Oplæg til debat om fornyelse af Isenvads visionsplan
Ikast-Brande kommune skal i løbet af foråret vedtage en ny planstrategi for hvordan byerne og
landsbyerne skal udvikle sig i den kommende planperiode fra 2017 – 2029. Det er vigtigt at vi får
sendt et signal til kommunens politikere om hvilke mål vi går efter.
Forbløffende mange mål fra den gamle visionsplan er blevet opnået og det er derfor tid til at sætte
sig nye mål
Isenvads nuværende visionsplan blev skabt tilbage i 2008
Stort set alle disse mål er nu opnået:
 at der kommer væsentligt flere borgere i byen
 at der skabes et kulturbærende centrum i byen
 at Isenvads positive politiske synlighed fastholdes
 at byens borgere fastholdes som sunde og aktive
 at den lokale skole og daginstitutioner fastholdes og udbygges
÷ at den lokale service og de lokale arbejdspladser fastholdes
Der er fortsat en meget positiv befolkningsudvikling i området. En aktiv strategi, med vægt på
kvalitet og indhold, skal sikre denne udvikling i fremtiden

Kilde: Danmarks Statistik
På borgermødet i Isenvad d. 27.februar 2017 kom der mange gode forslag til elementer der kan
indgå i visionsplanen 2017-2029
1. Bevarelse af skolen. Nytænkning af ”skolen i de små bysamfund”. Markedsføring af skolen
2. Børnehaven nået max kapacitet. Udbygning

3. Isenvad-områdets store naturværdier. (Harrild Hede, Nørlund Plantage, Isenbjerg). Dem
mangler vi at gøre opmærksom på. Udbygning af områdets stisystemer med f.eks.
”Planetstier” og ”Hjertestier”
4. Beliggenheden ved motorvejen. Vi skal markedsføre byen i forbindelse med de mange
store arbejdspladser der bliver skabt i Herning, Brande, Pårup m.fl.
5. Vægt på tryghed, nærvær og transportmuligheder til og fra Isenvad.
6. Righoldigt udbud af boliger giver en rigdom i befolkningen. Udvikle ”Fra vugge til grav
beboelser”, således der er et boligtilbud til alle:
a. Boligblokke
b. Parcelhuse
c. Rækkehuse
d. Andelsboliger
e. Liebhavervillaer
f. Oldekoller
g. Lejeboliger
7. Øge antallet af kulturelle arrangementer
a. Biblioteket og kirken som kulturcentrum
8. Flere aktiviteter for 18-30 og 50+
9. Elektroniske info-skilte ved vejen
10. Øge samarbejdet med nabobyerne.
11. Rekruttere flere frivillige til at planlægge at udføre aktiviteter i byen
12. Det multikulturelle samfund. Hvordan får vi glæde af at der i fremtiden formentlig bliver en
større andel af befolkningen med en anden etnisk baggrund end dansk?
13. Beplantningerne i byen og langs bygaden skal gøres bedre.

