Orientering fra Glejbjerg Venstreforening
Glejbjerg ligger som bekendt i den
nordvestligste ende af Vejen Kommune.
Der kan ofte føles rigtig langt til Vejen, hvor
beslutningerne tages og midlerne fordeles.
Derfor er det vigtigt – nej helt afgørende –
at Glejbjerg også fremover er repræsenteret
i byrådet.
I Glejbjerg har vi tradition for at støtte op om vore lokale kandidater, og derfor
har vi hidtil altid haft lokale kræfter til at repræsentere os i byrådet.
Men det er ingen selvfølge, at Glejbjerg får en lokal repræsentant valgt. Det
kræver, at vi kan stå sammen, og at vi møder op og stemmer. Ellers kan vi ende
helt uden indflydelse.
De seneste år har Vagn Sørensen været Glejbjergs lokale kandidat i byrådet.
Vagn Sørensen genopstiller til kommunalvalget til november, og derfor
opfordrer vi sognets beboere til at stå sammen og få Vagn Sørensen genvalgt,
så Glejbjerg også de kommende 4 år har en lokalstemme i byrådet.
I følgende giver Vagn en orientering om nogle af de projekter, der er gang i, i
forhold til Glejbjerg.

Efter flere års stilstand er der for alvor kommet gang i byggeriet igen. Der
bliver bygget og er bygget flere nye boliger både på landet og forskellige
steder i byen.
Holsted Boligforening har købt de 2 sidste grunde på Stigbøjlen, hvor de
ønsker at opføre yderligere 4 almennyttige boliger, og Vejen kommune har
netop godkendt økonomien bag projektet. Byggeriet forventes at gå i gang til
foråret og boligerne vil stå klar først i 2023!
Arbejdet med at få nye byggegrunde klar er i fuld gang! Der arbejdes med en
lokalplan for området over for Honda og op mod byen! I den nordlige del op
mod byen vil der nok blive op mod 12 (afhænger af jordprøver og
grundstørrelser) gode og velbeliggende grunde! I den sydlige del er der
områder, hvor det er for blødt til at bygge, så her kan der evt. laves et
rekreativt område, måske i kombination med storparceller!
Tegnearbejdet er i gang, og det er planen, at der vil være grunde til salg i
første halvdel af 2022!
I Vejen Kommune er der fuld gang i arbejdet med at separatkloakere (skille
regnvand fra kloakvand)! Sønder Hygum er afsluttet, det samme er Hovborg
og der arbejdes i Lindknud og Holsted!
Planlægningsarbejdet med Glejbjerg er så småt ved at gå i gang og det er
planen at selve arbejdet skal udføres i 2023. Hvordan og hvor meget, der skal
laves, er endnu ikke fastlagt!
Veje! Vi har i Vejen Kommune ca. 1300 km. veje, heraf knap 250 km. grusvej!
Det mest optimale ville være, hvis alle veje blev asfalteret, men som det
udføres i dag, er det meget dyrt! Vi laver her i efteråret et forsøg, med en
billigere løsning, 2 steder i kommunen (ved Jels og en kort strækning på
Gammelgårdsvej her ved Glejbjerg). Så må vi se om det er holdbart og kan
bruges på andre strækninger!
Den nedlagte Jernbane! De fire Kommuner der ligger langs Grindstedbanen,
har nu i flere år arbejdet på at overtage og omdanne den til en rekreativ gangeller cykelsti! Det er Banedanmark, der ejer strækningen! Kommunerne er nu
meget tæt på at have en købsaftale på plads. Herefter skal der udarbejdes et
forprojekt, som der så skal søges fonde m.m. ud fra, til gennemførelsen af
selve anlægsarbejdet!

