Marstal den 25 februar 2021

Vedr.: Tilføjelse til Indsigelse om Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 123-6

Hermed sender jeg en tilføjelse af vores indsigelse angående Kommuneplantillæg nr. 17 og
Lokalplan123-6.
Ved det digitale orienteringsmøde den 8. februar kom der intet andet nyt frem end Teknisk afdeling
havde rykket lidt på linjerne i Det Ærøske Boligselskabs plantegninger for at imødegå indsigelserne
fra Erhvervsdirektoratet. Alle de borgere der havde lavet forslag og indsigelser til området, gik
teknisk forvaltning let og elegant hen over. Vi blev ikke taget alvorligt. Det er som om vi bare kan
rette ind til højre og sige javel.
Vi finder ikke det er rigtigt, da Ærø Kommunes folkevalgte medlemmer skal forvalte alle borgere i
kommunen ens og ikke kun arbejde for et boligselskab.
I 2017 udsendte Ærø Kommune et ”Forslag til tillæg til planstrategi nr. 2” . I dette udmærkede
forslag afslutter kommunen med, citat – Mulighederne i området er mange. Derfor foreslår
Kommunalbestyrelsen, at der ansøges om at udlægge arealet til udviklingsområde.
Efterfølgende vil der i samarbejde med borgerne blive udarbejdet en marsterplan for
området.- citat slut. Dette er under ingen omstændigheder sket. Kommunen er løbet fra sine egne
ord og de er løbet stærkt.
Videre vil vi klage over den ekstreme dårlige forvaltningsskik kommunen har udøvet i forbindelse
med denne sag. En af de berørte parter fik mail i e-boks den 5. februar, andre via Fyns Amtsavis og
igen andre via mund til mund metoden, om det digitale borgermøde ( orienteringsmøde ) den 8.
februar mellem kl. 1700 og 1800. Den 17. februar kommer sagen i ugeavisen hvor der også står, at
indsigelsesfristen er kun på 4 uger og starter den 5. februar til den 5. marts. Det vil sige nogen af os
først får indsigelsesdatoerne 12 dage efter det er startet. Det er yderst beskæmmende og kritisabelt,
at en afdeling i kommunen ikke arbejder ens for alle borgere i denne sag.
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