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Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at renoverer og ombygge tidligere Vind Skole til natur- og aktivitetscenter.

Oversigtskort Vind Skole, Røjkærvej 11-15 Vind.

Foreningen Natur- og Aktivitetscenter Vind ønsker at genskabe aktiviteter og liv
i skolens bygninger, og vil derfor etablere et natur- og aktivitetscenter. Bygnin-
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gerne skal rumme aktivitets-, kursus, opholds- og sovefaciliteter for afholdelse af bl.a. lejrskole, spejderlejre, teltlejre m.m.. Desuden skal køkken, sløjdværksted og kreativt værksted
kunne anvendes af såvel gæster som områdets beboere.
Der opføres ikke ny bebyggelse, men alene ombygning af eksisterende forhold, ligesom der
indrettes ledergrupperum og bestyrebolig.
Foreningens formål er at tilbyde skoler, institutioner, spejderbevægelser og lignende, et fritids- og aktivitetsophold med overnatningsmuligheder, for børn, unge mennesker og voksne.

Da projektet er en væsentlig ændring i forhold til nuværende anvendelse kræver en tilladelse
efter Planlovens § 35, stk. 1, der foreskriver følgende:
I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.
Forinden forvaltningen kan træffe endelig beslutning i sagen, skal naboerne orienteres om
projektet.
Naboorienteringen omfatter alle, der har en væsentlig interesse i sagen, samt alle de, der har
arealer, der grænser op til ejendommen, hvorpå aktiviteten skal foregå.
Hvis du har bemærkninger til ansøgningen, sendes disse til Herning Kommune, Teknik- og
Miljø, Byggeri, Rådhuset, 7400 Herning senest 14 dage efter modtagelsen af denne skrivelse. Bemærkningerne skal være Herning Kommune i hænde senest, den 22. oktober 2012.
Du vil så senere blive orienteret om afgørelsen.

Med venlig hilsen

Bodil Schreiber Aaes
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