Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att. Udvalgsformand Knud Gether/Stabschef Kurt Habekost

3. september 2013

Svar på spørgeskema angående dige ved Hou
Kære Knud Gether og Kurt Habekost,
Der er tilsyneladende ikke klarhed over, om jeg har svaret på ovenstående sendt fra
Langeland Kommune, dateret 29-03-2012, så derfor denne bekræftelse på min stillingtagen.
Jeg svarer klart nej til det fremlagte projekt og dette af tre grunde:
Først det demokratiske: oprindeligt havde spørgeskemaundersøgelsen - som jeg
husker det - til formål at undersøge, hvor mange lodsejere nord for Gustav Petersensvej, der kunne støtte et eventuelt digeprojekt. Det er ganske få - så vidt jeg ved
under en håndfuld - der har svaret direkte positivt. En højere ja-procent end maksimalt 10 kræver, at man medtæller "sofavælgere"(altså de der ikke har svaret) samt
dem, der har en klar (og lav) økonomisk overgrænse for projektet, hvilket i virkelighedens verden næppe holder. Den hidtidige metode anvendt at Langeland Kommune er ikke klædelig i et demokrati.
For det andet den praktiske: der er en ganske kraftig naturlig tilvækst på stranden i
det område, hvor diget påtænkes etableret. Tror man ikke os, der jævnligt besøger/bruger stranden kan postkort fra 1950'erne bruges som et ganske glimrende bevis. En ca. 2 meter høj betonmur, der ses på billeder fra denne periode, er i dag fuldstændig begravet i terrænet af naturligt aflejret sand og processen fortsætter.
For det tredje er der også et fordelingspolitisk aspekt: Nogle lodsejere har betalt meget høje priser for en havudsigt, som nu bliver spoleret af et dige, som de ikke har
brug for. De skal til gengæld betale for, at andre lodsejere, som har købt meget billige sommerhuse - man kan jo kun gætte på hvorfor priserne nogle steder er så lave kan få deres værdier sikret. Som et minimum burde projektet være ledsaget af en
erstatning fra de, der har økonomisk glæde af diget til de lodsejere, hvis ejendom
bliver forringet ved samme lejlighed.

…fortsættes…

Med andre ord: den demokratiske proces forekommer mig tvivlsom, behovet skal
man nok tilhøre en dommedagssekt for rigtig at tro på (men bevares: skal enhver
teoretisk mulighed udelukkes så kan man naturligvis altid finde støtter). Endelig er
den individuelle økonomi ved en digeetablering mellem lodsejernene i området af en
karakter, der bør få et hvert retskaffent menneske til at tænke sig om en gang til.
Registrere mig venligst med en NEJ til digeprojektet ved Hou
Venlig hilsen
Claus E. Petersen
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Nørreled 5, Hou
5953 Tranekær
Hjemmeadresse
Vejlevej 76, Hørup
7300 Jelling

