
 

Örnek Olma Süreci 

ve Ev Anketi Hakkında Bilgiler 

Motivasyon ve Hedef 

Çalışmaya alınmış olan Örnek Olma Süreci, Vaihingen an Der Enz’in uzun vadeli gelişme hedeflerini ve 

faaliyet ağırlıklarını belirlemektedir. Bu süreç, gelecekteki gelişme için üst faaliyet çerçevesini belirtir ve şehir 

gelişmesi hususunda kırmızı hattı oluşturması öngörülmüştür. Bu Örnek Olma Sürecinde ikamet, ticaret ve 

ekonomi, sosyal konular, dinlenme, çevre ve mobilite konuları dikkate alınacaktır. Ama, umumi konular da 

tabii ki ele alınacak.  

Adım adım 

Başlangıç olarak Vaihingen mukimlerine beş temel konu hakkında sorular yöneltilecektir. Buradan elde 

edilecek olan bu esintiye göre halk, politika ve idare ile üçlü diyaloğa girilecek. Aşağıdaki iş adımları ile, 

özellikle hangi konuların ele alınacağı tespit edilecek. Buna istinaden de Vaihingen an der Enz’i gelecekteki 

zorluklara hazırlamak gayesiyle, temel ilkeler ve faaliyet hedefleri tartışılıp proje fikirleri geliştirilecek. Çeşitli 

katılım formatları sayesinde hazırlanmış olan konular ve yaklaşımlar birlikte kalıba alınacak.  

Başlangıçtan itibaren diyalog 

Şehir toplumu, politika ve idare arasındaki yoğun dolaysız bir komünikasyonun, sıkı bir fikir alışverişini 

mümkün kılması ve bunu kalıcı kılması planlanmış bulunmaktadır. Resmi katılım sunumları haricinde, bütün 

örnek olma süreci ile, sabit katılımcı grubu ile iş birliği yapılacaktır. Bu durum, içeriği bakımından hedefe 

uygun ve sürekli bir gayeyi garanti edecek. Katılım sürecinin strüktürü ve gidişatını, Vaihinger Belediye 

Meclisi, 2. Ekim2019 tarihindeki toplantısında oybirliği ile karara bağlamıştır (bk. 2019-2020 Fahrplan).  

Bilgi ve şeffaflık, moderasyon ve katılım 

Örnek Olma Süreci ve katılım etkinliklerine, Stuttgart’tan Bürogemeinschaft Sippel|Buff ehli olarak refakat 

ederek, moderasyonunu yapacak. Bu şirket bize, vatandaşlar, politika ve idare arasındaki üçlü diyaloğu 

yapmada yardımcı olacak, bütün projenin kalitesini emniyete alacak ve daimî şeffaflığı garanti edecek. Örnek 

Olma Süreci ‘’Gelecek İçin Hep Birlikte’’ ile ilgili bilgileri, Vaihingen an der Enz şehrinin internet sayfası 

www.vaihingen.de/Leitbildprozess‘de bulabilirsiniz. Katılım etkinlikleri, Bürogemeinschaft Sippel|Buff 

tarafından belgelenecek.  

Siz de katılın 

Örnek Olma Süreci için yaklaşık 140 kişiden oluşan bir grup arıyoruz. Eğer siz de aktif olarak bizimle 

çalışmak istiyorsanız, ilişikteki kartpostalla bize başvurabilirsiniz. Vaihingen şehir toplumundan mümkün 

olduğu kadar geniş çaplı bir kesim elde edebilmek için, yerler, şehir muhitlerine aitlik, yaş ve cinsiyete göre 

kura çekimi ile dağıtılacak. Yerlerin dağıtımı, bütün şehrin dokuz muhitinin mukimlerinin payına uygun olarak 

yapılacak. Ama her bir şehir muhitinden en azından altı kişinin temsil edilmesi gerekiyor.  

Şu şekilde aktif olabilirsiniz 

Lütfen Soru Formunu doldurunuz. Metin, internette www.vaihingen.de/Leitbildprozess adresinde İngilizce ve 

Türkçe mevcuttur. Diğer diller için şehir idaresi size, tercüme yardımı bulabilmenizde yardımcı olacaktır 

(bununla ilgili bk. ‘‘Ansprechpartner’’). 

Postkart’ta, temsili katılıma katılma ilginizi bildirebilirsiniz. Ayrıca, katılımcılar arasında çekeceğimiz üç cazip 

hediyeden birini kazanma imkânınız bulunmaktadır. Birinci hediyemiz, on iki kişiye kadar, piknik sepeti ile 

birlikte bir ‘’Stocherkahnfahrt’’. 

Evrakları, a) Deutsche Post’ta ücretsiz olarak veya b) muhitlerin bütün idarelerinde, Rathaus am 

Marktplatz’da bulunan posta kutularına atarak ve Technischen Rathaus (Friedrich-Kraut-Straße 40)’da ve de 

Karl-Gerok-Stift (Eichendorffstraße 51)’te ve Kursana Domizil Vaihingen (Stuttgarter Straße 90)’de 

verebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

http://www.vaihingen.de/Leitbildprozess‘de


 

Muhatabınız  

Stadt Vaihingen an der Enz  

Amt 10.1 – Bürgerbeteiligung 

Jörn Eichhorn 

Marktplatz 1 

71665 Vaihingen an der Enz 

Tel. 07042 18-427 

E-Mail: leitbildprozess@vaihingen.de 

 

Sonraki adımlar 

14.11.2019  Evler için soru formlarının dağıtımı  
02.12.2019  Ev Soru Formlarının en son iade tarihi  
bis 03.2020  Sonuçların birleşimi, hazırlanışı ve değerlendirilmesi  
 

Örnek Olma Süreci hakkında 2020 yılındaki diğer tarihler hakkında size, internet sayfası 

www.vaihingen.de/Leitbildprozess üzerinden zamanında bilgi vereceğiz.  


