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MF og trafikordfører for Venstre

Først gode veje, siden eltog
MF Mogens Jensen (S) havde her i avisen den 30/7 travlt med at kritisere Venstre klare
og logiske prioriteringer for de trafikale investeringer i Midt- og Vestjylland. Jeg havde
faktisk forventet, at Mogens Jensen havde et bedre blik på de mest påtrængende
trafikale behov her i landsdelen, så det er med nogen forbløffelse, at jeg læste den
malplacerede kritik af Venstre. For det første er og bliver Midt- og Vestjylland ”billand”,
hvor borgere og virksomheder er fuldstændig afhængige af gode veje. Bedre veje giver
bedre levevilkår og sikrer umistelige arbejdspladser. Derfor prioriterer Venstre, at vi på
kort sigt, dvs. 5-10 års horisont, får opgraderet en række midt- og vestjyske landeveje,
som afgørende fødeveje til motorvejsnettet og som grundlag for fornyet optimisme og
vækst. For det andet ønsker Venstre en god togdækning i Midt- og Vestjylland med
rettidige tog, god sammenhæng og kortest mulige rejsetid. Dette mål vil vi have for øje
ved kommende udbud af togdriften. Vi ønsker også på sigt en modernisering af banen til
Struer med eltog. Men i erkendelse af, at der nødvendigvis skal prioriteres, og at det
absolut mest påtrængende behov er opgradering af vejnettet, så må eltogene
nødvendigvis komme på den lange bane. For det tredje er det allerede nu påvist, at
regeringens højtprofilerede udspil ”Togfonden.dk” til 27,5 mia. kr. desværre har et
gabende sort hul i finansieringen på mere end 10 mia. kr. Venstre medvirker ikke til at
bruge penge, der er fugle på toppen af en boreplatform i Nordsøen – og dermed skubbe
en regning til mange milliarder kroner foran os. På denne baggrund vil jeg råde Mogens
Jensen til at komme på banen med et konstruktivt og bredt politisk samarbejde til gavn
for Midt- og Vestjylland. Vores landsdel har hårdt brug for bedre veje på kort sigt.
Eltogene kommer på den længere bane. Man skal ikke foregøgle vælgerne, at man kan få
det hele på én gang.
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