Sevgili Gladbeckliler!
Günlük yaşamda daha çok özgürlük ve kendi
kaderini kendi tayin etme hakkına ulaşmayı sizin
için istiyoruz. Bu da en iyi, yaşanan yerdeki liberal
yerel politika ile olur. Düzenli bir ekonomi ve ciddi
bir bütçe de buna dahildir. Hemşehrisi olduğunuz
şehrin politik geleceğine 25.05.2014’deki yerel
seçimde siz karar vereceksiniz. FDP sizlere cazip,
geleceği yönlendirecek bir program ve yetenekli
adaylar sunuyor. Belediye meclisinin oluşumu
üzerinde kararı siz kendiniz belirleyeceksiniz.
Gladbeck liberal olmak zorundadır

LİBERALİ seçin!
FDP
Şehir Kalkınması
Başarılı bir şehir kalkınması hemşehrilerinin
Gladbeck’te kendilerini mutlu hissetmeleri, buradan
başka yerlere taşınmamaları ile kendini gösterir.
Hiç kimse alışveriş ya da boş zamanlarını
geçirmek
için
şehri
terketmek
zorunda
kalmamalıdır. Güzide sportif ve kültürel faliyet
olanakları sunulmalıdır. Esnafa ve zanaattkâra
olan
ihtiyaç
dışarıdan
karşılanmak
için
aranmamalıdır. Aileler, çocukları için tam tedarikli
okullar, anaokulları bulabilmelidir. İşte bu sebepten
FDP şunları talep etmektedir:








Goetheplatz’la birlikte çarşı canlandırılmalı
Hertie-Binası akıllıca, amaca uygun
kullanılmalı
Pazar yerinde spor ve kültürel faaliyetler
yapılmalı
Pazar yerindeki BUNKER yıkılmalı
Kullanılmaz haldeki emlaklar yeniden
geliştirilmeli
Yaşlı ve engellilere uygun ikamet yerleri
yapılmalı
Engelsiz bir Gladbeck inşa edilmeli

Gladbeck’in buna ihtiyacı
var:

Yerel Ekonomi Politikasının Yeniden
Yapılanması
Gladbeckliler için perakende satış yapan
dükkanlar, zanaatkârlıkla ilgili işler, ve servis
hizmetleri arzına yönelik sunular geliştirilmeli,
çeşitlendirilmeli ve tamamlanmalıdır. Bunun için
Gladbeck’in ekonomik durumu acilen düzeltilmeli,
işsizlikteki yüksek oran aşağı çekilmeli, gelir
olanakları Kuzey Ren Vesfalya ortalamasına
uygun şekilde düzeltilmelidir.
İşte bu yüzden FDP şunları talep etmektedir:










Ekonimi Teşvik Dairesi’ni eskisinden daha
fazla güçlendirilmeli,
Geliştirilmiş ticaret ve el sanatları
sunularıyla işkolları karışımı daha iyi bir
hale getirilmeli
İşletme vergisi sabit tutulmalı
Gelsenkirchen ile birlikte Meslek Yüksek
Okulu etrafında ortak bir sanayi bölgesi
kurulmalı
Mottbruchhalde’de rüzgâr türbini kurulmalı
Merkezi ısıtma sistemi tedariki güvence
altına alınmalı
Endüstri alanları istihkam edilmeli

Ekonomi Teşvik Dairesi‘nin etkin ve sosyalekonomik çalışabilmesi için FDP şunları talep
etmektedir:
 Yeni kuruluşlara başlangıç safhasında
refakat edilmeli




Şehir ve kuruluş pazarlamaları geliştirilmeli
Gladbeck’teki tüm otomobil park yerleri 1
saat ücretsiz olmalı

