Anket

Hameln’in
geleceği
için
katkınız

Hameln’in en büyük şehir
yoklamasına sizde katılın!
Aşağıdaki sorulara cevap vermek
için kısa bir vakit ayırırsanız
memnuniyet duyarız.

Stadtcheck

hameln 2030 – Stadt mit Zukunft

Neler veya hangi mekanlar Hameln’i sizin gözünüzde çekici
yapıyor ve neden? Hameln’de sizi neler rahatsız ediyor?

Soru 1: Hameln‘de neler olduğu gibi kalmalıdır?

Soru 2: Hameln’de neler değişmelidir?

Soru 3: Bölgede nasıl hareket
ediyorsunuz? Hameln’in çok güzel bir civarı
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da var. Lütfen aşagıdaki grafik’in
içine yılda en az bir kere ziyaret
ettiğiniz yerleri işaretleyiniz. Yeni
mekanlarda çizebilirsiniz.
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Lütfen ek olarak ziyaretinizin en önemli nedenini aşagıdaki
harfler ile belirtiniz.

W
F
E
A

oturum
aile veya gezi
alış veriş
iş

Harz

IHRE
IDEE!

Soru 4:
Hameln’i 2030 yılında nasıl hayal ediyorsunuz? Sizce hangi proje fikri ile şehir
kalıcı bir şekilde değiştirilebilinir? Lütfen
tüm düşüncelerinizi yazmaktan çekinmeyiniz. Hic bir fikir `yanlış` değildir!

Hameln 2030 için
proje fikriniz

Teşekkür ederiz!
Son olarak…

Arzu ederseniz size `Hameln 2030` ile ilgili güncel bilgileri aktarabiliriz. Bunun için aşagıdaki
bilgileri doldurmanız yeterli.
İsim:
E-posta adresi:

Anketi 1 Temmuz’a kadar buraya teslim edebilirsiniz:
Pförtnerei im Rathaus			
Kultur- und Kommunikations								zentrum Sumpfblume
		Rathausplatz 1				

Am Stockhof 2a

Anketimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Katkım ile ne olacak? Şehir
yoklaması Hameln’in olumlu ve olumsuz alanları ile ilgili geniş bir bakış açısı kazanmak için gerçekleştirilmiştir.
Sonbahar da bir kaç gün sürecek olan dialog çalıştaysında anket’den kazanılmıs
olan gelişme perspektifleri tartışılacak ve önerilmiş olan proje fikirleri geliştirilecekler.
Sonuçlar ilkbahar 2017 de gelecek kampında sunulunacaktır.
Daha fazla bilgi ve ankete katılabilme imkanı için: 2030.hameln.de

Hameln 2030, Hameln şehri için
hazırlanmış bir projedir. Plan bürosu
Urbanista, Hameln belediyesini vatandaş
iletişiminde desteklemektedir:
hameln2030@urbanista.de

