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Jeg ønsker å knytte kommentarer til noen av punktene i høringsforslaget.

 

1.2.1. a) Demografi, bolig- og arealstruktur

Det står følgende om ny E16: «Ny trasé for E16 kan påvirke utbyggingsstrukturen, spesielt for
næring.»

Betydningen av ny trasé må vies mye større plass i planprogrammet, da den vil ha stor betydning
også for boligområder som berøres, med støy- og støvplager, barrierevirkninger med mer.
Eksempelvis: Dersom én av traseene i korridor C blir realisert, vil det berøre svært mange beboere i
Årnes sentrum og boligområdene nord for Årnes, og på sikt vil dette påvirke boligstruktur og
innbyggersammensetning.

 

3.2. a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling

Årnes beskrives som «prioritert tettsted», og det refereres til at vedtatte nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging setter mål og krav til framtidig tettsteds- og utbyggingsstruktur.
Skal man lykkes med dette, må man ivareta og legge til rette for Årnes som godt bosted. Da er det
ikke nok å vedta grønne områder; man må også ha en mening med hva disse skal benyttes til. Skal
grønne områder ha verdi som frilufts- og rekreasjonsområder, må de samtidig sikres mot planer som
medfører eksempelvis betydelige støy- og støvplager.

Grønne soner/områder må sikres mot forringelse (ref punktet over), fordi de er svært viktige for trivsel
og for folkehelse:

Strandsone fra Årnes til Høie – grønn sone må utvides lenger oppover Glomma, minimum til
Hennisand. Dette er et viktig rekreasjonsområde med lett tilgjengelighet for svært mange
innbyggere, også uten bruk av bil.
Høieparken et fantastisk lavterskeltilbud til ungdom og øvrig befolkning, og området er lett
tilgjengelig i gang- og sykkelavstand for veldig mange og med nærhet til kollektivtilbud.
Turstien fra Fjuk til Dragsjøhytta og området rundt Dragsjøhytta
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Avsender

Disse områdene er viktig å sikre mot forringelse av eksempelvis støy; ny E16 med kryssing nedenfor
elvemøtet er en stor trussel for de to første.

 

3.6.4. d) Sosial utjevning og mestring for flest mulig

To av underpunktene i høringsforslaget lyder:

«Nye boliger skal ha tilgang til aktivitets- og rekreasjonsområder i gangavstand.
Sikre friområder og tilgang til blågrønnstruktur langs Glomma og Vorma. Nes kommunes
særpreg med grønt landskap langs elvene skal bevares. Tilgang til grøntområder og natur i
nærmiljø skal prioriteres.»

Disse punktene gir ingen mening når kommunestyret ikke har stoppet videre utredning av ny
E16-trase innenfor C-korridoren.

Jeg har vedlegg til saken
 

Anne Britt Holter
Fornavn Etternavn

Strandvegen 9
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