Klasör

Seçimler 23 Eylül ve 2 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Pöttsching'de.
Evde. ÖVP.

Memnuniyetle herkes için bir belediye başkanı - olmak istediğim şey bu. Bu yüzden 2 Ekim'deki
belediye seçimlerinde belediye başkanlığına adaylığımı koyuyorum.
On yıldır belediye meclis üyesi ve beş
yıldır
Pöttsching için belediye meclis üyesi
olarak
çalışıyorum.
Meierhof açık alanının tasarımı gibi
heyecan verici projelerde ve
Gärtnersiedlung'un
yanındaki
şantiyelerle ilgili müzakerelerde aktif
olarak
yer
aldım
.
Belediye
meclisinde
her taraftan birçok güzel fikri birlikte
hayata
geçirmeyi
başardık
.
Buna
ek
olarak,
derneklerde
ve
Pöttsching cemaatinde de yer aldım.
Benim
için
yakın zamanda yenilenmiş kilise, bir
takımda nelerin başarılabileceğinin
güzel
bir
örneğidir
.

Önümüzdeki yıllarda Pöttsching'de
yine büyük projelerimiz olacak. Halk
Partisi ekibi ve ben yine aktif bir rol
oynayacağız.

Bu klasörde adaylarımızı ve büyük
yardımınız sayesinde onların ve
Pöttsching
için
fikirlerimizi
bulacaksınız.
Belediye başkanı olarak benim için
çok önemli olacak olan da
herkesin yanında olmak. Herkes için
ulaşılabilir
olun.
Örneğin,
akşamları
haftada
bir
kez
sabit
belediye
başkanı
danışma saatleri aracılığıyla.
En İyi Dileklerimle

Belediye başkan adayı

Pöttsching için ekibimiz.

Teklifimiz:
Topluluğumuz için iyi fikirler!
Yerel tedarikin güvenliğini sağlama
Bizden
alışık
olduğunuz
gibi,
önümüzdeki beş yıl boyunca Pöttsching'i yapıcı bir şekilde şekillendirmeye devam edeceğiz.
Toplum merkezinin maliyet ve zamanında tamamlanmasına ek olarak
,
nüfusun
yerel
arzı
Hem
de
gıda
hem
de
enerji
ile
giderek
daha
önemli
hale
geliyor
. Gıda arzı söz konusu olduğunda, birkaç şirketin zaten çok şey sunduğu için şanslıyız. Bu
nedenle,
mevcut
ve yeni şirketleri tekliflerini genişletme konusunda destekleyeceğiz. Gelecects
, enerji tedarikimizde yerel hammaddeleri daha da fazla kullanacağız.
Taşımacılık çözümleri geliştirme
Trafik, Pöttsching'de devam eden bir sorundur ve hala yapılacak çok şey vardır.
Bir yandan, mevcut hız sınırlarına uymak herkesin çabasını gerektirir. Öte yandan,
bisikletliler, yayalar ve motorlu trafik arasında daha iyi işbirliği için yeni konseptler
gerektiriyor.
Arjantin
ve Hauptstraße-Raiffeisengasse ilkokuluna erişime özellikle dikkat edilmektedir.
Yaşamak ve yaşamak
Pöttsching'deki
sokaklar
için
yılda bir sokak/sokağın rehabilitasyonu için bir program öneriyoruz. Ayrıca, sokaklar ve
sokaklar
ağaçlar
ve
çalılarla,
tercihen
meyve
ağaçlarıyla
süslenmelidir.
Bizim için özellikle önemli olan şey: Sadece estetikle değil, her şeyden önce Pöttschingen
halkının yaşam kalitesiyle (gölgelendirme, hava temizleme, artan nem) ilgileniyoruz. Daha
da canlandırmak için şehir merkezindeki konut binalarının yenilenmesini destekliyoruz.
Bu aynı zamanda gençler için uygun fiyatlı yaşamın yanı sıra sıra
dreierzwickel'deki fitness kursuna özellikle kalbindeki gençler için ekipman eklenmesini de
içerir.

Bu fikirlerden bazıları size tanıdık geliyor mu?
Bu iyi bir şey, çünkü sizden gelen önerileri ve fikirleri uygulamaya çalışıyoruz. Amacımız: İyi ve mutlu
yaşadığımız bir ev. Bu yolda birlikte devam etmek için daha birçok fikri dört gözle bekliyoruz. Sizin
oylarınızla bu projeleri hayata geçirebiliriz.

Bir bakışta fikirlerimiz:
Daha
fazla mobil
hız ekranı aracılığıyla sakinleştirici trafik
[sık sık
konum değişiklikleriyle)
Bisikletçiler için daha fazla teklif:
Köyde bisiklet sürmeyi
, özellikle
okul ve alışveriş için daha güvenli hale getirmek

Belediye başkanının haftada bir kez
öğleden sonra / akşam
geç saatlerde ve ayrıca mobil olarak istişaresi
(belediye başkanı
yerinde bir fikir edinmek için size geliyor
)
Şehir
merkezindeki/
mevcut binalardaki
yaşam alanlarının yenilenmesi/kullanılması için
daha fazla destek

Yılda bir sokak/sokak rehabilitasyonu

Belediyenin açık alanlarına meyve ağaçları
dikilmesi

Okulları ve
kamu binalarını
ısıtmak için alternatif enerji kullanımı

Toplum merkezinin zamanında ve uygun
maliyetli
bir şekilde tamamlanması

Dreierzwickel'deki fitness kursunun
kalbindeki gençler için ekipmanlarla
genişletilmesi

Çöp toplama noktasının ek çalışma saatleri

Gençler
için uygun fiyatlı konut geliştirme

Bu şekilde doğru seçim yaparsınız.
2 oy pusulası vardır:
•
•

I.
II.
III.

Belediye başkanı seçimi (Erwin Machart ile çarpışın)
Belediyemeclisi seçimi (övp parti ve maks. ÖVP adayları için 3 haç)

23 Eylül 2022 Cuma günü (sandık başında)
Seçim günü, 02 Ekim 2022 Pazar günü (sandıkta)
Posta oyuyla
a. Oylama kartı isteme (belediye)
b. Oy pusulasını doldurun (bağımsız olarak)
c. Oy kartınızı gönderin (belediye/posta)

