Post-it fra borgermøde 2013

BYUDVIKLING
NEDRIVNING AF BYGNINGER:
• Den gamle ABC skal væltes
• Væk med forsamlingshuset og det gamle ABC
• Nedrivning af gl. erhvervsboliger gl. ABC og gl. Gashus, Westergårdsvej? + Brogårdsvej
• Fjern Nordea bygningen og integrere Torvet med hovedgaden
BYGGEGRUNDE:
• Byg flere huse ud ad Nygade
• Påbegynd udstykning vest for Videbæk
• Nye spændende byggegrunde i Videbæk Vest, med søer og skov
• Byggegrunde i Videbæk
• Gode og attraktive byggegrunde ved Barde + Herborg Bakker
CYKELSTIER:
• Cykelsti Barde - Videbæk
• Cykelsti Vorgod – Nr. Vium
• Cykelsti Videbæk – Sønderup og Videbæk – Vorgod/Barde
• Cykelstier ud fra byen i forbindelse med andre cykelstier
• Cykelstier til og fra byen
• Samarbejde med Herborg om cykelstier
• Banestien ”skrælles” og der lægges stenmel på, så den kan bruges som cykelsti
• Cykelsti til Vorgod/Barde og Herborg
• Cykelsti til Vorgod/Barde – til vores forstæder
• Flere cykelstier, så der bliver bedre muligheder for motion i naturen
• Få cykellisterne til at bruge cykelstierne i stedet for fortovet
GANGSTIER:
• Stiforbindelse fra bakken til tunnel under omfartsvej til Spjaldstien
• Samarbejde med Herborg om gangstier
• Sti langs Herborg Bakke
• Udbygning af stisystemer og forbindelser
• Stitunnel under Bredgade ved Højsagervej - (Garant)
BEDRE LYS/GADELYS:
• Belysning af stierne i Herborg Bakker
• Belysning i byen
• Bedre gadelys
• Gadelys skal være tændt, når det er mørkt (Kan gøres gratis)
BYPORTE/INDFALDSVEJE:
• Bedre skiltning til Videbæk C.
• Elektroniske infotavler ved indfaldsvejene Flere blomster ved alle indfaldsveje – Velkommen til byen
• Vi har blomsterkrukker ved vores by indgang, men det kunne måske udvides lidt, så krukkerne også blev
vinter dekoreret! Byens krukker er jo = krukkerne ved vores egen hoveddør. Velkommen ved vores
hoveddør = Velkommen hjem til vores by.
• Nye byporte med plads til info om, hvor gode vi er, og hvad der sker i byen
• Skilt ved indgange til byen med ordene – Hvis du boede her, var du hjemme nu
• Få opsat skilte ved de 2 indfaldsveje med henvisning til Kunstpavillonen
• Infotavler ved udfaldsveje
• Just do it – samlinger hver måned
ERHVERVSFREMME:
• Underleverandører til mejerivirksomhederne – ”erhvervspleje”
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• Erhvervslivet skal trække underleverandører til (stor mejeri egn)
• Få gang i tomme bygninger, nye forretninger/virksomheder
• Outlet butik, Jem og Fix – generelt nye butikker
• Virtuelt indkøbscenter – www.V.dk
NAJA OG METTES FORSLAG
• Cafe –lokale råvare
• Center, de 2 elevers ide
• Udnytte ”V”et som pigerne lagde op til med deres projekt, så Videbæk bliver kendt på ”V”et
• Outlet center og nye boliger til unge – elevernes ide
INFRASTRUKTUR:
• Motorvej til Videbæk via ARLA i Nr. Vium
• Tresporet vej til Videbæk fra Herning
• Kollektiv trafik udbygges til Holstebro over Aulum
SAMARBEJDE I VIDEBÆK:
• En frivillig gruppe, der arbejder målrettet for erhvervslivet i Videbæk med flere arbejdspladser til følge
DIVERSE:
• Genbrugsplads åben, når folk har fri
• Nogen graver fiber ned. Hvordan kan vi udnytte det?

PR_FUNKTION
BRANDING AF VIDEBÆK:
• Branding = V’et (en stjerne med 5 spidser og en tekst ud for hver) Skole (ny skole), Vækst (de unge fra
Århus), Værdier (friskole), Kultur (kulturcenter), Sport (styrkesport, badminton, O-løb)
• Branding af Videbæk – alle de ting vi har
• Fælles hjemmeside for Videbæk
• Markedsføre Videbæk med flot og god natur
• Markedsfør Videbæk målrettet – pendlere til ARLA
• Videbæk ligger tæt på Universitetet i Birk
• Fortæl de gode historier
• Attraktive skoler, idrætscenter, daginstitutioner, plejehjem
• En by for alle aldre
• Bruger vi medierne (radio, tv, aviser og…) godt nok?
• Negativ omtale af byen skal undgås
SAMARBEJDE I VIDEBÆK:
• Få kendt person fra Videbæk til at deltag med markedsføring af opgaverne – Ida og/eller Henning
(cykelrytter)
• Opbygge en gruppe med ildsjæle til byen/områder, hvor der opbygges grupper bag til at støtte op om
det
• Etablere et forum, der kan tale med en stemme over for byråd og lignende partner
TILFLYTTERAKTIVITETER:
• ”Flyt til Videbæk” gruppe
• Tilflyttermappe – struktureret modtagelse af tilflytter
• Holde ”Åben by”, stor annoncering hvor borgere, foreninger, handel og erhverv deltager – gentages
hvert 2-3 år
• ARLA indpendlere -> fastboende

