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Kommuneplanen bør baseres på en langsiktig og helhetlig ide/strategi om hva vi ønsker at Nes skal
være. Gitt (i) nærheten til områder med mange arbeidsplasser som Oslo/Lillestrøm/Jessheim og Oslo
Lufthavn og (ii) viktigheten av landbruket, er Nes unikt plassert til å bli en fremtidsrettet og
kunnskapsbasert landbrukskommune og samtidig et idyllisk sted å bo for de som ønsker en landlig
ro.

Dersom man skal basere kommuneplanen på en slik strategi bør vern av matjord gjøres til et sentralt
styringsprinsipp. Videre bør man legge en helhetlig plan for hvordan man skal utvikle bygdene langs
eksisterende linjer. Når det gjelder næringsutvikling bør det satses og legges til rette
for grønne/landbruksbaserte virksomheter og forskning - og kanskje i samarbeid med Hvam VGS -
samt energi/annen industrivirksomhet som kan dra nytte av potensialet som ligger i Glomma og
Vorma. 

Videre er det viktig at man tar et klart standpunkt i forhold til E16. Er vi virkelig tjent med at det legges
en motorvei gjennom Nes? Gitt miljøproblemene vi står ovenfor bør Nes ta et valg for fremtidige
generasjoner- enten ved å kreve en mindre vei som legges lengst mulig unna flest mulig innbyggere
og som ikke går på bekostning av viktig matjord og kulturlandskap - eller ved at man sier nei til vei.
Gitt mengden av og kvaliteten på matjorden i Nes har vi også et nasjonalt forvaltningsansvar. Det
overholder vi ikke ved å la matjord gå på bekostning av vei. 

I forhold til folkehelse burde man undersøke muligheten for å bygge gang- og sykkelstier mellom de
ulike bygdene i kommunen. 
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Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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