Beboerne i Gistrup sagde ja tak til tre projekter
af Kjeld Mølbæk
PÅ BORGERMØDET den 4. maj i Gistrup Idrætscenter sagde borgerne i

Gistrup ja tak til de tre spændende projekter, som budgetforliget for
2017 i byrådet i Aalborg lagde op til. For at skaffe penge til et ”gatewayprojekt”, der skal binde Gistrup skole og Gistrup Idrætscenter sammen
med Lundby krat, samt i an- den omgang også et aktivitets/forsamlingshus, skulle de lokale beboere acceptere, at de hidtidige
træningsbaner ved ”Spar Es” på Lyng- toften sættes i spil til en fremtidig
boligbebyggelse.
Indledningsvis præsenterede arkitekt Hans Maigaard på vegne af LKBGistrup intentionerne i ”Gateway-projektet” og skoleder Thorstein
Jensen fra Gistrup og Vaarst/Fjellerad skoler bakkede op ved at fortælle
om, hvordan skolerne vil bruge anlægget til forbedring af indlæringen og
elevernes motorik. Endelig fortalte formanden for samrådet, Anker
Lohmann-Hansen om behovet for et ”Gistrup-hus” med mulighed for
sociale og kulturelle arrangementer samt ikke mindst afholdelsen af
private fester.
Efter oplægget blev de omkring to hundrede fremmødte tilbudt at
deltage i en workshop om hvert af de tre projekter og her var der i alle
tre grupper overvejende positiv stemning for planerne. Der blev af de
fremmødte gi- vet flere gode ideer til forbedring af de tre forskellige
projekter og kommunen vil nu bearbejde de mange in- put i den videre
proces. Omkring bebyggelsen på arealet ved ”Spar Es” blev der
således peget på, at det bør være boliger af vidt forskellig størrelse til
brug for alle aldre.
Som afslutning på mødet konkluderede først chefen for Sundheds- og
Kulturforvaltningen, Erik Kristensen, på aftenens forløb og efterfølgende var rådmanden for samme afdeling, Mads Duedahl (V), enig
heri for det havde været en positiv oplevelse med det store fremmøde
og det store engagement i arbejdet i de forskellige workshops. Derfor vil
det videre forløb nu være, at der laves en indstilling til forligs- partier
bag budgetforliget, om at beboerne i Gistrup ønsker at få sat gang i de
tre aktuelle projekter. Derfor skal der gang i en lokalplan for arealet ved
”Spar Es” og der skal regnes på, hvad et provenu af grundsalget kan
bli- ve for det beløb overføres til de to andre projekter ved Gistrup skole
og Gistrup Idrætscenter for der var overvejende enighed om, at det
kommende ”Gistruphus” bør placeres her af hensyn til støjgener og
udnyttelse af eksisterende parkeringspladser.

