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Vordingborg By Lokalråd afholder
Torsdag den 7. Februar – kl: 19-21
Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6,
Masnedsund, 4760 Vordingborg
Handikapvenlig adgang.
Kaffe/te og brød i pausen under mødet.
I lokalet benyttes højttaler/teleslynge/TV
Dagsordenen for mødet indeholder:
1. Velkomst ved formand Jens Beck-Lauritzen
2. Trafiksituationen og Viadukten på Orevej
3. Er der beredskabsplan i ombygningsfasen
4. Flytning af midler fra Københavnsvej
5. Flagning på ruinterrænnet
6. Parkering ved stationen
7. Spørgsmål fra salen og debat.
8. Afrunding ved formanden og afslutning.
Se vor hjemmeside: www.vlraad.dk
og vor facebookside.
ALLE BORGERE I VORDINGBORG BY ER
VELKOMNE. - GRATIS ADGANG

DIALOGUDVALG 4 BESTÅR I 2019
AF FØLGENDE MEDLEMMER:
Mikael Smed(A), Poul A. Larsen(A), Daniel Irvold (C),
Karina Fromberg (V), Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø)
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Spørgsmålene lokalrådet har stillet
til dialogudvalget er følgende
Hvordan har man fra kommunalbestyrelsen/Administrationen
tænkt at forholde sig til det trafikale kaos der pt. er skabt på Ore.
Der er etableret busstoppesteder ud for lysreguleringer – der er
fodgængerovergange umiddelbart efter lysreguleringer - der er
ikke markerede fodgængerovergange, hvor disse og cyklister skal
krydse kørende trafik.
Hvordan har Kommunalbestyrelsen/Administrationen tænkt at
trafikken skal afvikles fra Rampen til Brovejen de næste 9 mdr.
Trafikken på Brovejen vil i de kommende måneder blive forøget
ganske væsentligt. Har Kommunalbestyrelsen/Administrationen
tænkt sig, at der fortsat i fremtiden kun skal være én adgangsvej
til bykvarterer på Ore - især med den stigende trafik på Brovejen
og de mindre gode oversigtsforhold ved udkørsel fra Rampen på
Brovejen?
Er der etableret en beredskabsplan for Ore området i den
igangværende byggeface.
Vordingborg Kommune er udpeget som særligt udsat område for
stormflod i de kommende år. – Har man udarbejdet
beredskabsplaner herfor.
Hvordan forholder i jer som Kommunalpolitikere til den kommunale
permanente gennemgravning af diget på Ore. Man har sænket
koten på diget fra 250 cm til 170 cm.
Hvordan kan det forsvares at flytte renoveringskroner fra
Københavnsvej, når der er så hårdt brug for midlerne netop her.
Hvordan vil kommunalbestyrelsen drage omsorg for at byens
flagstang ved indkørselsvejen til Vordingborg benyttes til daglig
flagning.
Det er konstateret, at vedligeholdelsen er dårlig (bl.a. manglende
udskiftning af flagsnor). Desuden, at flagning på officielle flagdage
ikke finder sted.
Lokalrådet
efterlyser
konkrete
oplysninger
om,
hvilke
parkeringsarealet der er udlagt til kommunens pendlere og
lokalbefolkning i forbindelse med ombygning af togstationen.
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