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Kære Byrådspolitikkere

Høringssvar på den indledende inspirations-høring
Jeg er tilflytter til Horne sogn for 23 år siden, jeg har dog aldrig følt mig som tilflytter. Jeg har boet 3 steder i
sognet og alle steder har naboerne været klar til at tage i mod nye.
Jeg valgte Horne pga. alle de muligheder, som sognet byder på. Da jeg ønskede at stifte familie i Horne
Sogn, så var pasningsmuligheder og en lokal skole, samt idrætsfaciliteter nogle af de parametre, som
afgjorde valget. Jeg tror, at mulige tilflyttere i dag tænker det samme. De ønsker også en tryg opvækst for
deres børn. For en del år siden, lod vi det være tilladt at undres og give forældrene besked, hvis man f.eks.
så et barn på et sted og et tidspunkt, hvor barnet ikke burde være. Denne nærhed er under pres, hvis
sognet bliver tømt for børn. Det er vores børn, det er sognets børn, vi taler om.
Jeg vil opfordre jer Byrådspolitikkere til at have is i maven og tro på, at samfundsudviklingen går mod, at de
unge familier ønsker at flytte ud og give deres børn den bedste start på deres liv i et samfund, hvor alle
kender alle. Her skal Varde Kommune stå klar til at tage i mod på bedste vis, med den forskellighed vi kan
byde på. Lad os i Varde Kommune have modet til at profilere os på Nærhed og Sammenhold i de små
samfund. Lad os investere i stedet for at spare.
Jeg er klar over, at vores børnehave er under pres lige nu, men med det seneste års fødsler i Horne Sogn på
16 børn og før det har fødselstallet ligget på 12-14 børn, så vil det ikke være noget problem. Jeg er enig i, at
en børnehave skal have ressourcer til mindst 35 børn for at kunne dække åbningstiderne. Vi skulle måske
tilføre ekstra ressourcer og tilbyde længere åbningstid for at tiltrække familier, hvor både mor og far
arbejder længere end 30-45 minutter væk.
Jeg ser gerne et øget samarbejde mellem alle parter i Horne Sogn omkring vore børn fra 0 år til de går ud af
6. klasse. På sigt kunne det måske blive muligt at samle institutionerne.
Undervejs i dette strukturarbejde er jeg blevet klar over, at en skole fra 0. – 3. klasse ikke er en mulighed.
Ingen af de 3 oplæg giver Horne Sogn mange muligheder. I 2 af de 3 oplæg bliver Horne Skoledistrikt delt.
Det må ikke ske.
I Horne vil vi kæmpe for vores lokale skole og vores børnehave, hvilket 180 mennesker til Borgermødet på
Horne Kro vidner om.

Tro på at vi med de rigtige initiativer kan blive valgt til som en kommune, hvor familier i højere grad vil
flytte til.
Det er vigtigt, at tilflyttere kan regne med, at der er ro omkring beslutningen og den strækker 10 år ud i
fremtiden.

Spørg kunderne
Jeg vil foreslå, at vi begynder at spørge kunderne, hvad de synes, hvad Varde kommune gør godt og hvad
der kunne forbedres. Vi skal spørge de kunder, som flytter hertil. Vi skal også gerne spørge fraflytterne,
omkring deres beslutning. Derudover skal vi, som bliver boede også løbende spørges omkring forskellige
områder ikke kun Dagtilbud og Skoleområdet. Vi kan se, at laver vi en strukturdebat, så har beboerne i
Varde Kommune både Ris og Ros, det kunne være formålstjenligt at få dette input løbende. Inputtet kan
behandles af en frivillig gruppe af mennesker, som arbejder i gruppen et år, hvorefter der bliver valgt en ny
gruppe mennesker. Gruppen kan være sammensat ud fra en række kriterier, som I som Byrådspolitikkere
kan være med til at bestemme. Gruppens arbejde skal munde ud i et skriv, som vil være nemt at gå til.
Giv et praj
Vi har i dag muligheden for at give et praj, hvis f.eks. en flise ligger forkert på et fortov. Denne ordning
fungerer perfekt. Jeg kunne tænke mig at lave en ordning, hvor vi som borgere kan komme med input fra
andre dele af Danmark og for den sags skyld fra hele verden. Vi er en bosætningskommune, vi møder
mange mennesker i forbindelse med vores arbejde også udenfor kommunen. Ny inspiration kan tages med
hjem og afleveres som et praj.
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