
Bælum, 3. december 2022

Kære Sandie!

Vi tillader os at kontakte dig i din egenskab af lokalpolitiker og medlem af byrådet i Rebild
Kommune.

Som bekendt er vi en arbejdsgruppe under Bælum-Solbjerg IF, som i efterhånden 16
måneder har arbejdet med ønsket om at stable to stk. padelbaner på benene i Bælum –
indtil videre desværre UDEN synligt resultat!

Og som frivillige ulønnede foreningsfolk er vi desværre efterhånden ved at tabe pusten og
miste modet – vi oplever et helt uhørt bureaukrati og embedsvælde fra en lang række af de
forvaltningsfolk, som arbejder med sagen i Rebild Kommune!

Så vi synes ærlig talt, at metoder og fremgangsmåder i Rebild Kommunes forvaltninger
trænger til at ”komme under lup” hos jer politikere i byrådet!

Seneste tiltag fra Rebild Kommunes side er, at vi for ca. 4 måneder siden blev pålagt at
iværksætte støjmålinger fra padelbanerne i forhold til de omkringliggende naboer – de
eneste tæt på er her de beskyttede boliger ved plejehjemmet, mens øvrige huse er flere
hundrede meter væk! En sådan støjmåling koster i øvrigt mere end kr. 60.000 – naturligvis
for foreningens egen regning, hvis projektet ender med at blive etableret, alternativt skal
pengene trækkes op af kommunekassen, hvor der jo i forvejen kæmpes for at finde
besparelser alle steder!

Støvring Tennisklub arbejder sideløbende med et tilsvarende projekt omkring etablering af to
padelbaner – de er naturligvis blevet mødt med de samme krav fra Rebild Kommune i form
af støjmålinger! Støvring Tennisklub har også modtaget svar fra Rebild Kommune, og på
baggrund af støjrapporten pålægges de nu at skulle etablere støjværn! Vi har endnu IKKE
modtaget svar på den indsendte rapport, men da vi jo selv er i stand til at læse denne, kan vi
godt regne ud, at vi i Bælum også pålægges et krav om at skulle etablere støjværn – et
tiltag, som vil koste Bælum-Solbjerg IF ca. kr. 600.000,-, hvilket fuldstændig underminerer
økonomien i projektet, og så bliver der naturligvis INGEN padelbaner! (… det samme gælder
med stor sandsynlighed også i Støvring!)

Det er særdeles tankevækkende, at padelbaner i disse år skyder op alle steder i andre
kommuner, herunder også i vores nabokommuner – mens embedsmændene i Rebild
Kommunes forvaltning får lov til at dræbe både konkrete projekter og de frivillige lokale
ildsjæles lyst til ulønnet foreningsarbejde?

Der er os bekendt INGEN LOVHJEMMEL til at kræve nævnte støjmålinger, ligesom fx
Miljøstyrelsen end IKKE fastsætter vejledende støjgrænser fra idrætsanlæg – så vi må vel
blot konkludere, at vi desværre bor i den forkerte kommune?

Faktuelt kan vi jo mærke, at alle øvrige aktører omkring os undrer sig over Rebild
Kommunes retningslinjer – klubber i andre kommuner mødes ganske enkelt IKKE med de
samme krav (fx har vi kontakt til Havndal i Randers Kommune!), A-Sport, som skal opføre
vores baner, har ganske enkelt IKKE oplevet noget lignende andre steder i landet (både i
forhold til de uhørte grænseværdier i støjmålingen og selve bureaukratiet/tidsforløbet i hele
sagsgangen hos de respektive forvaltninger!), og sidst men ikke mindst er firmaet, som har
udført den konkrete støjmåling, nærmest ”én stor undskyldning” og siger direkte, at det jo er



helt ude af proportioner at sammenligne ”støjen” fra padelbaner med virksomhedsstøj –
sidstnævnte er dén virkelighed, som Rebild Kommunes selvbestaltede krav til
grænseværdier lægger op til.

Forud for kravet om nævnte støjmåling og det nedslående resultat af denne har vi generelt
oplevet et meget langtrukket og ”uklart” sagsforløb UDEN ”rød tråd” fra Rebild Kommunes
side – fx har vi måttet søge om de samme kommunale midler TO gange indenfor 7 måneder,
ligesom det har taget hele 4 måneder at få en simpel brugsretsaftale på plads, som
muliggør, at banerne må placeres på kommunens jord – og først EFTER denne formelle
brugsretsaftale var det muligt at indsende en byggetilladelse! Vi har ganske enkelt savnet en
klar fast forankring af projektet i det kommunale system – i stedet har vi været kastebold
mellem forskellige afdelinger og personer med et kolossalt tidsforbrug til følge!

Så alt i alt er vi ved at være godt og grundigt trætte og modløse – specielt hvis nævnte krav
om etablering af støjværn til ca. kr. 600.000,- ender med at dræbe vores projekt?

På forhånd TAK for, at du vil kigge lidt på sagen!

De bedste hilsner

Østhimmerlands Padel
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