Læserbrev fra 19.09.17 ved Ulrik Wilbek
For en uge siden mødtes 11 kandidater til det første egentlige vælgermøde inden
kommunalvalget. Med præcis to måneder til valget vil jeg lige ridse Venstres prioriterede
emner for valgkampen op.
Venstre i Viborg Kommune har følgende ambitioner
for det kommende arbejde i kommunalbestyrelsen
•

At flere unge kommer i uddannelse eller arbejde. En række partier har igangsat forebyggende
tiltag i daginstitutioner og skoler for at opnå bedre resultater på dette område. Men vi har et
stort efterslæb på omkring 2000 unge på overførselsindkomst, som kommune, uddannelsesinstitutioner, private aktører og virksomheder i samarbejde skal arbejde for at afhjælpe.

•

At ældre med behov for hjælp eller støtte oplever forbedret nærhed og omsorg. Vi skal skabe
forhold, som de ansatte kan se sig selv i, når de bliver ældre. Vores faciliteter fejler bestemt
ingenting, men vi kan forbedre indholdet og nærheden. Det vil vi gerne medvirke til.

•

At mennesker med fysiske og psykiske handicap oplever forbedret respekt og ligeværd. På
trods af store individuelle forskelle, så er der fire ord, der kan forbedre forholdene for alle
personer indenfor handicapområdet:
Respekt for det enkelte menneske og dets situation.
Forståelse for den enkeltes vilkår.
Ligeværd så vi kan få mennesker med forskellige handicaps integreret på flest mulige
måder.
Tilgængelighed til elevatorer, p-pladser, ramper m.m. og gennem ledsageordninger til
oplevelsesarrangementer af forskellig art.

•

At landdistrikternes udvikling og trivsel fremmes. Venstre har altid ønsket at støtte op om
landdistrikterne. Helt konkret har det mundet ud i et forslag om, at der etableres et
landdistriktsudvalg efter næste kommunalvalg.

•

At forbedre infrastrukturen. Det er næppe nogen hemmelighed, at Venstre arbejder hårdt for
at få etableret ”Den Midtjyske Motorvej”. Samtidig ønsker vi naturligvis også at forbedre
vejføringen på A 26 mellem Viborg og Århus.
Dette var naturligvis kun en kort gennemgang af de prioriterede områder. Hvis du i øvrigt vil
vide mere om vores politik – ud over det vi kan nå at skrive om her i avisen (*) i de næste to
måneder - kan du gå ind på min hjemmeside ulrikw.dk, følge mine Facebook opslag eller
anskaffe den bog, jeg har udgivet til borgerne i kommunen.

(* Kilde: Viborg Stifts Folkeblad 19.09.17)

