Referat til Lokalrådsmøde nr. 19
Dato:

Torsdag den 28. september 2017, kl. 19.00

Sted:

Det sidste bump mod Solbjerg og op gennem byen og senere i BSI Klubhus.

Gæst:

Rasmus fra Teknisk Forvaltning
Sabrina, Praktikant Rebild Kommune.

Fremmødte: Frank, Bente, Thomas, Kasper, Marianne, Jesper,
Henrik og Marie-Louise.
Afbud:

Ingen afbud, men Allan mødte ikke op.

1. Dirigent: Marianne.
2. Status Vestergade
a. Løsning
b. Tidsplan

Udføres som planlagt med røde kantbaner og røde plateauer og bump i foråret 2018 (udskudt grundet
samkøring af Plateau med Østergade + at de røde kantbaner er påklaget til ministeriet). Hvis de røde
kantbaner ikke bliver godkendt inden foråret – tages sagen op igen med Rasmus.
Rasmus foreslår de smalle afstribninger, da der ikke vil være plads til de brede på alle steder af
Vestergade og det vil blive rodet. Lidt delte meninger herom – en endelig opmåling og registrering af
de steder der er problemer med de brede kortlægges, og endelig løsning aftales mellem lokalråd og
Rasmus inden udførelse.
Fortov sydside fra SPAR til Ældrecenter og derfra sti ind til stisystem på Elmesvinget - udføres 2018
sammen med belægning.

Midlertidig fartdæmpning udføres ASAP på Vestergade.
Skilt til Bakkehusene ved Skolevej udskiftes til SKOLE (skal måske vente til der kan stå SFO og
børnehave også...?)

3. Status Østergade
a. Løsning
b. Tidsplan

Hævet rødt plateau fra Vestergade / Østergade krydset og med krydset til Øster Skovvej til og med den gl.
Tømrerbygning udføres i 2018 sammen med Vestergade.
Stigningen fra Østergade til Øster skovvej er meget høj og dette skaber problemer for nyere biler. Der
ønskes i forbindelse med plateauet i samme kryds at dette udlignes på bedste vis.
Der kommer meget tung trafik i høsttiden, som tager t-krydset ved Støberivej. Det foreslås at Støberivej
lukkes mod Øster Skovvej, da Støberivej ikke er skabt til gennemkørende trafik.
Parkeringspladsen ved den gamle Stationsbygning:
P.t. bruges den til parkering af lastbiler. Asfalten er nedslidt.
Der skal laves en plan for den plads, i forbindelse med kloakeringen og asfalteringen af Stationsvej.
Lokalrådet mangler dog at bearbejde endelig plan for området – men noget skal der ske.
Der ligger tidligere forslag, som sammenholdes med samlet plan for byens faciliteter og pladser.
I den modsatte side af parkeringspladsen skal vejen laves lige (Stationsvej).

’Resten’ af Østergade: rødt plateau v. Stationsvej + Højvangsvej + en trafiksikret vej fra Højvangsvej og ud til
byskiltet (der køres i dag som død og helvede) - udføres i 2019.
Trafiksikkerhed ved indkørsel fra Solbjerg, forslag:
- Byskiltet flyttes ud til den oprindelige plads ud for CF Nielsen.
- Fartreducering – fartskilte.
- Blødt rødt bump.
- Stabilgrus i vejkanten.
- Nedklipning af høj vegetation langs vejkanten.
- (Hævede) gang/cykelbaner
- 2 i en vej –
Andet som Rasmus kan anbefale / foreslå?
Måling af trafik og hastighed på Østergade/ Solbjergvej gennemføres mellem seperatkloakerings arbejdet.
4. Status trafiksikring af krydset ml. Thoruphøjevej og Bælumvej
Rasmus oplyser at der er en rådgiver i gang med at se på det.
Ideer til fartregulering:
- En indsnævring af vejene.
- Lys med et signal om trafik.
Inden for et par uger vil rådgiveren have lavet forslag, som sendes til visitation, og
udføres i foråret 2018.
Kommunen har tanke for at gennemgå hele Tvoruphøjevej i forhold til trafiksikring. Vi
foreslår en trafiktælling, da der kører meget tung trafik og megen trafik til og fra Terndrup grundet ny
udstykning, mod Bælum.
Der sættes spørgsmålstegn ved de nuværende fartskilte (60). De burde flyttes mere mod
nord. Krydset mellem Lyngby /Skibsted og Aalborgvej er farligt.

