Rudersdal Tidende 74
Kommunens legepladser får en ekstra million kr. i 2010
I december måned forslog LokalListen at Rudersdal også
søgte om ekstraordinær låneadgang til renovering og fornyelse
af de kommunale legepladser. Vores ønske kom med i ansøgningen til Indenrigsministeriet, der nu ar givet os mulighed for
at udføre arbejder for 1 mio. kr på legepladserne i 2010. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til nødvendige renoveringer, nye legeredskaber og skitseret at der også bør etableres en
offentlig legeplads i forbindelse med Holte Havn. Det sidste
var et forslag som vi i LokalListen fremførte allerede for to
år siden, efter at vi havde indkaldt ønsker fra borgene om hvor de synes, der manglede udfoldelsesmuligheder
for vores børn. Det siger sig selv at vi hilser denne mio. kr. velkommen og støtter fuldt op om de ideer, der nu
arbejdes videre med i forvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget.

Hvor galt står det til?
I sidste nr. af Rudersdal Tidende nævnte vi at der arbejdes med at finde besparelser på lidt over 20 mio. kr. på
området Børn- og Unge. En blodig sag, som vi vender tilbage til. Nu viser det sig at budgetoverskridelsen på
dette område er langt, langt større. I pressen tales om over 60 mio. kr., hvilket svarer til en budgetoverskridelse
på næsten 30%. Ingen af kommunalbestyrelsen nuværende medlemmer kan erindre lignende ”løben løbsk” nogen sinde i de to gamle kommuner, og hele sagen stiller spørgsmålstegn ved om vores kommune er så veldrevet,
som vi ynder at fremstille os selv i almindelig selvfedhed? Hvordan kan et budgetområde skride så ukontrollabelt
gennem mere end et år? Hvem har undladt at gribe ind i tide? Og hvorfor bliver ulykkerne ikke lagt åbent frem?
Er der nogen, der har ”røde ører”?

Foråret er kommet – Maria skal på barsel
LokalListens gruppeformand Maria Steno går pr. 1. april på barsel i 3 måneder, og ind træder
tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Rasmussen (billedet), Trørød. Birgitte indtræder i
Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens Benny Würtz vikarierer for Maria i Kultur- og Fritidsudvalget. Axel Bredsdorff passer Marias plads i Kajerødskolens
bestyrelse.

Farlig nytænkning bekymrer cyklister
LokalListen påpegede under februars møde i Kommunalbestyrelsen, at den valgte trafikløsning på Kongevejen
er såvel ”usædvanlig” som ”forpligtende”. I det renoveringsforslag som er lagt frem af kommunens eksterne
rådgivere er der lagt op til at cykelstierne på Kongevejen ophører på den sidste strækning inden mødet med Stationsvej og Øverødvej. Ideen er at cyklisterne ved ankomst til krydset skal blande sig med de højresvingende
biler, således at der skabes en situation af utryghed, der gør at ”alle passer bedre på”. Denne tankegang har vi
ikke før stødt på indenfor trafikforskningen, men vi blev belært om at det er den løsning, som giver størst sikkerhed for cyklisterne. At Dansk Cyklistforbunds lokalafdeling ikke deler dette synspunkt nævnes blot for at
understrege, at ikke alle eksperter er enige. LokalListen valgte at pointere, at der skal informeres grundig til
cyklisterne, så de ved ”hvad de har i vente inden de nærmer sig krydset” og at løsningen skal evalueres hurtigt
efter at ombygningen er sket. Det fik vi lovning på fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Birkerød Vand fortsætter
På den årlige generalforsamling i Birkerød Vand a.m.b.a. blev der givet massiv opbakning til den fusionskritiske
fløj, der nu har fire ud af fem poster i bestyrelsen. Alle planer og at omdanne interessentskabet til et kommunalt
styret aktieselskab sammen med de øvrige vand- institutioner i kommunen er hermed skrinlagt. En stor sejr for
det lokale demokrati. Borgerne har fortsat direkte indflydelse på deres egen vandforsyning i den nordlige del af
kommunen.
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