Trafik
Eğer akıcı bir trafik olursa, başarılı bir ekonomi
politikasına ulaşılır. Bu hem özel araç trafiği hem
de toplu taşıma trafiği için geçerlidir. B 224
üzerindeki trafik tıkanıklığı artık sona erdirilmelidir!
Özgür vatandaş için serbest trafik! Gladbeck
ulaşılır olmalıdır. İşte bu sebepten FDP şunları
talep ediyor:
 A 52 tünelli olarak inşa edilmeli
 İstasyonlar tam olarak elden geçirilerek
yenileşmeli
 Essen ve Oberhausen S-Bahn-Bağlantıları
her 20 dakikada bir olmalı
 Tehlikesiz bisiklet yolları yapılmalı
 Batı Tren İstasyonu’na doğrudan kamu
taşıma araçları trafigi bağlantısı artık
gerçekleştirilmeli
 Pazarın kurulduğu günlerin dışında kalan
günlerde tüm pazar alanına araba park
etmek mümkün hale getirilmeli
Gladbeck’te Emniyeti Güçlendirmek
İşte bunun için FDP şunları talep ediyor:
 Polis mevcudiyeti arttırılmalı
 Ev soygunlarına karşı önlem arttırılmalı
 İnsanlarda emniyet içinde olma hissi tekrar
tesis edilmeli
 Olay yerine ulaşma hızı düzeltilmeli
 İşitme engelliler ve az işitenler için acil
çağrı donatımı kurulmalı

Uyum
Liberaller için uyum, tüm tarafların ilk etapta özgür
iradeli toplumsal katkısıdır. Bu kültürde sporda
fakat öncelikle ekonomide de ve göçmen
kökenlilerin girişimleriyle sonuç verir.

Okullar ve Anaokulları
Iyi donatılmış okullar ve anaokulları yaşama
başarılı bir başlangıç için temeldir. FDP için eğitim,
birincildir Bunun için iyi öğrenim görmüş
öğretmenler ve eğiticiler, sağlam bir çevre ve
yaşamın gerçeklerine uyum sağlamış tüm gün
eğitim veren okullar gereklidir.
İşte bunun için FDP şunları talep ediyor:
 Heisenberg Lisesi yeniden inşa edilmeli
 Okul sosyal etkinlikleri ve okul psikolojisi
hizmetleri federe finase edilmeli
 Okullarda ve anaokullarında temizlik
garanti altına alınmalı
 Anaokullarındaki süreler çalışan
ebeveynler için genişletilmeli
 Anaokullarında son yıl ücretsiz olmalı

Kültür
FDP’nin kültür politikası Gladbeck‘te canlılığı ve
yaşam kalitesini teşvik etmek ister. Birlikte
yaşamak isteyen topluluklarda kültür, şiddetin,
adam sendeciliğin ve keyfi davranışın vazgeçilmez
karşıt kutbudur. Kültür insanın yerel kök salımı ve
onun öyküsünün/tarihinin sigortasıdır. Liberaller
için özgür kültür karekteristik alanı vazgeçilmez
olandır. Eğer şehirde kamu yaşamının yönetici
temsilcileri bunları gönül ve yönetim ödevleri haline
getirirlerse, kültür politikası o zaman özellikle tam
başarılı olur. Christine Dohmann ve Michael
Tack’ın şahsi angajmanları, bunun için canlı bir
örnektir. Kültür teşviki için belediye kaynakları
destek değil, bilakis yatırımdır. İşte bunun için FDP
şunları talep ediyor:
 Fikir ve mali teşvik ile kültürel sunular
genişletilmeli ve garanti altına alınmalı
 Kültürel kimlik korunmalı
 Şehir halkının kültürel angajmanları
korunup desteklenmeli
 Kültür alanları ve eğitim kurumları kuvvetli
bir şekilde kendi aralarında ilişki kurmalılar

Spor
Spor, oyun ve heyecan yalnız sağlığa hizmet
etmez, bilakis yaşam kalitesinin bir bölümüdür ve
insanlar arasında ilişkiyi teşvik eder.
Sağlık tüm vatandaşlar için önemlidir ve
gönlümüzde yatar.
İşte bunun için FDP şunları talep ediyor:
 Dernekler, klüpler aracılığı ile spor tesislerinin
bakımı üstlenilmeli
 Yüzme havuzu, yüzme klübünün
sorumluluğuna geçirilmeli
 Spor tesisleri elden geçirilerek yenilenmeli ve
işler halde tutulmalı

Michael Tack

.
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var
25. Mayıs 2014‘te

FDP‘yi
seçin.
Liberal yerel politikacıları internette de ziyaret
ediniz:
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