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Spørgsmål til byrådskandidater til kommunevalget 2017
Svar fra Jakob Kjærsgaard Dansk Folkeparti
1. Hvad er dine to vigtigste mærkesager?
Mine 2 største mærkesager er værdig ældrepleje og en styrkelse af
de lokale folkeskoler. Vi har i Herning kommune de sidste par år
investeret meget i kultur og events i Herning, men vi har sparet på
kerne velfærden. Det vil jeg arbejde for at rette op på. Vi skal levere
en ældrepleje, som vi kan være bekendt til de mennesker, som har
opbygget det samfund som vi har arvet fra dem. Vi skal også i tider,
hvor at der er meget snak om at folk flygter fra udkantsområderne,
der skal vi være modige nok til alligevel at investere i de små
landsbyer, så udviklingen kan blive vendt, blandt andet ved at
investere i landsbyskolerne, for det tiltrækker børnefamilierne, som landsbyerne har brug for.

2. Hvordan ser du på Lokalråd/Borgerforeningers rolle i kommunen?
a. I forhold til centraliseringen i de sidste 10 år, skal der så gøres noget for at styrke de
mindre byers muligheder?
b. Vil du være positiv overfor at Centerbyer og landsbyer får et rammebeløb til brug i
lokalsamfundet?
Der skal helt klart gøres noget, for at styrke de mindre byers muligheder. Siden kommunalreformen
er mange arbejdspladser og muligheder rykket til Herning og jeg ser lokalrådene og
borgerforeningerne som helt essentielle, i at modvirke den centraliseringen vi ser. Jeg er meget
åben for at centerbyerne og landsbyerne får flere midler til rådighed, for et stærkt og rigt opland i
Herning kommune gavner også Herning by.

3. Går du ind for at der etableres en Skjern Å Nationalpark?
Så længe vi kan finde en fornuftig finansiering af Nationalparken, så er jeg meget åben. Skjern Å
byder på et smukt naturlandskab, og det vil jeg mene er værd at investere i, til gavn og glæde for
alle.

4. Ønsker du at styrke turismen i lokalsamfundene og evt. hvordan?
Ja det gør jeg, og en eventuelt måde at gøre det på, kunne være at få en Skjern Å nationalpark, da
det vil kunne tiltrække turister. Jeg så også gerne at man investerede flere af kulturudvalgets penge
i lokalhistoriske museer, frem for moderne museer, så som HEART. Et godt eksempel kunne være
Søby Brunkulds museet, som er det mest besøgte museum i Herning kommune, men som ingen
penge får, imens at HEART for 7 millioner. Det syntes jeg godt man kunne ændre på.

5. Skal kommunen hjælpe med at få revet faldefærdig huse og drift bygninger
ned? Også selvom ejeren måske ikke er interesseret?
Jeg syntes det er vigtigt at vi får revet faldefærdige huse ned, hvis de er til fare eller gene for
borgerne, eller lokalsamfundet. Folketinget har øget pengene til nedrivningspuljen, så
mulighederne for at få revet faldefærdige bygninger ned er større end nogensinde før, Herning
kommune skal blot sætte flere penge af til nedrivninger, for det er en god investering i både i by og
land. Jeg er ikke for at man nedriver faldefærdige bygninger, hvor ejeren ikke ønsker det, med
mindre det er et ellers samlet lokalsamfund, som ønsker det.

