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Geuzenveld, Slotermeer sakinleri ve girişimcilerine
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Geuzenveld, Slotermeer için iyi bir fikriniz mi var? 26 Temmuz’a kadar
planınızı gönderin!

Sevgili Geuzenveld, Slotermeer sakini,
Paranız olsa mahalleniz için ne isterdiniz? Köşe başındaki meydana yeni bir oyun alanı, köşedeki
meydanda fitness ekipmanları mı yoksa daha yeşil bir sokak mı?
Geuzenveld, Slotermeer mahalle bütçesi
Özellikle koronavirüs günlerinde gelecek için planlar yapmaya devam etmek önemlidir. Mahalle
için, mahalleli ile birlikte... Mahalle sakini olarak mahalleniz için neyin iyi olduğunu bilirsiniz. Bu
nedenle belediye bu işe para ayırdı. Mahalle sakinleri 400.000 €’yu nereye harcayacaklarına
kendileri karar verecek.
Bir plan gönderin
Geuzenveld, Slotermeer mahallesi için bir fikriniz mi var? Öyleyse bu planı gönderin. Plan şu
temalara uygun olmalıdır:
1. Sağlık, kültür, herkese eşit fırsat
2. Kaldırımlar, meydanlar ve parklar
3. Birlikte bir şeyler oluşturmak
www.buurtbudgetGS.amsterdam.nl aracılığıyla 26 Temmuz 2020'ye kadar bir plan
gönderebilirsiniz. Ayrıca 06 39004343 numaralı telefonu arayabilir veya WhatsApp üzerinden
(sesli) mesajı gönderebilir veya ekteki kartpostalı doldurup geri gönderebilirsiniz (pul gerekmez).
Belediye planların uygulanabilir olup olmadığını inceleyecek. Daha sonra, kazanan planları seçmek
için bir oylama yapılacak. Bu mektubun arkasında bir kademeli plan bulacaksınız.
Bir plan sunma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?
O halde ailenizden ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Size yardım etmeyi isteriz. Aşağıdakiler
aracılığıyla yardım alabilirsiniz:
 iş günlerinde saat 9:00 ile 17:00 arası hem telefonla, hem de Whatsapp (sesli). mesajlarıyla
ulaşabileceğiniz yardım hattı (06 39004343).
 Ayrıca buurtbudgetGS@amsterdam.nl adresine e-posta da gönderebilirsiniz.
 Dijital toplantı: Güncel bilgi için çeşitli saatlerde www.buurtbudgetGS.amsterdam.nl
adresine göz atın.
Semtle ilgili harika planlarınız olduğundan eminim. Planınıza son halini verme, gönderme ve
tanıtımını yapma sırasında iyi şanslar ve iyi eğlenceler!
Saygılarımla,
Emre Ünver
Mahalle Yönetimi Başkanı

1. Geuzenveld, Slotermeer için 3 temaya göz atın
• Sağlık, kültür ve
herkese eşit fırsat

• Sokaklar, meydanlar ve
parklar

• Birlikte bir şeyler
yapmak

Mahallenin sakinleri ve girişimcileri 400.000 €’nun nereye harcanacağına bizzat karar verecek.
Mahalle için temalara uygun iyi bir plan tasarlayın.

2. Planınızı
gönderin

3. Planınızın
tanıtımını yapın

Nieuw-West semtindeki herkes bir plan gönderebilir.
Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
• buurtbudgetGS.amsterdam.nl web sitesi aracılığıyla
• Telefon veya WhatsApp aracılığıyla (06 3900 4343)
• Belediyenin dijital görüşme saati aracılığıyla
• Ekteki kartpostal aracılığıyla

Planı gönderdikten sonra kampanya yapabilirsiniz.
Planınızın en az 40 beğeni almasını veya 40 imza
toplamasını sağlayın. Bunu sağlarsanız, planınız
uygulanabilirlik testinden geçirilecek.

4. Belediyenin
uygulanabilirlik testi

5. En beğendiğiniz planlara
oy verin

€
€
€

Planınızın en az 40 beğeni alması halinde, semt
yönetimi onun uygulanabilirliğini araştırır.

Geuzenveld, Slotermeer sakinleri ve girişimcileri,
oylarıyla en beğendikleri planları seçecek.
Böylece paranın nereye harcanacağını belirleyecekler.

