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Vedr. Vinding Kirke, lokalplan 1275, boligområde for Vindingvej, Vejle Kommune

Med anmodning om en udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt lokalplan 1275,
boligområde for Vindingvej, Vejle Kommune
Området ligger ca. 300 meter nord for Vinding Kirke, syd for Vindingvej, hvor den drejer mod
vest.
Fra Vinding Kirke og mod nord helt op til Vindingvej strækker sig et grønt areal, der er friholdt
for bebyggelse. Der er nogle beplantningsbælter i øst-vest gående retning, samt ud for haverne
syd for området, som (i alt fald i sommerhalvåret) bryder det frie indsyn til kirken fra Vindingvej
- og udsynet fra kirken.
Man kunne med fordel fælde nogle træer for at genskabe den åbne forbindelse.
Stort set hele lokalplanområdet ligger indenfor de udpegede kirkeomgivelser (næromgivelser).
En del af området ligger indenfor kirkebyggelinjen, og endelig er der et område, benævnt
særligt kirkeområde.
Den østlige del af området tænkes bebygget med en struktur som en 4-længet gård, samt en
længebebyggelse.
Den vestlige del af området vil fortsat være grønt område, dog med et parkeringsareal, og der
er mulighed for at opstille mindre skure ved parkeringspladsen og på det grønne areal til ly for
græssende dyr.
Det ville være ønskeligt, hvis man kunne undgå det vestligste af de to byggefelter.
Det er dog vor vurdering, at der ved en fornuftig og hensynsfuld planlægning af arealet kan
opretholdes en fin indsigt og udsigt nord for Vinding Kirke.
Vi må anbefale Stiftet at henstille til Vejle Kommune, at der tages vidtgående hensyn til Vinding
Kirkes placering i landskabet, og at forbeholde sig indflydelse på den videre planlægning.
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