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Indsigelse til Lokalplan ved Algade i Haarby.
Att.: Plan og Kultur Assens Kommune.
Vi vil hermed som ejer af matrikel Algade 42 komme med indsigelse til fremsendte Lokalplan for området ved
Algade/Postvænget.
Vi ser mange udfordringer for trafikafviklingen på Postvænget og Algade.
I Dag er der ved vores indkørsel til OK Vask ca. 50 biler hver dag som skal ind og ud fra Postvænget. Ved siden af
vores indkørsel er der Nettos, som betjener ca. 550 biler pr. dag, som også skal ind og ud fra Postvænget.
Derudover er der rutebilerne der skal til stationen og kører ad Postvænget ind og ud.
Der er i dag en tilgængelighed til alle 3 aktiviteter, der belaster Postvænget, så det jævnligt er svært at få
trafikafviklingen til at glide, når der er grønt på Algade og bilister skal dreje ind ad postvænget, og der er kø på
Postvænget der holder for rødt.
Det betyder at biler fra Algade ikke altid kan køre ind på vores og Nettos indkørsel, men holder i kø.
Hvis Postvænget skal havde yderligere trafik fra ind og udkørsel fra Rema, der yderligere vil belaste Postvænget med
ca. 500 biler som både skal ind og ud på parkeringsplads overfor vores OK Vask.
I skriver i Lokalplansforslag at trafikken omkring Algade/Postvænget ikke vil ændre sig markant, hvilket vi lige har
beskrevet, at området ved Postvænget ikke kan klare den yderligere trafikmængde.
Det vil forringe vores aktivitet på Algade 42 så meget, da tilgængeligheden bliver meget vanskelig med den øgede
trafik.
Vi ser også gerne belyst hvordan der på Remas grund vil skulle se afvikling af vareleveringer, da der med
parkeringsbåse på det meste af grunden ikke er anvist plads til lastbiler.
Vi ser frem til svar på ovennævnte.
Bestyrelse og Uddeler i Haarby Brugsforening.
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