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Emne: Digeprojekt Hou Nordstrand

Til

Borgmester Bjarne Nielsen
Formand for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø, Knud Gether
Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. september 2012 at fremme en sag om højvandsikring ved Hou
Nordstrand. Som bekendt har dette digeprojekt en markant modstand fra mange lodsejere, specielt Hou
Grundejerforenings 70 medlemmer der ikke har nogen nytteværdi af en digeudvidelse.
Overordnet mener vi, at det påtænkte dige er os uvedkommende , at en udvidelse som påtænkt ikke bør
ske og at der ikke er nogen nytteværdi ved et sådant dige for parceller på det område ,der er omfattet af
vores forening.
Det er et faktum
at langt den overvejende del af grundejerforeningens medlemmer er placeret i kote -1.50 og aldrig har
været berørt af oversvømmelser i dens 90-årige historie.
at selv ved oversvømmelsen i 2006 var der ingen i ”vores” område der var berørt
at den vandgennemtrængning der skete i 2006, skete i den sydlige del af diget , og ikke i den nordlige del ,
som nu påtænkes udvidet
at Gustav Petersensvej ikke nogensinde- bortset fra den aller sydligste del- har stået under vand , og i
øvrigt er vejens højdeplacering ikke belyst ved målinger
at området som omfattes af Grundejerforeningen Houborglund altid har haft problemer med vand –
dette var også tilfældet før området blev udstykket til sommerhusparceller
at der således er god mening i at sikre området ved Houborglund mest muligt – men ikke på en sådan
måde , som der nu lægges op til
at der ikke er nogen nytteværdi ved et sådant dige for parceller på ”vores ” område

Vi må med stor beklagelse konstaterer at vores henvendelser og spørgsmål stadig ikke er blevet besvaret
således som en forvaltningsmyndighed efter vor opfattelse burde have gjort.
Vi har også rettet flere henvendelser til jer med henblik på at drøfte sagen med jer som kommunens
øverste myndighed – dette er vel ganske normalt i et demokratisk samfund, men også her er vi blevet
afvist.
Sagens alvor er ikke blevet mindre så vi skal endnu en gang snarest bede om et møde med jer. Et tidspunkt
kan aftales med undertegnede på Telefon 28-107874

Med venlig hilsen

På vegne af Hou Grundejerforenings bestyrelse
Michael Wadt

Kind Regards/med venlig hilsen

Michael Wadt
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