Mapa

Izbori će se održati 23. rujna i 2. listopada 2022.

U Pöttschingu.
Kod kuće. ÖVP.

Rado gradonačelnik za sve - to je ono što želim biti. Zato se kandidiram za gradonačelnika na
općinskim izborima 2. listopada.
Deset
godina
radim
kao
općinski vijećnik, a pet godina kao
općinski
vijećnik
Pöttschinga. Aktivno sam sudjelovao
u uzbudljivim projektima kao što su
dizajn vanjskog prostora Meierhof i u
pregovorima o gradilištima pored
Gärtnersiedlunga
. U općinskom vijeću uspjeli smo
zajedno provesti mnoge dobre ideje
sa
svih
strana
.
Osim
toga,
bio
uključen i u udruge
župu
Pöttsching.
Za
je
novouređena
prekrasan
primjer
što se može postići u
.

sam
i u
mene
crkva
onoga
timu

U sljedećih godina ponovno ćemo
imati velike projekte u Pöttschingu.
Tim Narodne stranke i ja opet ćemo
igrati aktivnu ulogu.

U ovoj mapi pronaći ćete naše
kandidate i, zahvaljujući vašoj velikoj
pomoći, njihove i naše ideje za
Pöttsching.
A
ono
što
će biti vrlo važno za mene kao
gradonačelnika
je
biti tu za sve. Želim biti dostupan.
Na
primjer,
kroz
fiksne
sate savjetovanja gradonačelnika
jednom
tjedno navečer.
Lijepi pozdrav

Kandidat za gradonačelnika

Naš tim za Pöttsching.

Naša ponuda:
Dobre ideje za našu zajednicu!
Osiguranje lokalne opskrbe
Kao
što
ste
navikli
od
nas,
nastavit ćemo konstruktivno oblikovati Pöttsching u sljedećih pet godina. Osim troškovnog
i
pravovremenog
završetka
društvenog
centra,
lokalna
opskrba
stanovništva
postaje
sve
važnija
kako
hranom
tako
energijom. Kada je riječ o opskrbi hranom, sretni smo što nekoliko tvrtki već nudi puno.
Stoga
ćemo
podržati
postojeće
i
nove
tvrtke
u
proširenju
njihove
ponude.
U
budućnosti ćemo još više koristiti i lokalne sirovine u našoj opskrbi energijom.
Razvoj prometnih rješenja
Promet je aktualni problem u Pöttschingu i još uvijek ima puno posla. S
jedne strane, potreban je svačiji napor da se pridržavaju postojećih ograničenja brzine. S
druge strane, potrebni su novi koncepti za bolju suradnju biciklista, pješaka i motoriziranog
prometa. Posebna pozornost posvećena je pristupu osnovnoj školi Billa
i Hauptstraße-Raiffeisengasse.
Život i život
Za
ulice
u
Pöttschingu
predlažemo
program
za
sanaciju
jedne
ulice/uličice
godišnje.
Osim
toga,
ulice
i
uličice
trebaju
biti
ukrašene
drvećem
i
grmljem,
po
mogućnosti
voćkama.
Ono što nam je posebno važno: Ne bavimo se samo estetikom, već prije svega kvalitetom
života stanovnika Pöttschinga (sjenčanje, pročišćavanje zraka, povećanje vlažnosti).
Podržavamo obnovu stambenih zgrada u centru sela kako bismo je dodatno oživjeli.
To
uključuje
i
pristupačan
život
za
mlade,
kao
i
opreme za mlade i starije osobe na fitness mjestu u Dreierzwickelu.

Neke od ovih ideja vam zvuče poznato?
To je dobra stvar, jer pokušavamo implementirati prijedloge i ideje koje dolaze od vas. Naš cilj je:
Dom u kojem živimo dobro i sretno. Radujemo se još mnogim idejama za zajednički nastavak ovog
puta. Vašim glasom možemo započeti ove projekte.

Naše ideje na prvi pogled:
Smanjiti prometa
putem mobilnijih
zaslona brzine
[uz česte
promjene lokacije)
Više ponuda za bicikliste:
Učiniti biciklizam u selu sigurnijim
posebno za
školu i kupovinu
Sanacija jedne ulice/uličice
godišnje
Sadnja voćaka na otvorenim
površinama općine
Pravovremeno i isplativo
dovršenje društvenog
centra
Dodatno radno vrijeme
odvoza smeća

Tako se ispravno bira.

Savjetovanje gradonačelnika
jednom tjedno u kasnim popodnevnim
/večernjim satima, a također i mobilno
(gradonačelnik vam dolazi na licu mjesta)
Dodatna potpora za
obnovu/korištenje stambenog
prostora u centru grada/
postojećih zgrada
Korištenje
alternativne energije za
grijanje škole i
javnih zgrada
Proširenje fitness-parka u Dreierzwickelu s
opremom
Razvoj pristupačnog
stanovanja za mlade

Postoje 2 glasačka listića:
•
•

Izbor za gradonačelnika (Stavite križ s Erwinom Machartom)
Izbori za općinsko vijeće (stranka övp i max. 3 križa za kandidate ÖVP-a)

I.
II.
III.

Izneseno u petak, 23. rujna 2022. (na biračkom mjestu)
Na dan izbora, nedjelja, 02. listopada 2022. (na biračkom mjestu)
Poštanskim glasovanjem
a. Zatražite glasačku iskaznicu (općina)
b. Ispunite glasački listić (samostalno)
c. Pošaljite svoju glasačku iskaznicu (općina/pošta)

