PRESSEMEDDELELSE
Planerne omkring Varde Midtby og Nationalpark Vadehavet bør tænkes sammen !
På byrådsmødet i Varde kommune den 3. marts 2009, hvor byrådet skal genbekræfte sin tilslutning
til ønskerne om oprettelse af ” Nationalpark Vadehavet”, vil gruppeformanden for den konservative
byrådsgruppe i Varde kommune, Niels Christiansen (K) gentage gruppens tilslutning til projektet.
Niels Christiansen vil imidlertid samtidig benytte lejligheden til at foreslå, at Varde kommune får
undersøgt mulighederne for at få ændret nationalparkens østligste afgrænsning fra dennes nuværende placering ved den vestlige ringvej, og i stedet arbejde for at få nationalparkens østligste
skel ført helt ind til havnen i Varde Midtby.
Niels Christiansen udtaler i den forbindelse:
”Med de betydelige markedsføringsmæssige fordele, som en nationalparkoprettelse vil give kommunen, så er
det meget vigtigt, at Varde kommune nu søger at udnytte disse fordele optimalt og målrettet.”
Varde Å-dals faktiske udstrækning helt ind til selve midtbyen og Varde Havn bør derfor tænkes tydeligere
ind i det igangværende planmæssige arbejde omkring både Varde Midtby og Nationalpark Vadehavet”.
”Byrådet besluttede i 2007 at lade nationalparken / Varde Å-dal slutte ude ved ringvejen, men denne beslutning bør nu revurderes. Lad i stedet Varde Midtby få fuld adgang til de fordele, som det vil være for Varde,
at kunne have en nationalpark ”lige udenfor døren”. Ved at få nationalparken grænsende op ad selve midtbyen så får Varde by tilført et rigtig godt aktiv i sine bestræbelser på at gøre midtbyen og resten af Varde by
til en endnu bedre bosætningsby og et endnu bedre mål for turister. Den mulighed bør Varde kommune nu
udnytte fuldt ud.”
”Det hidtidige, politiske arbejde omkring en ny og markant udviklingsplan for Varde Midtby har hele tiden
fra konservativ side været gennemført ud fra ønsket om opnåelse af den kvalitetsmæssigt bedst mulige helhedsløsning for hele midtbyområdet.
”Fra konservativ side vil vi fortsætte arbejdet med en helhedsløsning for Varde Midtby. Et arbejde som nu
også bør omfatte muligheden for at få en nationalpark ”lige udenfor døren”.
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