
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης αποστολής και το ερωτηματολόγιο 

για τα νοικοκυριά  

Κίνητρα και τοποθέτηση στόχων 
Η εκπόνηση της δήλωσης αποστολής καθορίζει τους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους και τις 

προτεραιότητες για δράση στο Vaihingen an der Enz και θα πρέπει να διατυπώσει το πλαίσιο υψηλού 

επιπέδου για τις μελλοντικές εξελίξεις και να αποτελέσει κεντρικό θέμα για την αστική ανάπτυξη. Στη 

διαδικασία δήλωσης αποστολής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη θέματα όπως η στέγαση, το εμπόριο και η 

οικονομία, τα κοινωνικά ζητήματα, η αναψυχή, το περιβάλλον και η κινητικότητα. Αλλά θέλουμε επίσης να 

αντιμετωπίσουμε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την αυτοεκτίμησή μας. 

Βήμα προς βήμα 

Την έναρξη αποτελεί το ερωτηματολόγιο όλων των νοικοκυριών του Vaihinger σε πέντε θεματικές 
κατηγορίες. Μια εικόνα που αποκτάται με αυτόν τον τρόπο αποτελεί τη βάση για την είσοδο στον τριμερή 
διάλογο με το κοινό, την πολιτική και τη διοίκηση. 
Στα παρακάτω βήματα εργασίας, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί ποια θέματα θα πρέπει να εξεταστούν 

ιδιαίτερα. Βάσει αυτών, θα συζητηθούν οι κατευθυντήριες αρχές και οι στόχοι δράσης και θα αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες ιδέες έργων προκειμένου να τοποθετηθεί το Vaihingen an der Enz σωστά απέναντι στις 

μελλοντικές προκλήσεις. Μέσω διαφόρων μορφών συμμετοχής, τα θέματα και οι προσεγγίσεις που τίθενται 

θα πρέπει να διατυπωθούν από κοινού. 

Διάλογος εξ αρχής  

Η άμεση επικοινωνία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, της πολιτικής και της διοίκησης θα πρέπει να 

διευκολύνει και να διατηρήσει την εντατική ανταλλαγή απόψεων. Εκτός από τις δημόσιες προσφορές 

συμμετοχής, ακολουθείται επίσης ο στόχος της συνεργασίας με ένα μόνιμο κύκλο συμμετεχόντων σε όλη τη 

διαδικασία της της δήλωσης αποστολής. Αυτό εξασφαλίζει μια συνεχή και επικεντρωμένη στο στόχο 

προσέγγιση. Η δομή και η διαδικασία της διαδικασίας συμμετοχής αποφασίστηκαν ομόφωνα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Vaihingen κατά τη συνεδρίαση του στις 2 Οκτωβρίου 2019 (βλέπε χρονοδιάγραμμα 

2019-2020). 

Πληροφορίες και διαφάνεια, συντονισμός και συνοδεία 

Η διαδικασία δήλωσης αποστολής καθώς και οι εκδηλώσεις συμμετοχής συνοδεύονται και συντονίζονται 
επαγγελματικά από τα γραφεία Sippel | Buff από τη Στουτγάρδη. Μας υποστηρίζει να στοχεύουμε στο στόχο 
του τριμερούς διαλόγου μεταξύ των πολιτών, της πολιτικής και της διοίκησης, διασφαλίζοντας την ποιότητα 
του συνολικού σχεδίου και διατηρώντας διαρκώς τη διαφάνεια. 

Τακτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης αποστολής "Μαζί για το αύριο" μπορείτε να βρείτε 

στην αρχική σελίδα της πόλης Vaihingen an der Enz στη διεύθυνση www.vaihingen.de/Leitbildprozess. Οι 

εκδηλώσεις συμμετοχής καταγράφονται από την κοινότητα γραφείων Sippel | Buff. Τα αρχεία καταγραφής 

μπορούν επίσης να προβληθούν και να φορτωθούν στη σελίδα στο διαδίκτυο. 

Συμμετέχετε 

Για τη διαδικασία δήλωσης αποστολής, αναζητούμε μια μόνιμη ομάδα περίπου 140 ατόμων. Εάν 

ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ενεργά, παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση με την επισυναπτόμενη κάρτα. 

Για να χαρτογραφηθεί η ευρύτερη δυνατή διατομή της κοινωνίας της πόλης Vaihingen, οι θέσεις θα 

κατανεμηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια της περιοχής, της ηλικίας και του φύλου. Η κατανομή των θέσεων 

γίνεται σύμφωνα με το ποσοστό των κατοίκων στις εννέα συνοικίες σε ολόκληρη την πόλη. Κάθε μια από τις 

συνοικίες, ωστόσο θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον έξι άτομα. 

Με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθείτε 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο. Το κείμενο είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση 
www.vaihingen.de/Leitbildprozess στα αγγλικά και τα τουρκικά. Για άλλες γλώσσες, η πόλη υποστηρίζει την 
αναζήτηση βοήθειας μετάφρασης (βλ. Πρόσωπο επικοινωνίας). 



Στην κάρτα μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη αντιπροσωπευτική ομάδα. Έχετε 
επίσης τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα από τα τρία ελκυστικά δώρα που θα κληρώσουμε ανάμεσα σε όλους 
τους συμμετέχοντες. Το πρώτο δώρο είναι μια βόλτα με τη γόνδολα για μέχρι δώδεκα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καλαθιού πικνίκ. 

Μπορείτε να υποβάλετε τα έγγραφα α) χωρίς ταχυδρομικά τέλη μέσω του ταχυδρομείου ή β) να τα ρίξετε  

στα γραμματοκιβώτια σε όλα τα διοικητικά γραφεία των συνοικιών, στο δημαρχείο στο Marktplatz και στο 

Τεχνικό Δημαρχείο (Friedrich-Kraut-Straße 40), καθώς και στο Karl-Gerok-Stift Eichendorffstraße 51) και στο 

Kursana Domizil Vaihingen (Stuttgarter Straße 90). 

Επικοινωνία 

Πόλη Vaihingen an der Enz  

Υπηρεσία 10.1 – Συμμετοχή πολιτών 

Jörn Eichhorn 

Marktplatz 1 

71665 Vaihingen an der Enz 

Τηλ. 07042 18-427 

E-Mail: leitbildprozess@vaihingen.de 

Τα επόμενα βήματα 

14.11.2019  Κατανομή των ερωτηματολογίων για τα νοικοκυριά  
02.12.2019  Καταληκτική παράδοση των ερωτηματολογίων  
έως 03.2020  Συλλογή, προετοιμασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  

Σχετικά με περαιτέρω ημερομηνίες για τη διαδικασία δήλωσης αποστολής το έτος 2020 θα ενημερωθείτε 

εγκαίρως από τη σελίδα στο διαδίκτυο www.vaihingen.de/Leitbildprozess. 


