
Bu Emmerich topluluğun bir özgür seçimi bağimsiz, üstden gelen talimatlara bağli değildir.Ve 26 yildir Emmerich şehri 
belediye meclisi  temsil ediyor.Çalişmalarimizda ideolojiden özgür ve konulara açikiz. Bizler öyle konularla ilgileniyoruz 
ki,sadece Emmerich ler için anlam ifade etmektedir.

Aşağideki noktalar yol göstergemiz, 2025 yilina kadar aktif eylemimiz içindir.

BGE çalişmasi, „vatandaşlardan vatandaş için“.

DEĞIŞIM ZAMANI. EMMERICH DAHA FAZLASINI YAPABILIR. Emmerich (BGE) Vatandaşlarn 2020 Yerel Seçimleri için kisa Program

Tüm bölgelerde ihtiyac temeli ve verimli Kreşler.

Amacimiz ilçelerdeki tüm ilkokullari korumaktir. Bunlar dijital ile olacak.

Tüm gün bakimlarin genişlemesi devam ediyor.

Modern lîse ve fonsiyonel kapsamli okullar(GS) bizim için önemlidirler. 
Her iki okulun üst düzeyi dijital işbirliğ için desteklenecek.

Başarili TOP-JOB borsasi yürütülüyor.

Dernekler(Kulüpler) gönüllü genclik çalişmalarinda oldukca desteklenecek.

Genclerden ve yaşli vatandaşlardan birleşme, desteklemeye teşvik.

BGE istiyor ki, bu „eylem anlamli yaşami„ ile hissedilsin.
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Yöneticiler mümkün olduğu kadar dijital hazirlik yapabilecekleri çalişmalari oluşturuyoruz.

Çevrimci (online) ve bilgisayar kurslari teklifi daha iyi düzenlenecek.

Mediya gelişme plani tutarli bi r şekilde devam edilecektir.

Borc azaltma yollari uygun bir şekilde kurmak ve nesiler sürekli kullandirlabilecek.

Yerel yetkiler ve Hollanda komşulariyla belediyeler arasi  işbirliği.

Fon yönetimin kurulmasi ve kontrolü (vergi beyani).

Bir vatandaş ormani gerçekleştiriyoruz ve şehir içini sürekli  yeşil olarak 
şekilendiriyoruz.

Kamu binalari adim adim sürekli tamiri (sağliğa uygun edilecek).

Nadas telafi alanlari yabani biyotoplarla dönüştürülecek.

Çiftçilerimiz bölgesel ürünlerini tanitiyoruz ve organik tarima geçişi destekliyoruz.

SAYISALLAŞMA

FINANS

IKLIM, TABIAT 

VE ÇEVRE

Eylem plani „ güvenlik, düzen, temizlik „ bizden devam edilecek.

Vatandaşlar subvansiyonlarlardan (finans kullanmasindan) kurtuluyor.

BGE kisa süreli park için topuz düğmesi.

Konut sakinleri ve bağişlar için uzun süreli park konusunu aktiv olarak ele aliyoruz.

Yüksek kaliteli tibbi bakim sağlamak. Hospitz dahil.

VATANDAŞLIK

KÜLTÜR, SPOR, 

GÖNÜLLÜLÜK

PAN kullanim konsepti teste tabi tutulur. Şehir tiyatrosu engelsiz olacak. 
Kamusal alanlar sanat projeleri daha geniş bir temel oluşturuyoruz.

Spor dernekleri(Kulüpleri) spor paketi boyunca daha iyi destklenecek. 
Spor tesislerindeki yatirim ve meydanlarindeki yatirim birimle kaldirilacak.

Emmerich- deki gönüllü itfaiye teşkilati gereği gibi destekleyecek.
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Perakende konsepti ve uyumlu bütünlük  içinde kentsel gelişimi konsepti 
gözden geçiriliyor.

Tasarim tüzükleri ayarlanacak.

Kentsel gelişim projelerine yeniden öncelik verilecak. Uygun fiyatla konut 
imkani yaratilack.

Şehir merkezinin strtejik gelişimi için özel fonlar aktif olarak takip edilecek.

Tren istasyonundan şehir merkezine olan bağlantisi gereğ olarak daha iyi yapilacak.

Eski Wemmer & Janssen sitesi çekiçi bir çözümle geliştirilecek.

Kleiner Wall otopark yenileniyor.

Taş kapi alani şehre ait değil ve kentsel bir otopark değildir.

Lidl. Genişleyebilir ve Kaufland- in genişlemesi için bir çözüm bulunacak.

Daha yeşil ve şehir merkezi daha kaliteli bir konuklama haline getirecek.

ŞEHRIN GELIŞIMI

ULAŞIM POLITIKASI
Bisiklet 1 numarali ulaşim araci haline geliyor ve daha fazla bisiklet yeri parki
yaratiyoruz.

Yayalar ve bisiklet sevenleri için şehir merkezi engelsiz olacak.

Kaßstrase modernize ediliyor.

Modern bir park yönlendirme sistemi oluşturyoruz.

Öğrenci otobüs trafiği iyileştirilecek ve takrar ücretsiz olacak.

Gönüllü halk otobüsü muhafaza edilecek ve topluma tanitilacaktir.

Ravensackerweg doğrudan üçüncü otoyol kavşağina bağlaniyor.

SEMT
Yerel liderler gelecekte daha iyi yer alacaklar.

Köydeki kalkinma konsepti birlikte yolla konuluyor

Hochelten ana plani uygulanacak.

Elten için mantikli bir site çevresi onarmasini başlatmak istiyoruz.

Bizimle ilçelerde gelenek ve görenekleri tanitiliyor- (örnek, Aticilik Kulüpleri)
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IDARI VERGI 

BEYANAMESI

EKONOMIK TANITIM

Modern bir personal anlayişi ile çalişanlar teşvik edilir ve gelecekteki beklentiler sunulur.

Uzmanlik becerilerini güçlendirerek, gelecekte uzmanlik giderlerlerinden 
tasarruf edilecktir.

Belediye başkanliğinda bir “Merkezi Kontrol“ kurulacaktir.

Çekirdek yönetimdeki iş süreçleri verimli bir şekilde yeniden düzenlenir.

Vatandaşa yakin ve yönetimin verimli çalişmasi  için bir ölçüt haline gelecektir.

Ekonimik tanitim bir bütün olarak gözden geçirilir ve stratejik olarak yeniden düzenlecek.

Çabalama alan ve alan gereksinimi şehir içi akili gelşim için, akilli bir vizyon ile 
yeni mekan konsepti özgürleştirmek.

Sürekli konteyner limaninin genişlemsi  destekleniyor.

Hedefimiz, geniş bir endüstri karmasindaki güvenli ve iyi işlerdir.

Eski kişla alanin daha da geliştirilmesi desteklenecektir.

Şehir genelinde geniş bant kapsami güvence altina alinacaktir.

BGE olarak gelecekte şehirimiz am Niederrhein güzel ve aktif olarak şekillenmek istiyoruz.

BGE , başarili yerel işbirliği çözümler ve güzel şehirimizin geleceği için en uygun ortağinizdir.

DEĞIŞIM ZAMANI. EMMERICH DAHA FAZLASINI YAPABILIR. 

www.Bewege-Gemeinsam-Emmerich.de


