
Hvem skal bestemme tilgængeligheden i Gågaden? 

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget, Venstre 

Forbedring af tilgængeligheden i Gågaden i forbindelse med den nye flisebelægning er 

centralt. Vi skal sørge for, at vores ældre og handicappede medborgere kan færdes 

trygt og på egen hånd i gaden. Derfor havde kommunen også tilknyttet en 

tilgængelighedsrevisor i forbindelse med forberedelsen af projektet. Handicaprådet 

satte den 14. november 2013 fokus på dette vigtige spørgsmål i forbindelse med et 

møde i gaden. Rådet ville have os politikere til at forholde os til deres høringssvar. I 

den forbindelse blev vi opmærksom på, at kommunalbestyrelsen slet ikke har 

modtaget Handicaprådet s høringssvar. Det er dermed ikke Kommunalbestyrelsen, 

som har besluttet niveauet for tilgængeligheden i Gågaden men andre. Jeg vil gerne 

understrege, at jeg IKKE ved, hvem der har besluttet det. Og at jeg ikke har udtalt 

mig om dette spørgsmål. Det jeg med sikkerhed kan sige er, at da 

kommunalbestyrelsen den 25. februar 2013 traf beslutning om den ny flisebelægning i 

Gågaden fremgik det af materialet, at ”projektet og tilgængelighedsrevisionen var 

fremsendt til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering og med en opfordring til at 

fremkomme med bemærkninger til administrationen. Administrationen har ikke 

modtaget bemærkninger herfra” 

.  

Efter kommunalbestyrelsens beslutning i februar d.å. har såvel Seniorrådet som 

Handicaprådet i marts fremsendt ret alvorlige indvendinger over for projektet og 

tilgængeligheden. Disse oplysninger er aldrig fremsendt til medlemmerne af 

kommunalbestyrelsen. Efter Venstres opfattelse burde kommunalbestyrelsen have 

modtaget disse oplysninger, da politikerne naturligvis skal have relevante høringssvar 

også selv om de først fremkommer efter høringsfristens udløb, og navnlig når de som 

i dette tilfælde stiller alvorligt spørgsmålstegn ved kommunalbestyrelsens beslutning. 

Spørgsmålet om niveauet for tilgængelighed er et politisk spørgsmål og ikke et 

teknisk spørgsmål. Venstre fremførte dette synspunkt under mødet Miljø- og 

Planlægningsudvalget den 27. november 2013, hvor der ikke var opbakning til vores 

holdning fra et flertal i udvalget. Vi fastholder denne holdning og finder det ikke 

tilfredsstillende, at vi fra politisk side ikke får de oplysninger, som vi og borgerne med 

rimelighed kan forvente. 

 


