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tidligere lokalplan. "Vi
mener det vil gå ud over
hele det præg bymidten
har", siger formand Jan
Nørskov.

"Vi mener, at hvis man
så gerne vil bygge op i
høiden, kan det foregår
mange andre steder end
lige i midtbyen, hvor vi
har helhedsindtrykket at
tage hensyn til", fortæl-
ier han.

Foreningen er tillige
utilfredse med at man
ved Søren Møllersgade
skole bygger klods op
og ned af de eksiste-
rende bygninger. Søren
Møllersgade skole er be-
varingsværdig.

"Og her har man slet
ikke taget hensyn til det
indtryk det nye byggeri
vil have så tæt på den
eksisterende bygning.
Vi kan slet ikke forstå at
man vil bygge så tæt, og
gå på kompromis bare
for at få så mange boliger
ind i midtbyen som mu-
ligt", siger Jan Nørskov.

En by i udvikling

Borgmester Claus
Omann Jensen er slet
ikke enig med forenin-
gen i deres antagelser.
Han mener at vi skal
være en by i udvikling.

"Grunden til at der
laves nye lokalplaner og
dispenseres fra de ek-
sisterende er, at vi ikke
kan gå i stå. Byen skal
udvikle sig. Og fra man
laver en kommuneplan
og en lokalplan, kan der
de følgende år ske æn-
dringer, det gør, at man
bliver nødt til at ombe-
stemme sig. Der er ikke
noget, der står stille, og
det mener ieg heller ikke
vores by skal. Og om det

er for at tækkes bygher-
rerne? De har jo også en
økonomi, der skal hænge
sammen, Og hvis vi ikke
hører på, hvad de har at
sige, sådan er det også.
Men det er hele tiden
en afuejning, og vi skal
have de lange briller på
og se ind i fremtiden for
byens skyld", siger borg-
mesteren.

Han pointerer også, at
det er vigtigt for en kom-
mune som Randers at få
attraktive stærke borgere,
der kan være med til at
finansiere de sociale ud-
gifter, som byen har.

Jan Nørskov mener
sagtens, at byen kan ud-
vikle sig uden at gå på
kompromis med æstetik-
ken.

"Det skal heller ikke
lyde, som om vi er en
flok gamle sure mænd
i foreningen. Men vi
mener bare, at det må
kunne gøres bedre. Og
hvorfor laver man en
lokalplan for et halvt år
efter at ændre den. Det
synes vi er mærkeligt.
Det er pseudodemokrati,
hvis du spørger mig".

Han har nogle gange
hørt fra kommunale
folk, at de ikke vil være
smagsdommere på om-
rådet.

"Men det synes jeg så

absolut, at de skal", siger

Jan Nørskov.

Fast procedure

Leder af Planafdelingen
i Teknik- og Miljø-
af delingen, Britta
Pørksen fortæller, at man
i Randers ikke er specielt
hurtige til at ændre lo-
kalplaner i forhold til an-
dre byer:
"Vi har ikke flere lokal-

planer i forhold til andre
byer, er rnit indtryk. Og
der bliver heller ikke la-
vet flere ændringer end
andre steder. Men jeg
kan godt følge tanken, at
man mener at hvis pia-
nerne går i mod en lo-
kalplan eller kommune-
plan, ja så ændrer man
den", siger hun.

Det er Miliø- og
Teknikudvalget der sid-
der med ansvaret for at
lave lokalplaner i kom-
munen. Det er dem, der
skal føre sagen videre
til Byrådet, som i sidste
ende beslutter, om der
skal laves en ny lokal-
plan eller dispenseres.
Men før det kommer
hertil har sagen altid
været i offentlig høring
og det betyder at alle har
ret til at komme med
indsigelser omkring den
enkelte sag.

"Med hensyn til
Hobrovejens skole om
nedrivningen af retira-
debygningen (toiietbyg-
ning), er der netop lavet
en lokalplan for at alle
vil kunne komme til
orde om nedrivningen
af den bevaringsværdige
bygning. Det er ikke
hver BanB, der bliver
lavet en lokalplan, men
det er politiketne, der be-
slutter om borgerne skal
høres. Og det bliver de så

i denne sag", siger Britta
Pørksen.

Foreningen for by-
og landskabskultur i
Randers kommune er
kommet med indsigel-
ser vedr. byggerierne
på Markedspladsen og
Kongens Ege. Det var i
2015, og de har endnu
ikke fået svar tilbage.
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