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Høringsinnspill. 

 

Det er med glede vi ser at man tar friluftsområder, rekreasjonsområder, kulturminner og områdene
langs elva på alvor og det bør utvikles en forvaltningsplan i samråd med Statsforvalter. Dette er
uerstattelige verdier for Nes. 

Medvirkning av befolkningen er viktig og at innbyggere blir hørt og tatt på alvor!

 

Det at Årnes skal være tettsted  krever bedre infrastruktur. Her har nå bilene og trafikk blitt fokus da
etablering av boliger ikke medfører flere parkeringsplasser. Vi kan fort havne fra sjarmerende tettsted 
til trafikkaos og mindre tilgjengelighet. Det å tillate bygging av store leilighetsbygg og helsetjenester i
sentrum skaper stort parkeringsbehov. Det er også en utfordring for de med helseutfordringer og
universell utforming. 

 

Årnes er også kollektivt knutepunkt, men svært utilgjengelig for resten av bygda. Når tilbud og
tjenester skal prioriteres der- må det etableres bedre kollektivtilbud. 

 

Ny togstasjon ved Funnefoss hadde hevet Nes og gitt et mye bedre tilbud for mange. Nes
Videregående skole  og Hvam blir mer og mer utilgjengelig for ungdommene i Nes og Jessheim
lokker. Fra mange steder i Nes kommer man seg raskere til andre kommuner enn til Årnes. 

 

Det at barn og ungdom har barnehage, barneskole og fritidsaktiviteter i sitt nærmiljø er viktig for
trygghet og familieliv. Nes har blitt en kommune hvor alle er svært avhengig av bil for at jobb og
familieliv skal " gå opp". Dette er også lite hensiktsmessig for miljøet. Det er derfor viktig å se
helheten ved utbyggingsplaner slik at disse ressursene er på plass. 
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Avsender

 

Gode møteplasser for ungdom er viktig slik at de ikke drar mot Jessheim/ Oslo. Det er forebyggende
tiltak og kan gi gevinst på sikt.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Gro Westerhagen Ilseng

 

Opaker

 

 

Jeg har vedlegg til saken
 

Gro Westerhagen Ilseng
Fornavn Etternavn

Fiolvegen 10
Adresse

2166 OPPAKER
Postnr/sted

99727167  
Mobil Telefon

 
Telefon arbeid

grwe@online.no
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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