Vedr. indsigelse Vikær camping udvidelse i høring søndag d. 5,9,2021
Da jeg er en af dem der har adresse vikærparken 21 lige over for det der evt. skal udvides.
pkt 1 Jeg tilslutter mig alt det der er skrevet i indsigelserne, så det behøves jeg vel ikke at gentage.
pkt 2 jeg er kommet på selve campingpladsen i mange år, da jeg var med mine forældre der, da var der
ingen græs der ,men et vådt område .(der hvor der er boldbane i dag, og det der skal bruges til camping
pladsen )
pkt 3 Arealet , som nu er lavet om til en fodboldbane mm. ligger uden for campingpladsens indkørsel .
pkt 4 Jeg mangler ikke at få taget noget udsigt , heller ikke lav bebyggelse (ps. bevar den natur der er der )
pkt 5 Opstilling af hytterne på pæle kan gøres på det område der er inde på selve campingpladsen der er
flere områder der, som kan bruges
pkt 6 Skal campingpladsen udvides kan man gøre det bag ved mod gåsevig-camping samt de marker der
ligger op til campingpladsen ( prisen ? for evt. jordkøb ? )
pkt 7 Det er heller ikke uvæsentligt at når området her , er godt belagt og vinden står i den rigtige retning
lugter det af kloak. Om områdets kloak net er stort og stærkt nok til at tage en så stor belastning mere er
nok tvivlsomt ,da det nok forårsages af et overløb eller mangel på kapacitet eller udfald ,dette står hen i det
uvisse, men et er det lugter ikke godt, og det sker.
pkt 8 Vejen er heller ikke tilegnet mere trafik, og nu bruges dele af siden ind til campingpladsen allerede til
biler og campingvogne, mm. som kører ud og ind på campingpladsen og nogle gange i lange køer her forbi
mig på nr 21
pkt 9 Få en evt. udvidelse. langs med campingpladsen, langs markerne. Tjek, eller få udvidet kloak nettet så
den støre mængde spildevand kan håndteres rigtig .
pkt 10 De fleste her i området, bliver mere tilfredse ved den løsning , evt. støj og lys fra biler, samt
pladsen, flyttes ind på campingpladsen , og udfordringen med en højere vandstand bliver også løst. Vi kan
få bevaret det beriget naturområde . Få lavet en holdbar løsning på mere trafik,(breder vej, støj ,støv også )
samt kloak nettet skal fungere også .( landmænd omkring stedet må også være trætte af al den trafik på
vejen ,med manglende plads ,da de heller ikke har små maskiner i dag. )
Med venlig Hilsen
Bjarne Andersen Vikærparken 21 Haderslev 6100. tlf 20458845
Jeg er nok en af de mest berørte af forslags udvidelsen.
ps. jeg bor der og har min adr. der.
Er i tvivl spørg bare , kommunikation fremmer forståelsen.

