Til Byrådet Varde Kommune
Høringssvar vedr. dagtilbud og skoleområdet.
OUTRUP ET AKTIVT STED I VEST, betyder en by i udvikling med hensyn til befolkningstal og ikke mindst
børnetal, byen som helhed, dagtilbud, skole, idrætscenter og udøvelse af såvel folkelig som eliteidræt.
Outrup Sogneforening vil gerne foreslå at vi alle i Varde kommune vil arbejde på at styrke landområder som
er en meget stor del af Varde Kommune og ikke kun fokusere på centralisering i Varde By.
Der er forskning fra Gunnar Lind Haase Svendsen, der viser at når man lukker eller delvis lukker en skole,
lukker man også byen, ved at fjerne en vigtig livsnerve i byen. Outrup Sogneforening synes det er en
skævvridning at tilgodese Varde by, fremfor de små samfund, vi ser det som et politisk syn at ville HELE
Varde Kommune og ikke kun Varde som en by.
Det er vigtigt for os, at transport tiden til og fra skole ikke bliver forlænget, da dette vil give Outrups børn
dårligere betingelser for fritid og sportsaktiviteter, samt forringe kvaliteten i deres dagligdag. Blandt andet
derfor er det vigtigt at bevare overbygningen i Nr. Nebel som den kendes i dag.
Vi i Outrup vil gerne fokusere på udvikling i vores by, blandt andet gennem bedre vækstbetingelser som vi
arbejder med gennem vores udviklingsplan, vi arbejder med at gøre anlægget bedre for alle, også i
samarbejde med skolen som inddrager naturens gang i anlægget i deres undervisning, samt børnehaven
som ligger i et naturskønt område, vi arbejder på at få flere og gode og attraktivt beliggende byggegrunde
til Outrup, hvor vi gerne vil tiltrække flere børnefamilier.
Vi har allerede i Outrup yderst velfungerende dagtilbud samt skole som vi er meget stolte af, og som helt
naturligt er vigtige omdrejningspunkter i byens virke, og vi kan se hvad det betyder for vores landsbyliv og
vi ser igen ikke centraliseringen som en mulighed, hvis vi i Varde Kommune skal skabe vækstbetingelser i
hele kommunen.
Vores forslag er at ændre mange års centralisering og vende udviklingen ved at lukke Brorsonskolen, og
ikke hente flere børn til Varde.
Afstand fra Outrup til Varde er 15 km, men afstand fra Varde til Outrup er også 15 km.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Outrup Sogneforening

