Åbent brev til bestyrelsesmedlemmerne i Struer Kommune:
Struer, den 19. februar 2020
Kære:

UDVIKLING AF STRUER HAVN
Det har i mange år været et samtaleemne blandt borgerne, hvordan havneområdet kunne udvikles til et
levende miljø, summende af liv og med spændende aktiviteter for alle aldre.
Vi er den 5. februar 2020 blevet præsenteret for Struer Kommunes Havneplaner, som vi synes
indeholder mange gode idéer. Specielt synes vi godt om den planlagte korridor mellem byen og
området i Øst- og Sydhavnen. Det vil give god sammenhæng mellem byen og Jernbanemuseet,
Fjordkulturen, Fredes Samling og Siloen med ungdomsaktiviteter.
Desværre er der specielt én af idéerne, som bekymrer os. Nemlig at man vil opføre private boliger på
det ubebyggede areal vest for Havnekontoret.
Vi er meget bekymrede for byens udvikling, hvis man formøbler dette enestående areal til et privatejet,
tætbebygget område med række- og parcelhuse. Det bliver endnu et nyt område for de få, ligesom
Sejlhusene og Højhuset, idet ingen bryder sig om at opholde sig i andresprivate områder.
Kommunen fjerner derved Struers eneste større plads på havnen, som er særdeles anvendelig til gavn
og fornøjelse for alle byens indbyggere og gæster. Pladsen er ideel til afvikling af de mange events i
sommerhalvåret. F.eks. Havnens Dag, Sansefestival, Limfjorden Rundt, racerløb, action events,
cykelløb, markeder, udstillinger og koncerter i det fri.
De gamle pakhuse på havnen er nogle af de sidste rester af den maritime kulturarv. Kommunen vil
ifølge planen fjerne disse bevaringsværdige pakhuse fra 2. verdenskrig, som også indeholder noget af
Struers historie fra den tid. Pakhusene står i dag i deres oprindelige udtryk og funktion, og de er
berigende for hele miljøet i området. Disse pakhuse kunne sagtens restaureres og anvendes til
forskellige kulturelle formål som f.eks. kunst, koncerter, cafeer og gallerier.
Generelt mener vi, at området bør udvikles til gavn for alle indbyggere og turister i Struer. Et kultursted
med relation til Limfjorden: Musik, erhverv, museum og legeplads for børn og voksne. Der er uanede
muligheder – hele byen kan og skal være med!
Struer skal udvikles og være attraktiv i forhold til andre byer og derved tiltrække nye tilflyttere, turister
og sejlere – simpelthen den bedste by at være i!
Man bør skabe et havnemiljø med faciliteter, der tiltrækker mennesker og ikke ødelægge miljøet
yderligere med private boliger. Sejlere kan hurtigt flytte til andre havne og der bliver flere og flere
tomme bådpladser i havnen. Det gælder også gæstesejlere.
Lemvig Havn var tom år tilbage – nu er den fyldt!
Vi forestiller os en sammenhæng mellem B&O museet, Struer Museum, Træskibshavnen,
Jernbanemuseet, Fjordkulturen, Fredes Samling, Lyd & Kunst i siloen og pladsen i Øst- og Sydhavnen,
hvor der etableres forskellige aktiviteter, som relaterer sig til Limfjorden. Her kan turister og indbyggere
hygge sig sammen med børnene med mange forskellige aktiviteter. Man vil nemt kunne få en dag til at
gå med ovennævnte.
Vi henstiller til kommunen at genoverveje planerne for havnen og inddrage befolkningen i
beslutningsprocessen.
På vegne af bekymrede borgere i Struer Kommune og brugere af havnen

