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Vedr. høringsbrev Bredgade Vest (sivegade)
At hensigten med omlægning af Bredgade Vest til sivegade er (som blev vedtaget på byrådsmøde 9.
oktober punkt 282 bilag 5), at der skal skabes mere liv i gaden er ikke den bedste løsning mener jeg.
Problemet med at finde den rigtige løsning som tilgodeser alle, er bestemt ikke nogen nem opgave,
men at Bredgade vest er i så slem en forfatning som nu, skal jo nok ses i lyset af mange års
forsømmelse. Der mangler jo i den grad miljø og hygge, som skulle have været sat i gang for mange
år siden, så havde vi måske stadig haft nogle af de butikker som har fundet det uinteressant at blive i
Bredgade Vest, og rykket til andre placeringer i byen (for ikke at nævne Herning Centret).
Min kommentar til omlægningen har jeg 7/11 2012 givet udtryk for, så for at dette brev ikke skal
blive en gentagelse af tidligere udtalelse, vedlægger jeg brevet af 7/11 2012.
Jeg mener, at den kørende trafik og ikke mindst cyklisterne, vil skabe så meget uro i gaden, at det er
en stor forringelse af min placering, og dermed nedgang i omsætningen. Det vil jo ikke længere
være muligt at have dørene i butikken til at stå åbne, grundet larm og bilos.
At trafikken skal gå øst-vest kan jeg kun være enig i (for det er jo nok en realitet med sivegaden) set
ud fra en psykologisk vinkel, er det klart, at kunder der kommer gående fra øst mod vest ikke skal
se trafikken komme imod sig; hvilket helt naturligt vil få de fleste til at vende om, hvorimod det
virker anderledes at se bilerne køre væk fra sig.
Nu beslutter man sig så endnu engang for en hovsaløsning. I stedet for, at gøre et forsøg på at få
Bredgade Vest til at hænge sammen med den øvrige gågade, hægter man den nu helt af.
Hvorfor køber kommunen dog ikke Bredgade 48 som i årevis har været en skamplet i gaden og
benytter denne grund til en lille oase, hvor der kunne nydes en is eller andet, og hvor pladsen bød på
lidt aktivitet for børn og voksne.
Eksempelvis en plads hvor skakspillere kunne slå sig ned på en hyggelig plads under et smukt træ.
Sådan et sted i gaden kunne måske også være med til, at nogle fik øjnene op for at åbne en
is/chokolade butik med den gode kvalitet.
Hvorfor fik man aldrig den tanke at et samarbejde med os, som har vores arbejde og daglige gang i
gaden, kunne have udviklet noget positivt omkring, hvilke butikker der mangler, og dermed havde
promoveret forslaget som en ”præsentation af en ny bydel” og dermed havde søgt/opfordret til
spændende butikker i alle de tomme lejemål, som blot fremtræder med et til ’leje skilt’
.
Undertegnede vil endnu engang med dette brev give udtryk for, at beslutningen om en sivegade er
et helt forkert valg, og dermed det sidste dødsstød til gaden.
Jeg håber så sandelig kommunen vil finde økonomi til at opsætte et skilt ved indkørslen til den nye
sivegade, hvorpå kommunen nævner de butikker/erhverv der er på strækningen.
Herning er efterhånden blevet en kedelig blanding af alt for mange stilarter, som kunne have været
undgået, hvis man i tide havde haft en langsigtet plan, som havde bevaret/beskyttet meget af det
som er jævnet med jorden, og erstattet med kedelig beton.
Vil der fra kommunens side blive stillet hjælp til rådighed, til at søge om husleje-nedsættelse da
omlægningen jo i den grad har degraderet mit lejemål til ikke længere, at have status af, at ligge i en
gågade ?

