Til naboerne til projekt hundeskov i Jyderup
Vi skal hermed bekræfte, at have modtaget en række underskrifter fra beboere på Dyremosevej, som er bekymrede
over projektet med en hundeskov i Dyremoseskoven. Vi har erfaret fra artiklen i Nordvestnyt den 7. november 2015,
at flere beboere oplever, at Jyderups Fremtid handler hen over hovedet på beboerne på Dyremosevej.
Vi er meget kede af, hvis det opleves sådan, for det har bestemt ikke været vores hensigt.
Vi har i løbet af oktober måned været i skriftlig dialog med både Leif Graversen og Søren Christopersen fra
Dyremosevej, omkring projektet, og vi har informeret begge om, at vi meget gerne vil i dialog med naboerne omkring
de bekymringer, der kunne være til dette projekt. Vi har samtidig orienteret om, at projektet selvfølgelig skal
overholde alle regler og love for et sådan projekt, hvorfor vi har henvendt os til Holbæk Kommune og Skovforeningen.
Vi synes faktisk, at dialogen med Leif Graversen og Søren Christoffersen har været konstruktiv, og vi har ventet på en
tilbagemelding. Det sidste vi modtog fra Leif Graversen, før underskrifterne, var den 28/10 hvor Leif skriver til os:
”Vi tager i de kommende dage fat i at orientere beboerne her på vejen, da ikke mange af dem ved noget om jeres
projekt endnu. Herefter vender jeg tilbage.”
Vi forventede derfor, at vi ville høre nærmere om den fremadrettede dialog. Artiklen i Nordvestnyt kom derfor som
lidt af en overraskelse for os, da vi forventede en almindelig dialog mellem os som borgere og ikke en dialog igennem
medierne. Jyderups Fremtid er trods alt kun en frivillig forening bestående af borgere i Jyderup, som ønsker at skabe
en god by for alle borgere.
Vi har fra formanden for andelsforeningen Bøgeskoven Frank Kaster Andersen modtaget kopi af den skrivelse, som
andelsforeningen har sendt til kommunen, hvor deres bekymring omkring P-pladser er beskrevet. Vi har takket for
informationen, og vi har klart tilkendegivet, at der vil blive taget højde for bekymringerne.
Endelig har vi talt med Lina Falster fra Skovengen, hvor beboerne også har udtrykt bekymring for parkering i kvarteret.
Vi har forsøgt at gruppere de bekymringer, som vi har modtaget:
Øget trafik på Dyremosevej
Parkeringsforholdende i de omkringliggende beboelseskvarterer
Støj fra hundeskoven i form af gøende hunde, og hundeejere der fløjter og råber efter deres hunde
Afstanden fra private haver og til hundeskoven
Vi er meget indstillet på at få afklaret omfanget af ovenstående, så vi kan få en objektiv drøftelse af disse
bekymringer.
Status er, at vi venter på svar fra Holbæk Kommune omkring de forhold, som kommunen mener, vi skal tage højde for
ved etableringen af hundeskoven. Et af de forhold, som de kigger på, er vores forslag om at etablere parkeringspladser
i selve hundeskoven væk fra beboelsesområdet.
Vi vil indkalde til et borgermøde, når vi har fået en tilbagemelding fra Holbæk Kommune, om vi overhovedet må
etablere en hundeskov i Dyremoseskoven. Hvis vi må etablere hundeskoven, håber vi, at både tilhængere,
bekymrende borgere og forhåbentlig Holbæk Kommune vil deltage, så vi kan få en god og konstruktiv dialog mellem
borgerne om muligheden for en etablering af hundeskoven.
Vi håber, at vi med denne skrivelse, har skabt lidt klarhed omkring projektet og hvor vi er på nuværende tidspunkt.
Det har på ingen måde været Jyderup Fremtids ønske at handle hen over hovedet på nogen.
Med venlig hilsen
Formand Erik Just Pedersen og projektansvarlig Søren Bøtker Pedersen
Jyderups fremtid.