BØRN OG UNGE
VUGGESTUE/INTEGRERET INSTITUTION:
• Vuggestue - samme tekst yderligere 3 gange
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• Vuggestue som led i en tilflytterpolitik
• Vuggestue med lange åbningstider
• Integreret børneinstitution – børnehave/vuggestue
• Integreret institution
UNGE:
• Tilbud til unge på 20 – 25 år
• Få en af genbrugsbutikkerne til at lave en afdeling for UNGE i samarbejde med unge!
• Gratis idræt til børn under 10 år – 1 sportsgren pr barn
• Lave et værested, hvor man kan mødes om aftenen, hvor der er mulighed for sociale aktiviteter
• Gøre Videbæk til ungdomsbyen
• Mere for unge – bog/læsecafe ved biblioteket, fritidstilbud i skolen, unge ansvarlige for udsmykningen i
byen, VIFC
• Bevægelighed til de unge ”gratis buskort” indenfor kommunen. Hvis en går på gymnasiet i Herning eller
Ringkøbing er det ikke OK, at de selv skal betale buskort
• Kollegieværelser i det gamle rådhus
HØJBO:
• Åbning af Højbo – det var en succes
• Højbo rives ned -> udendørs aktiviteter + spisested = Momhøje

FRITID OG KULTUR
ANLÆGGET:
• Små både i anlægget
• Put and take i anlægget
• Petangbane i anlægget
• Regatta (Silkeborg)
HERBORG BAKKER:
• Anlæg af løbe og MTB spor i Herborg Bakker
• Bålhytte i Herborg Bakke
• Aktiviteter + overdækket spisested a la Momhøje eller Præstbjerg ved Herborg Bakker
AKTIVITETER VED HALLEN:
• Parkour bane
• Bane til ”Cykelkunst”. Det vi så ved open by night maj måned
• Udendørs fitness og afspændings område for løbere
• Atletik stadion ved skolen/hallen
• Skateboard bane
• Skater torv som i Lemvig
• Squashbane
• Kunststofbane (fodbold)
• VIFC som aktivt samlingssted
• Liv i hallen i weekender – bowling, styrkespurt stævner
• Mere aktivitet/åbning i cafeteriet i hallen – mere miljø
• Badeland med rutsjebane, varmt bassin og dampbad
BYFEST/FESTUGE:
• Festuge/byfest hvert år
• Byfest 2014?
• Byfest = sammenhold
• Kæmpe (sports)fest, hvor alle gader udfordrer hinanden – i udsmykning, rundbold – you name it!
• Byfest ugen med nye tiltag
• Lav Byfest i Videbæk i Herborg Bakker.
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• Friluftsspil i Herborg Bakker – involvere skolerne
• Kulturnat
SAMARBEJDE I VIDEBÆK:
• Foreningsmesse, hvor alle byens foreninger præsenterer sig og hvad de arbejder med
• Saml vores foreninger under en stor bestyrelse med udvalg under
• Fælles blad for alle foreninger
• Foreningssamarbejde = læg dem sammen (Naur/Sir eller Nr. Felding)
• Mere samarbejde mellem de forskellige sportsforeninger
MUSIKARRANGEMENTER:
• Musikkoncerter i anlægget ved Kunstpavillonen
• Udendørs musik f. eks i anlægget i forbindelse med kunstpavillonen. Evt. grill arrangement
• Kunstpavillonen - folkemusikfestival 12-14 timer – starte i det små og bygge op
KUNST:
• Fremme kunsten i hele byen
• Bygning til kreative mennesker – arbejdende værksteder
• Industriproduktion af kunsthåndværk
TURISME:
• Hvis banestien bliver ”skrællet” og skinnerne fri – kunne skinnecykler udnyttes på en længere strækning
• Udvikling af lokalturisme, udnytte det turistmæssige potentiale, der ligger i natur og historie
DIVERSE AKTIVITETER:
• Etablere en badesø i området
• Flere grønne områder

SENIORLIVET
SAMARBEJDE I VIDEBÆK:
• Finde et forum, hvor vi som folk i Videbæk kan være fælles om - eks ”Videbæks liv”
• Danne gruppe af frivillige, der kan understøtte foreningsarbejdet
• Stærk Borgerforening
• ”Praktisk gruppe” frivillige, åbent tilbud
DIVERSE AKTIVITETER:
• Strikkeklub
• Fællesspisning
• Torvedag på stjernetorvet
• Filmklub
• Se håndbold og fodboldkampe på storskærm
UDDANNELSESSTEDER:
• Få et uddannelsessted ”skole” til Videbæk
• Få en uddannelse i relation til mejerierne
• Uddannelsessteder relateret til mejeridrift
Ældre:
• Flere frivillige til at hjælpe de ældre
• Mere samarbejde de gamle imellem – gamle pensionister, ældresagen og røde kors.
DIVERSE:
• Flere muligheder for aftenkurser a la LOF, FOF og AOF i Videbæk
• Videbæk Forsamlingshus mangler hjælp, for stor pris til udlejning, mangler mange ting
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