Buslomme til skolebusserne på skolevej ved Bælum Skole
Kommunen har et projekt i forhold til trafiksikring i forbindelse med skolen, som skulle være aftalt med
skolen. Lokalrådet er ikke informeret om det, og Jesper Lunø tilføjer forbavset at skolebestyrelsen heller
ikke er informeret om dette.
Planen: Ophæve parkeringspladserne op langs boldbanerne fra købmanden og til Møllevangen, selve
Skolevej skal føres derover, og der skal laves ”Kiss and Godbye”- og buslomme, der hvor busserne holder i
dag (problemstilling: i dag er det en ’prop’, da busserne spærrer den ene vejbane og der er parkering i den
anden side af vejen, kun et spor farbart og dårligt overblik)
Dette vil give problemer i forhold til arrangementer i BSI og hallen, hvis den nye lomme ikke må bruges som
Parkering efter skoletid.
Der foreslås at dele om de pladser der er; lærerne mangler parkering i skoletiden (hvor hallens står
tomme), og hallen mangler parkering når skolen er lukket (skolens står tomme).
Evt. hegn om skolens egen P-plads, så lærere kan holde der uden børnene drøner igennem.
Der vil blive parkering forbudt i boldbane-siden af Skolevej og i buslommen, dog bliver den i buslommen
lavet tidsbegrænset, så den kan benyttes til parkering uden for ’skolebus-tider’.

Blandet:
Grunden ved den gamle købmand og grunden på Skovhusevej står og går i forfald.
Hvad er planen? hvem skal holde dem? Det er kommunens ejendom.
(Rasmus har efterfølgende meddelt at købmandsgrunden bliver planeret og sået med græs i disse uger)
Erhvervsgrunde ved CF Nielsen gror også uhæmmet til?
Rasmus bedes anmode om vedligehold af kommunens tomme grunde.

5. Referat nr. 18 Godkendt.

6. Kort status / drøftelse af:
a. Kloakeringsprojekt 2017
Intet nyt at bemærke – løbende informationer lægges på facebook.
b. Projektet i skoven
Ansøgningen afventer stadig (Kasper).
Allan, Frank og John Mønsted (Rebild Kommune) har været på tur og der er gang i kort og info-tavler over
stier osv. Og med hensyn til beplantningen som vi blev lovet, at den udleverede vedligeholdelsesplan
overholdes.
(John Mønsted synes at arbejde ihærdigt for at få færdiggjort arbejdet med de udestående ting i skoven,
inden han går på pension.)
c. Projekt Byportaler
Henning og Bente har besøgt kunstnerne og drøftet det endelige layout, som bliver efter deres frie fantasi
med en række konkrete Bælum-motiver. Byportalen til placering på græsset ved Elmesvinget er bestilt,
men bliver først færdig til foråret 18, idet den fra Støvring har taget deres ressourcer. Den bliver leveret og

monteret af kunstnerne. Byportalen er udstyret med et jordspyd, der skal sættes i tørbeton og det er
vejledningen fra kunstnerne.
Bente har gjort opmærksom på at det virker spinkelt til at holde den store skulptur, men det er sådan de
”plejer” at lave dem. Status for levering er foråret 2018.
d. Projekt Baelum.dk
STADIG INTET!!!
e. Muren i Vestergade
Hullet i muren er lappet nu, og den pudses op i hvidt i næste uge (40)
Kasper tager kontakt til Berno fra ungdomsskolen for at aftale nærmere om at starte op med brugen af
muren til dens rette formål.
f. Grunden ved siden af SPAR
Tages på næste møde, sammen med den samlede pladsplan for byen.
7. Økonomi status.
a. Økonomioversigt v. Kasper
Kasper medbragte et kontoudtog så vi fik en guidet tour på kontoen.
Har betalt bevillingen til hallens nye udstyr på kr. 10.000,8. Projekt Boblbjerg (ca. 21.10 – 21.25)
Sabrine der er praktikant hos Rebild kommune informerede os om portalen ”Boblberg”
Endnu et socialt medie, hvor det er meningen at du kan finde fællesskab og finde lige netop den du
mangler til din rollespilsklub, din strikkeklub, en gåmakker, en at cykle med el.lign. se link
https://www.youtube.com/watch?v=a9mB9oMHOwk
9. Næste Møde
Der er udlagt en doodle til de relevante deltagere, for at undersøge hvornår flest kan deltage i mødet, som
også kommer til at rumme julefrokost for Lokalrådet.
10. Eventuelt
Søen bag det gamle rensningsanlæg, Frank fortæller at søen delvist tilhører Bælum Nørregård, men ejerne
så det som en mulighed for et fælles areal.
Vi mangler kontaktfamilier til flytningebørn.
Marianne oplyste at tøj, legetøj mv. til flygtningefamilierne stadigt er meget velkomment, men dog ikke
som aflæsning hos Marianne, tag fat i Marianne for aftale.
Emner der tages med på næste møde:







Grønne arealer i byen?
Lastbiler og tung trafik i byen?
Lastbilsparkering?
Parkering i Vestergade?
Tavle ved købmanden.
Vedligeholdet?

