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1. Beskrivelse af udviklingsrådets område
Udviklingsråd Helle Vest dækker et område karakteriseret ved små landsbyer og et stort
landområde. Der findes byområder i Roust, Rousthøje, Næsbjerg, Øse og Nordenskov.

Desuden er der mange landbrug og faktisk en del industri i det åbne land. Der er stor
pendling ud af området til især Varde og Esbjerg, men også længere væk til det midt- og
østjyske. Det vil sige, at området for mange er et sted, hvor man bor, men ikke arbejder og
derfor er væk fra i det daglige. Altså et område som så mange andre landdistrikter i Varde
kommune.
I udviklingsrådet arbejder vi på, at alle distrikter i vores område kommer i arbejdstøjet, og
vi prøver på at skubbe på og sætte projekter i gang i de enkelte foreninger, det er de jo
også i gang med i forvejen; men vi kan måske vær en form for ”fødselshjælpere.”
Det er vigtigt for os at pointere, at den udvikling, der skal ske hos os og i de øvrige
udviklingsråd, sker i et samarbejde og koordineret i hele kommunen.

2. Udviklingsrådets værdier
I alle byområder i Helle Vest Udviklingsråd er det selvfølgelig vigtigt, at man fastholder
eller i bedste fald udbygger det butiksliv, erhvervsliv og det befolkningstal, der findes for
nuværende. Derfor skal man slå på de værdier, der findes. Det er bl.a. at der fortsat skal
være en skole, at der er nærhed, altså at man kender hinanden (det er faktisk en kvalitet!),
at der er et rigt foreningsliv, at man gør opmærksom på naturens herligheder (f.eks.
Karlsgårde sø, skovområder, Varde å m.m.)

3. Udviklingsrådets mål
Vi vil selvfølgelig, i ”kamp” med de andre Udviklingsråd i kommunen, forsøge at bevare
vort lokalområde. Vi skal dog også være klar over, at de enkelte udviklingsråd i
virkeligheden vil det samme. Vi vil også gerne i Helle Vest udbygge, skabe vækst,
tiltrække nye indbyggere osv., men det vil jo alle. Derfor tror vi som sagt, at vi også, ud
over at se på vort eget område, må se på ”hele” kommunen. Ud over det vi har nævnt, så
se på vore ”lokale” mål nedenfor.
4. Handleplaner
Handleplanerne er jo hele tiden i bevægelse og under udvikling.
Diverse foreninger i de enkelte områder arbejder for nuværende med følgende
fokuspunkter:



I NÆSBJERG OMRÅDET
- Nye boligområder i den vestligedel af byen
- Forbedringer af vejbelægning i byen
- Gadelys på Agervigvej ”forlænges” til Agerholm

- Gadelys i krydset Næsbjerghus
- Vigespor ved frakørsel på Vardevej ind til Næsbjerg
- Sikre udlejnings boliger i Næsbjerg
- Offentlig transport
- Understøttet og tiltrække erhvervslivet
- Sikre at faldefærdige huse bliver nedrevet
- sikre og vedligeholde de grønne områder i byen
- Få fjerne højspændingsledningen i den vestlige del af byen
- Legeplads i Byparken
- Skiltning for lastbil pakering
- Sti fra byen til Agerviglund
- Øget bosætning



I ROUSTHØJE og ROUST OMRÅDET

-

Renovering af legepladsen og helst et skur/overdækning så man kan gå i læ. Gerne med
bålplads.
Trafik regulering igennem byen,
Sti fra Roust til Rousthøje
Forlængelse af cykelsti fra Årre til Korskroen

-



I ØSE / NORDENSKOV OMRÅDET
- Cykelsti fra Øse Efterskole til Næsbjerg
- Forbedring / bevarelse af forsamlings- og kulturhus
- Renovering af fortove og veje
- Adskildelse af kloak og overfladevand
- Øget tilflytning til området
- Renovering af bymidte

HELE OMRÅDET
- Udvikle infrastrukturen i alle byer og landdistrikter med relevante busforbindelser til
videregående uddannelses byer, eks: Esbjerg, Grindsted og Varde (se handleplan C)
- Opdatere / udvikle hjemmesider
-

Diskutere Skole struktur for området
Low cost cykelstier som muligheder

HANDLEPLANER:

Infrastruktur i hele udviklingsrådets område samt hele kommunen:
I vores eget område har vi set på cykelstier (se handleplan C ovenfor) og busforbindelser.
Det er vigtigt, at busserne passer til børnenes skolegang. Det har det knebet med til
Næsbjerg skole. Vi har gjort opmærksom på det i et brev til kommunen. Vi følger op.
Det er et ”must”, at hvis Varde kommune vil have at eksempelvis de unge mennesker
skal gå i skole i Varde, så skal der være busforbindelser fra alle dele af kommunen, så
man ikke skal vente alt for lang tid for at komme til og fra skole. Som det er nu tager en del
elever til andre skoler, fordi det er hurtigere og nemmere. Den kollektive trafik skal være
optimal, så længe der er et behov. Vi vil på næste møde med formændene for
udviklingsrådene tage dette emne op, så vi kan få en kvalificeret debat, der ”dækker” hele
kommunen.

