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Stokroserne i Riddergade i August

Udstillingen vil finde sted fra 01.-18.
oktober, og hensigten er at holde åbent
alle dage fra kl. 10-16.
I Museumsgruppen, der består af frivillige
er det et håb, at nogle medborgere vil
stille sig til rådighed som kustoder i
nogle timer i åbningstiden for at aflaste gruppen som sørger for etablering
og arrangementet i øvrigt.
Jobbet som kustode vil ikke indebære fysisk arbejde eller særligt kendskab til den
tid udstillingen dækker, men udelukkende
være som opsyn og vejleder om udstillingens indhold ved hjælp af brochuremateriale.
Selve udstillingen vil i det væsentlige vil
bestå af plancher; men selvfølgelig også
enkelte klenodier, fra byens fortid.

”CITAT”

Erhvervsudvalget havde kronerne oppe på
mødet her i august måned og der blev det
vedtaget at igangsætte projektet. I første
omgang med fremstilling af en prototype.
Denne er igangsat og forventes at kunne
afprøves og opsættes i U35/15, så alle vil
kunne bese den i Algade.
Det er lokalrådets håb, at kronen vil blive
vel modtaget, så den kan sættes i produktion og være på plads inden byens jubilæumsdag den 12. december.
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Gruppen der blev nedsat for at forberede
en eventuel åbning af Vordingborg By Museum har afholdt flere møder og det første
spæde skridt til at vise noget vil bliver
taget i forbindelse med en udstilling i
forretningslokalet i huset i Algade 63, som
kommunen har overtaget med henblik på
nedrivning og åbning af området i forbindelse med en ny bygning på Valdemars
Torv.

”Vordingborg var i middelalderen
magtens centrum.
Stedet dirrer af
sagn, dramatik og storhed.
Her blev konger kronet og begravet.
Herfra blev Danmark regeret gennem
store dele af middelalderen.
Her fastlagde internationalt orienterede konger Danmarks udenrigspolitik. Grundlagde nationens identitet
og skabte det retssamfund, som vort
demokrati hviler på.
Vordingborg er i høj grad stedet for
tilblivelsen af staten Danmark.
Et sted, hvor sporene fra fortiden ses
overalt i landskaber og byer.”
Historien lever og citatet dannede grundlag for, at udviklingen, som vi står midt i,
kunne påbegyndes.
Lokalrådets kongstanke – for at blive i det
populære – er, at byens image skal bestå
sin prøve, ved at kongekroner skal præge
alle byens steder, der kan bære en
kongekrone, så ingen kan være i tvivl, når
man ankommer Kongebyen Vordingborg
og går rundt og beser lokaliteterne.
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Vi skal som Vordingborggensere alle gøre
vort til at tale byens image op, uden at
overdrive og behandle de negative signaler internt og med omhu sørge for at disse
rettes hurtigst muligt. Derigennem vil vi
kunne fremme vor by og opland, dens
omdømme og øge grundlaget for trivsel
og vækst.
Her i jubilæumsåret skulle vi gerne se
starten på de fremskridt, der skal præge
byen de næste forhåbentlig mere end 600
år.
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Lokalrådets engagement i forbindelse med
retablering af en brugbar og attraktiv
strand på ORE har efter forrige møde givet
arbejdsmateriale for en gentagelse.
Dette møde vil blive afholdt tirsdag, den
1. september, hvor en nærlæsning af svarene foretages.
Såfremt der findes grundlag for uddybning
– evt. gennem krav om aktindsigt – vil
dette blive resultatet.
Der er budgetteret med 2 mill. tilkudskroner i 2017, så et vist økonomisk grundlag
er til stede for forbedringer.
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Avisomtalen om 3422 biler over Slotstorvet har Lokalrådets fulde bevågenhed.
Vi vil følge udviklingen tæt, idet vi ikke er
af den opfattelse, at der skal ske væsentlige begrænsninger i brugsretten, som den
er i dag.
En tilpasning, så alle brugere kan benytte
området under ansvar, tydelig afgrænsning af kørebanen og en fornuftig hastighedsbegrænsning, som i bymæssigt område, må være det mest fornuftige.
Det vil betyde, at kørebanen ikke skal betragtes som gågade, men etablering af
fodgængerovergang(e) kunne være en
mulig løsning.

Lokalrådet har korresponderet med Kulturstyrelsen og har modtaget oplysninger
om, at vort torv er omfattet af en række
be-grænsninger for benyttelsen.
Det er under behandling og vi forsøger at
finde mulighederne for at få nogen af rettighederne tilbage, idet der tilsyneladende
er sket nogle bindinger i forbindelse med
opnåelse af tilskud for at kunne få Borgcentret og området i almindelighed oprettet, uden hensyntagen til de lokale borgeres brugerønsker.
Man kunne fristes til at spørge om den tidligere kommunalbestyrelse har solgt Slotstorvet til KULTURSTYRELSEN i forbindelse
med ombygningerne og oprettelse af
Danmarks Borgcentret.
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Efter flere års drøftelser med Jette Stauner, Vej & Trafik og gentagne løfter om
opsætning af skilt til dyreengen, er der
blevet etableret en adgangsvej fra Marienbergvej, gennem buskadset ind til det
område, hvor de fra den gamle dyreeng,
forviste hjorte holder til.
Lokalrådet fortsætter sin indsats for at få
skiltning etableret, så det ikke alene er
forbeholdt borgere med lokalt kendskab at
se dyrene.
Adgangsvejen vil også blive sikrere at benytte, hvis et simpelt gelænder kunne opsættes.
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Lokalrådet
har
modtaget
adskillige
spørgsmål til det etablerede forbud mod
venstresving i krydset Goldschmidtsvej/
Algade/Badstuegade og ensretning af
Algade vest.
På vort seneste bestyrelsesmøde blev det
besluttet at anmode teknisk udvalg om
snarest at få retableret den tidligere
ordning.
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