Til Herning kommune
Teknik og miljø
Byggeri, jord og grundvand

Partshøring efter forvaltningslovens §19
Vedr. bemærkninger til udbygning af ejendommen Holstebrovej 33-35, 7400 Herning.
Vi har følgende bemærkninger til udbygningen.
-

Støjhegn: Der blev i forbindelse med opførelsen af den tidligere butik (kiwi), opsat
støjhegn forenden af vores matrikel. Det har efter vores overbevisning ikke den korrekte
højde. Det drøftede vi også med kommunen, da det blev opført, men der blev ikke
foretaget de nødvendige ændringer.
o

-

Den betyder desværre også, at samtlige lastbiler der kommer med vare, parkere
lige op til vores grund, hvilket giver en del støj og de kan kigge lige ind i vores
hus/have. støjen er slem fordi lastbilernes bund jo ligger i højde med hegnet og
lyden fra aflæsning og vognmandens omrokering derfor løber lige over hegnet.

Inddragelse af 17i: Vejen der går mellem vores matrikel og 16b, giver ofte problemer på
flere områder. Dette kunne evt. løses ved at inddrage et lille hjørne af matrikel 17i og
evt. udvide matrikel 17ao med det ”overskydende” hjørne, så man får en ”lige” vej
mellem 17ao/17i og 16b.
o

Vi oplever ofte påkørsel af støjhegnet

o

Det ville gøre vareindleveringen nemmere og bedre og mindre generende

o

Der samler sig ofte affald i det ”overskydende” hjørne ud for 17ao

o

Det ”overskydende hjørne” bliver ofte et ugeneret samlested for både
alkoholikere og hashhandler, hvilket giver utrolig meget uro og skaber stor
utryghed i vores familie.

-

Udgravning af højdeforskel mellem 16b og 17a: Det undre os meget, at man ikke
udligner højdeforskellen mellem de to butikker, da det vil give bedre arbejdsforhold for
de lastbiler der kommer med vare og det vil mindske larmen væsentligt i vores have. ikke
mindst standse trafikken fra al anden unødvendig trafik fra biler, varevogne, gående der
smider affald osv.

-

Lys ved vareindleveringen: Projektørerne ved vareindleveringen lyser hele vores have op
både om aften, natten og tidlige morgen. Den lyser ikke kun når der kommer lastbiler,
men også ved biler, cyklister osv.

-

Indkørsel via Ydunsvej: Vi håber meget på, at man vælger at forbedre indkørselen fra
Ydunsvej, da den er meget dårlig udført.
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Endeligt vil vi sige, at vi kun er glade for at der kommer liv i bygningen igen, men vi håber at
følgende punkter bliver taget alvorligt, da det er vores erfaringer fra sidst, da kiwi anvendte
bygningen og det gav os store genere.
Med venlig hilsen
17ao
Helle Noppenau Mølgaard
Ydunsvej 12
7400 Herning

