PRÆSENTATION
"Vordingborg Lokalråd gik ved generalforsamlingen den 23. april 2013 ind i
en ny fase.
Der blev valgt ny formand og en delvis
ny bestyrelse.
Vi repræsenterer Vordingborg By i
Vordingborg Kommune.
Bestyrelsen er uafhængig af politiske
partier, og taler borgernes sager i nærområdet.
Hvor bestyrelsen tidligere var kendetegnet af at være en gruppe af ildsjæle, forsøger vi nu, udover at fastholde engagementet, gradvist at opbygge en organisation.
Vi har efterhånden en rimeligt omfattende liste af modtagere af vore nyhedsbreve, og vil gerne i kontakt med
endnu flere borgere - dels for at informere, men også for at engagere flere i
nærdemokratiet.
Vordingborg Lokalråd er kritiske over
for kommunen og politikerne, men vi
ønsker at samarbejde og gennem dialog at opnå resultater, som flest mulige borgere kan være tjent med.
Du er som borger meget velkommen til
at henvende dig til os med den, eller
de sager, du brænder for, og vi vil give
dig et svar og starte en dialog. Hvis vi
har mulighed for det og kan støtte din
sag, vil vi gå videre med den, og
arbejde aktivt for et godt resultat.
Vi er borgernes talerør over for politikerne, og vi lytter og vi handler.
Blandt de sager vi har arbejdet med de
forløbne måneder er:

1)
Lokalrådet
planlægger
et
IT
borgermøde for ældre medborgere i
foråret 2014, hvor vi fokuserer på
digitaliseringen – som vel ikke kan blive
mere aktuelt, end det er nu.
2) Liv på Slotstorvet (vi var med i initiativgruppe der fik torvelørdagene i gang),
men vil gerne udvide torvelørdagene med
en række supplerende arrangementer i
2014.
3) Løbende dialog med byens borgere.
På flere af torvelørdagene har vi haft konstruktive dialoger med forbipasserende borgere. Vi udsender nyhedsbreve efter behov.
4) Medborgerhuset. Lokalrådet prøver at
fastholde opmærksomheden på Medborgerhuset som et fremtidigt forsamlingssted for
byens borgere.
5) Algade. Indsamling af informationer om
de tomme butikker. Forsøger at fremme
initiativer, der styrker handlen i hovedgaden og initiativer, der forskønner denne.
6)
Afskaffelse
af
skildpadderne
(adskillige læserbreve og henvendelser til
politikere for, at finde en alternativ, men
konstruktiv løsning.)
7) Læserbreve omkring Aldi-rundkørslen
for om muligt at forbedre trafikforholdene.
8) Dialog med kommunen om etablering af
fodhegn ved voldgraven ved Slotsruinen af hensyn til kørestolsbrugere.
9) Lokalrådet fejrede Eos, da politikerne
valgte ikke at gøre det, med fremmøde på
knap 100 personer med festlig gæstetale af
Poul Stender.

10) Lokalrådet er ved at opbygge en
informativ hjemmeside om dets arbejde www.vlraad.dk
11) Afholdt borgermøde om kommuneplanen 16. maj 2013 på Marienberg skole.
12) Repræsentant i Facaderådet.
13) Grøn udviklingsplan Vordingborg. Holdt møde med kommunen. Vi
vil følge op på vores idéer om mere
grønt og mindre asfalt.
14) Masnedsund under vand. Vi
forsøger med jævne mellemrum at
fastholde politikerne på, at området
skal have hjælp.
15) Høringssvar.
a) HELHEDSPLAN. Vordingborg by
b) KOMMUNEPLAN 2013
c) NÆRDEMOKRATIMODEL 2013
Du har mulighed for ved generalforsamlingen i foråret 2014 at
stille op til bestyrelsen.
Det er vigtigt at lokalrådet er
bredt repræsenteret, så mød op
og giv dit besyv med, selv om du
ikke ønsker at deltage aktivt i
rådet.
”Vi går helhjertet ind for den åbne
debat og den brede dialog."

DIGITALISERINGEN
FRA PAPIR TIL DIGITALT
Det er planen, at 80 procent af al kommunikation mellem det offentlige og danskerne i 2015 skal ske digitalt. Disse opgaver
flytter per 01. december på nettet og kan
så fremover kun klares dér:
• Ansøgning om krobsbårne hjælpemidler
• Anmeldelse af rotter
• Anmeldelse af udrejse
• Valg af læge
• Ansøgning om navne og adressebeskyttelse
• Ansøgnng om begravelseshjælp
• Ansøgning om økonomisk friplads
• Anmeldelse af vielse/partnerskab
• Udlån/udleje af lokaler
• Ansøgning om pas/kørekort
• Ansøgning om lån til betaling af ejenDomsskat
Som udvidelse til de allerede overflyttede
ekspeditioner.
Søg hjælp til opgaverne hos det offentlige
eller hos de frivillige organisationer, hvis
du ikke selv er i stand til at løse opgaven.

NYHEDSBREVET
Fremover vil nyhedsbrevet ikke blive
fremsendt vedhæftet som fil, idet dette
kan belaste den enkeltes lagerkapacitet
for indkomne mails, så andre mail evt. afvises.
Vi har derfor besluttet, at udsende brevet
med link til hjemmesiden til alle vore
nyhedsbrevsmodtagere, så det ved at aktivere linken giver direkte adgang ind på
hjemmesiden med efterfølende klik på
nyhedsbrev.
Alle de tidligere udsendte breve er til
rådighed dér.
Prøv linket: www.vlraad.dk

Voldgraven fra Færgegårdsvej

