Storbymennesket passer på kommunens små byer

Han lægger ikke skjul på, at han er storbymenneske. Også selv om han er sat i spidsen for Silkeborg
kommunens nærdemokratiudvalg. Det udvalg, der blandt andet skal sørge for, at de folkevalgte
også hører og ser, hvad der er omdrejningspunktet i de små landsbysamfund.
Men Martin Jakobsen mener ikke, at livserfaring fra Silkeborg C og en lille smule Frederiksberg
diskvalificerer ham til at forstå vilkårene for de små byer i en kommune med ét stort bycenter.
-Jeg beundrer den drive, der er i jeres byer. I tager ejerskab. Mangler der fliser omkring sportshallen,
så lægger i dem. Jeg er ikke sikker på, at det samme engagement er i storbyen, sagde Martin
Jakobsen, da Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd og Liga Syd inviterede ind til dialogmøde på
Them medborgerhus.
Og Martin Jakobsen vandt de godt 20 tilhørernes gunst ved samtidig at love,
at Nærdemokratiudvalget i denne byrådsperiode kommer ud til samtlige 28 lokalråd i de 4
sammensluttede kommuner, Them, Gjern, Kjellerup og Silkeborg.
På toppen af det hele havde han nyheden om 1 mio. nyreserverede kommunale kroner med til
mødet. Pengene kan søges til byfornyelse ude i landområderne, oplyste han.
Blandt budskaberne fra Nærdemokratiet formand var, at lokalrådene er indgangen til kommunen,
og at tidlig involvering, åben kommunikation og sagligt afstemte forventningerne for lokalrådene er
vejen til et succesfuldt udfald.
-Men husk på, at demokrati tager tid, og at man i et demokrati ikke altid kan forvente at få sin vilje,
betonede Martin Jakobsen og fik fuld opbakning til sit ønske om at gøre det kommunale system
bedre til at tænke nærdemokrati i sagsbehandlingen.
Debatten, som også var inde på bosætning, naturinddragelse, cykelstier m,m, gav Søren Goldmann,
Them, selv tidligere mangeårigt byrådsmedlem i både Them og Silkeborg kommuner, anledning
denne slutsalut til Martin Jakobsen:
“Det er første gang, jeg oplever, at nærdemokratiet på den måde bliver løftet op og taget alvorligt i
den politiske dialog. Tak!”
Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd planlægger yderligere 2-3 dialogmøder i efteråret.
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