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Spørgsmål til byrådskandidater ved kommunevalget 2017
Svar fra Vinnie Borbjerg Socialdemokratiet

1. Hvad er dine to vigtigste mærkesager?
1. Bedre forhold for dine og mine børn

Børn og unge - fordi de er vores vigtigst ressource i fremtiden, det er dem der
skal tage over efter os. Vi skal turde investere i børnene og deres familier.
Der skal være flere voksne i institutionerne – som laver pædagogisk arbejde i
stedet for bureaukratisk arbejde.
Inklusion – ikke for enhver pris – Jeg vil kæmpe aktivt for, at inklusionen ikke
bare sker med henblik på besparelser. Det må hellere koste penge nu og her, så
vi får unge mennesker med selvværd
2. Tryghed for de ældre – et værdigt ældreliv!

Vi har ældre, der har brugt hele deres arbejdsliv på at skabe det Danmark, som
du kender i dag. De har fortjent, at vi sætter fokus på, hvordan vi behandler
vores ældre.
Jeg vil bl.a. kæmpe for, at de fornødne personaleressourcer følger med, når
madduften kommer tilbage på plejecentrene, og en mere fleksibel visitation ved
tildeling af hjælp.

2. Hvordan ser du på Lokalråd/Borgerforeningers rolle i kommunen?

Jeg mener lokalrådet har en stor betydning for vores centerbyer og landsbyer.
Jeg sidder selv med i lokalrådet i Kibæk. Jeg vil som sagt rigtig gerne også have
indsigt i Sdr. Felding, så det er bare at invitere mig til et møde så jeg kan hører
hvad i arbejder med i Sdr. Felding.
a. I forhold til centraliseringen i de sidste 10 år, skal der så gøres noget for
at styrke de mindre byers muligheder?
Vi vil som socialdemokrater være med til at lave et politisk udvalg som kigger
samlet på alt rundt om Herning by. Fordi vi mener det er vigtigt at have et
politisk organ, der kan træffe beslutninger i samarbejde med de enkelte
landsbyer og centerbyer.
b. Vil du være positiv overfor at Centerbyer og landsbyer får et rammebeløb til
brug i lokalsamfundet?
Det har jeg svært ved umiddelbart ved at svare på, men jeg kan godt lide at man
som i dag ikke bare politisk kan beslutte hvem der skal have penge og hvem der
ikke skal. Det er de andre f.eks. landsbyer der er med til at stemme om hvem der
skal i gang med et af de projekter de har sendt ind som forslag.

3. Går du ind for at der etableres en Skjern Å Nationalpark?
Uddrag fra et læserbrev jeg indsendte fredag formiddag før jeg fik disse
spørgsmål.
Min vision for denne vandvej og hele ådalen som den gennemløber gennem hele
Herning Kommunes sydlige del, er helt i tråd med de tanker og ideer, der ligger bag
det nye initiativ, som Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner har sat i gang.
Vi skal selvfølgelig igen have Nationalpark Skjern Å på bordet hos politikerne på
Christiansborg.
Det nye initiativ skal have lokal opbakning. Mange spørgsmål skal afklares omkring
indhold og grænsedragning
Jeg vil meget gerne medvirke til, at der ved og omkring ”vandvejen” skal udvikle sig
en blomstrende økonomi i kraft af en bred vifte af aktiviteter.
Derfor skal ”vandvejen” fra øst for Skarrild til vest for Sdr. Felding ligeså meget
på den politiske dagsorden som Herning midtby.
De bedste medspillere til at føre en sådan udvikling frem til et positivt resultat, er de
lokale ildsjæle. Jeg tilbyder gerne min hjælp.

4. Ønsker du at styrke turismen i lokalsamfundene og evt. hvordan?
Vi skal udnytte vi har Skjern Åen i baghaven både i Sdr. Felding og Skarrild. Her
tænker jeg vi har et kæmpe potentiale for at udvikle turismen endnu mere.

5. Skal kommunen hjælpe med at få revet faldefærdig huse og drift
bygninger ned? Også selvom ejeren måske ikke er interesseret?

Gennem dialog med ejeren, da det er vedkommende der har ejendomsretten.

