Referat: Jakob
1: Nyt fra tovholderne
Tovholderne har fordelt arbejdsopgaverne imellem sig
Ole: Koordinator og mødeleder
Jakob: Sekretær og intern kommunikation
Jens: Trapper lidt ned ift hidtil
Ole og Jens fortsætter i Dialogforum for Lokalrådet
Kommunikation:
● Fællesmail: Fremadrettet via distributionsmail
(vindingelokalraad@googlegroups.com) fremfor mailliste
● Dokumenter: Fremadrettet links frem for vedhæftede filer
● Fællesmail til tovholderne: vlr-tovholdere@googlegroups.com
2 Nyt fra Dialogforum
Ole og Jens deltog i møde i Dialogforum i dag og berettede herfra:
●
●
●

●
●

●

Mødet hasteindkaldt i forlængelse af hensigtserklæring/pressemeddelelse imellem
RK, Nymølle og Hedeland, hvor region og Vindinge Lokalråd ikke var inddraget.
Regionen kritiserede processen, hvor region ikke var inddraget og som er sket midt
under regionens VVM-proces.
Region præsenterede tidsplan for VVM-proces - VVM-processen kommer til at
trække ud, og Vindinge Lokalråd orienteres undervejs om regionens
afgrænsningsnotat. Der forventes et borgermøde om VVM’en i 2. halvår af 2019.
Roskildes udvalgsformand, Karim, forventer ikke, at Roskilde Kommune vil forhindre,
at grus fra Høje Taastrup køres ud gennem Nymølle’s nuværende grusgrav
Areal ml Østre Vindingevej og Stærkendevej: Der anlægges hundeskov ml
bygrænsen og jordvold på Nymølles arealer, som vil forbinde Østre Vindingevej og
Stærkendevej
Hensigtserklæringen ml RK, Nymølle og Hedeland om anvendelsen af Nymølles
areal efter grusgravning omfatter:
○ Hedeland har interesse i området op til transportkorridoren
○ Kommunen har interesse i erhvervsområde nord for transportkorridoren
○ Interesserne i arealet i transportkorridoren er uafklaret
○ Hensigtserklæringen omfatter også linjeføring af cykelsti nord for
Sandvejen/Lillevangsvej op mod Østre Hedevej - cykelsti forventes
færdiggjort i år

3 Høringssvar til regionen vedr. ideer og forslag til ny råstofplan

Tovholderne udarbejder revideret udkast på baggrund af de faldne kommentarer og andre
input på mail.
4 Planstrategi
Ole og Jens deltog i åbent dialogmøde i planstrategi og kommuneplan med kommunen 26/2
og berettede herfra:
● Vindinge og omegn er kun meget sparsommeligt nævnt i planstrategi
● Kommunen ønsker, at området St. Hede erhvervsområde (omkring Østre/Vestre
Hedevej) udlægges til industri og energianlæg, herunder evt. biogas-anlæg. Det kan
medføre gener for Vindinge.
5 Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. grusgravning
Lokalrådet drøftede muligheder og perspektiver ift. at nedsætte arbejdsgrupper ift. at
varetage interesser vedr. grusgravning. Herunder bl.a. en evt. arbejdsgruppes muligheder
for at udtale sig, forberede lokalrådsbeslutninger, sammensætning, deltagelse i Dialogforum.
Lars, Jens P. og Henrik B. udarbejder i dialog med tovholderne til næste lokalrådsmøde et
oplæg til arbejdsgruppens formål, mandat og sammensætning, herunder evt.
arbejdsgruppemedlemmer, som ikke er repræsentanter i lokalrådet.
6 Eventuelt
Jørgen bemærkede, at der er igangværende afklaringsproces vedr. evt. motorvejtilslutning til
Vindingevej.

