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OSOL NIEUWS februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
In de nieuwsbrief van februari hebben we al aangekondigd dat wij als OSOL samen met Het GOL en de
Cliëntenraad Sociaal Domein op 5 maart een politieke informatiemarkt met debat organiseren. Deze
activiteit vindt plaats in de hal van het Stadhuis. Alle 17 partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen zijn aanwezig met verkiezingsmateriaal en nemen deel aan het debat. U
bent vanaf 13.30 uur welkom, het debat begint om 14.00 uur en zal onderbroken door een korte break,
duren tot 16.00 uur. Gespreksleider is Henk Soomers oud raadslid. Onze stadsdichter Thomas Gerla zorgt
voor een passend gedicht en met zijn band Lakmoes voor een passende muzikale omlijsting. Wij hopen
dat u allemaal komt. Zie ook de aankondiging elders in de Nieuwsbrief.
Activiteiten app van de coalitie één tegen eenzaamheid.
Zaterdag 26 februari wordt de app “Lelystad met elkaar” gelanceerd door de coalitie tegen eenzaamheid.
Om 11.00 uur zal wethouder Jack Schoone het officiële startschot geven door de app op zijn telefoon te
installeren. Dit gebeuren vindt plaats bij BinnenInn in de Gordiaan. Die zaterdag zullen jongeren van
Challange Up voorbijgangers helpen om de app op hun mobiel te installeren. De app is bedoeld voor alle
Lelystedelingen en geeft een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd. Als OSOL hebben
wij als partner van de coalitie één tegen eenzaamheid meegewerkt aan de totstandkoming van de app.
Ons advies: installeer of laat de app installeren op uw telefoon.
Informatie over reizen met het OV.
De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland organiseren op donderdag 10 maart een
inloopspreekuur over het openbaar vervoer (OV) Dit spreekuur vindt plaats in de bibliotheek en wel van
10.00 uur tot 11.30 uur. Waarom dit inloopspreekuur? De provincies vinden dat reizen met het OV voor
iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn. Mocht u vragen hebben over het OV en u kunt donderdag
10 maart niet, dan kunt u altijd gebruik maken van het telefonisch spreekuur.
Het nummer is 038 3037010
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