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Kommentarer til Visions og udviklingsstrategi fra Rønde Distriktsråd. Vi har med
interesse læst strategien og har bl.a. hæftet os ved, at befolkningsudviklingen i
Rønde fra 2013 til 2021 år er steget med 12%. De 5 visionstemaer 1 Erhvervsliv og
arbejdsmarked i udviklingen 2 Liv i naturen 3 Bæredygtig bosætning 4 Velfærd,
fællesskab og trivsel i alle alder 5 Lokaldemokrati og inddragelse. 1 Vi hilser
velkommen, at erhvervsområdet ved Følle nu er klar til at komme i gang. Vi ser
gerne kommunen fortsat spille en aktiv rolle for f.eks. at give iværksættere med
bl.a. grønne løsninger gode vilkår. Det er vigtigt, at Rønde bevarer sit særkende,
som kommunens vigtigste handelsby. Detailhandlen udvikling skal understøttes
ved bl.a. at gøre Midtbyen indbydende og sikker at færdes i. Distriktsrådet og
Handelsstandsforeningen har tidligere indsendt ønsker til en fornyelse af Midtbyen:
Hovedgaden fra Nattergalevej til Molsvej, samt torve, pladser, smøger og veje, der
forbinder Hovedgaden med parallelgader. En plan og budget for byfornyelsen, i
forbindelse med separat klo-akering, har stadig højeste prioritet. En sikker
trafikafvikling på Hovedgaden er der behov for NU med flere overgange.
Forbedring af den lokale infrastruktur, der kan mindske den gennemkørende trafik
på Hovedgaden, ved bl.a. etablering af forbindelsesvej fra Rundkørsel ved
Smouenvej til Følle, bør opprioriteres. 2 Liv i naturen Rønde Distriktsråd støtter et
formidlingscenter for Nationalpark Mols bjerge ved Kalø Slotskro. Det vil samtidig
understrege, at Rønde er ”Porten til Nationalpark Mols Bjerge”. Formidlingscentret
vil kunne blive et kraftcenter for området og for, hvordan man beskytter og
benytter naturen, både for turister og lokalbefolkningen, der også vil kunne
inddrages i at gøre området mere ”grønt”. Røndes specielle beliggenhed på
bakkekammen i et naturområde, bør drages ind i byplanlægningen bl.a. ved at
understøtte Åben Vands projekt i Rønde, så det realiseres i forbindelse med den
nye Hovedgade efter Syddjurs Spildevand er færdig med vandsepareringen. 3
Bæredygtig bosætning Der er i den sidste visionsperiode flyttet mange til Rønde,
og flere ønsker at flytte hertil, hvis der var mulighed for det. Men der mangler dels
byggegrunde, gerne med henblik på mere bæredygtig bosætning, dels
udlejningslejligheder med varierede størrelser til både unge, enlige og ældre. Rønde

er en Campus by med utrolig mange unge, der pendler til Rønde for at tage en
uddannelse. Der bør være mulighed for at de, der ønsker det, kunne bo i Rønde
under uddannelsen og evt. efter. Distriktsrådet mener, at infrastrukturen slet ikke er
fulgt med befolkningstilvæksten og den stigende trafik, bl.a. fra Rønde Nord. I den
tidligere vision har Syddjurs kommune ønsket ”at udvikle Syddjurs Kommune
balanceret”, så befolkningstilvæksten taget i betragtning, må der nu komme fokus
på udviklingen af Rønde. Arealet fra Rønde til Skrejrup (lige over for skolen) bør
indgå i Kommuneplanen som nyt bosætningsområde samtidig endelig fastlægge
plaseringen af forbindelsesvejen fra Smouenvej. Det r også her der jf.
Kommuneplanen skal bygges en ny daginstitution, der bør have højeste prioritet
pga. den store tilflytning af børnefamilier til Rønde. 4 Velfærd, fællesskab og
trivsel i alle aldre. Rønde har et rigt og velfungerende forenings- idræts- og
kulturliv, der betyder meget for borgerne trivsel. Foreningernes direkte kontakt til
og samarbejde med forvaltningen er vigtig for, at de mange frivillige fortsat vil og
kan yde en fantastisk arbejdsindsats for fællesskabet. Nye boligområder med
varierede boligformer bør have fokus på at få velfungerende fællesskaber, der
betyder øget trivsel. Rønde er en uddannelses by, hvilket betyder, at der skal være
plads til og rum for unges fritidsliv, så de inkluderes i fællesskaber. 5
lokaldemokrati og inddragelse. Distriktsrådene er kun nævnt en enkelt gang i
visionsforslaget. Det mener vi er en stor fejl. Distriktsrådene spiller en stor rolle for
lokaldemokratiet og inddragelse af borgerne i samspillet med Kommunen.
Distriktsrådene er det organ, der har fingeren på pulsen i lokalområdet, som kan
samarbejde med borgerne i lokalsamfundet og Kommunen, og som kan samle de
mange interessenter i området til fælles fokuserede indsatser. Rønde Distriktsråd
har f.eks. sammen med Rønde Handel og i et samarbejde med mange foreninger i
Rønde i løbet af de seneste år indsendt forslag til renovering af Rønde midtby, samt
visionsforslag til udviklingen af Rønde. Desuden afholder Distriktsrådet
borgermøder om påtrængende emner, arbejder med emnerne/problemerne og
samarbejder med kommunen om en løsning. Distriktsrådet ønsker åbenhed og
gennemsigtighed i forvaltningen og en kultur, hvor borgere, erhverv, foreninger,
administration og politikere har respekt for og accept af hinanden. Der skal være
fokus på opgaven og ikke personen. Der skal være en vilje til at finde løsninger.
Det er vigtigt, at alle afdelinger i Administrationen og de selskaber Kommunen er
medejer af, har en vilje til at arbejde tæt sammen om opgaveløsninger.
Medarbejderne skal opfatte sig som borgernes servicemedarbejdere, der lytter til
borgeren og hjælper borgeren med at finde løsninger for borgeren indenfor aftalte
tidsfrister. Fra visions-og udviklingsstrategien: Sammen om det gode liv Borgere,
erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med
nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i
hele Syddjurs. Lokaldemokrati og inddragelse Løsninger bliver bedre i fællesskab.
Vi inddrager borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og medarbejdere,
når vi udvikler og finder løsninger på områder, der berører dem. Vi sætter
mennesket i centrum med tydelige processer, hvor alle har mulighed for at blive
hørt. Hvis det skal lykkes, og det ønsker vi, og mener vi er helt nødvendigt, så er
det vigtigt, at Distriktsrådene får en langt større plads i strategien og tydeligt bliver
skrevet ind som et vigtigt samarbejdsorgan for borgere og kommune. Med venlig
hilsen Rønde Distriktsråd Carsten Skivild formand
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