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Sıradanlık yeterince iyi değil! 

  

On Puan Planı GroenLinks Apeldoorn 

  

Sürdürülebilir inovasyon için gidiyoruz: Sıradan yeterince iyi değil. Belediyemiz güzel ve Apeldoorn'da 
yaşamak güzel. Ne yazık ki, ikincisi tüm sakinler için geçerli değildir. Apeldoorn'da da sakinler 
ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalıyor ve Corona krizi yalnızca gelir eşitsizliğini artırdı. Ayrıca, iklim 
değişikliğinin azaltılmasına yerel olarak da katkıda bulunmak için büyük bir sosyal görevle karşı 
karşıyayız. 



Bu seçim programında önümüzdeki yıllardaki hedeflerimizi ve belediyemize nasıl baktığımızı 
okuyabilirsiniz. Apeldoorn'da zamanımızın büyük zorluklarını nasıl aşmak istediğimize dair fikir 
sunuyoruz. Seçim programı bizden ne bekleyebileceğinizi, ne için gittiğimizi ve neyi temsil ettiğimizi 
gösterir. 

GroenLinks Apeldoorn, daha uzun vadeli düşünüyor. Şu anda belediye meclisinde alınan kararlar 
geleceğiniz için önemli sonuçlar doğuruyor. 

Kendinizi evinizde hissedeceğiniz ve yaşamanın keyifli olduğu bir belediyeye gidiyoruz. 
Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı bir belediye. Ve sosyal temeli sağlam bir belediye. 

Apeldoorn için 10 maddede okuyabilirsiniz: 'Sıradanlık yeterince iyi değil'. 

Programımız, GroenLinks'in ulusal ve bölgesel hedefleri ile uyumludur. 

Ayrıca, bu programda, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz bir dizi şeyi ve buna devam 
edebilmemizin neden bu kadar gerekli olduğunu da birlikte götürüyoruz. 

Örneğin, konsey grubumuz havai fişek yasağı, mega ahırların ve büyük ölçekli tarımın azaltılması, 
odun dumanına yaklaşım ve Sıfır Atık (atık yok) etrafındaki birçok girişimden haberdar oldu. 

Yeşil tutkularımızın, çabalarımızın ardından neredeyse tüm belediye meclisi tarafından 
sahiplenilmesinden gurur duyuyoruz. Sonuç olarak, belediye yeşillendirme ve sürdürülebilirlik 
alanında önemli adımlar atabilmiştir. 

Partimiz ayrıca B&W'nin yönetim kurulu üyesiydi ve belediye meclisi üyesi Detlev Cziesso ile birlikte 
Apeldoorn'a yeniden sağlıklı bir mali temel sağladı. 

Bu nedenle devam etmek gereklidir! 

GroenLinks seçim vaatlerimizin fiilen gerçekleştiği bir konsey dönemine bakıyoruz. Ama daha önce de 
belirtildiği gibi: 'Sıradan yeterince iyi değil'. Bir konsey döneminde çözülemeyecek sorunlar da dahil 
olmak üzere Apeldoorn için fırsatlar ve zorluklar görüyoruz. Havai fişek yaklaşımını, uygun ve bazen 
uzman bakımın organizasyonunu, ayrımcılığın ve ırkçılığın önlenmesini ve geleceğe hazır, 
sürdürülebilir ve yeşil bir belediyenin gerçekleştirilmesini düşünün. 

Bu yüzden devam etmek istiyoruz! Bunun için desteğinize ihtiyacımız var. Apeldoorn benzersizdir ve 
siz de öylesiniz. Bu, sosyal, yeşil ve kapsayıcı bir yaklaşımı hak ediyor. Bunu birlikte başaracağız. 

  

Apeldoorn için 10 puanımız 

  

 

 



  

1. Uygun fiyatlı konut 

Kendinizi evinizde hissetmek için bir evinizin olması gerekir. Birçok insan için bu şu anda Apeldoorn'da 
mümkün değil. Konut sıkıntısı var ve bunu örneğin artan sayıda evsiz genç ve uygun fiyatlı konut 
bulamayan yeni başlayanlarda görebilirsiniz. Evlerin kalitesi arasındaki farklar da büyüktür. Risk, 
zengin Apeldoorner'lar ısınırken, daha fakir sakinlerin yakında bir enerji faturasına mavi ödeme 
yapmasıdır. Bu haksızlıktır ve farklılıkları gereksiz yere arttırır. Bunu farklı şekilde yapacağız. 

GroenLinks Apeldoorn, tüm sakinler için daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut istiyor. Bunu şu 
şekilde yapıyoruz: 

• Şehirlerde ve köylerde daha sürdürülebilir ve uygun fiyatlı konutlar yaratın. Bu aynı zamanda 
belediyemizi gençler ve yeni başlayanlar için çekici kılıyor. 

• Bu evler, geniş açık alanımızı yeşil ve ferah tutmak için mümkün olduğunca mevcut şehir ve 
köy sınırları içinde inşa edilmiştir. 

• Kendimizi, resmi olmayan bakım evleri ve özel bakım kümeleri gibi yeni konut biçimlerini 
genişletmeye adamak. Gerektiğinde yaşlılara, fiziksel ve psikolojik engellilere destek olun. 

• Belediyemizde mümkün olduğunca konut şirketleri ve özel konut sakinlerinin girişimleriyle 
birlikte inşaat yapıyoruz. Bu şekilde çeşitli konut arzını koruyoruz ve spekülasyonları 
önliyorsunuz. 

• Ahşap yapı ve yeşil malzemelerin kullanımı gibi sürdürülebilir konutları teşvik edin. 
• İnşa edilecek tüm yeni evler enerji etiketi A'ya uygun olmalıdır. 
• İnsani ve toplumsal acıları önlemek için boşanma veya maddi sorunlar nedeniyle evini 

kaybeden kişilere yardım etmek. 

• Evsizlere ev bulma konusunda daha fazla yardım sunmak ve onların topluma katılmalarını 
sağlamak. Bunun Apeldoorn'da nasıl üstesinden gelebileceğimize dair ilk önce Konut'un iyi bir 
örnek olduğunu düşünüyoruz . 



 

2. Herkes katılır ve sayar 

Apeldoorn'da da, örneğin ten rengi, cinsel tercih veya sosyal sınıf temelinde ayrımcılık veya dışlama 
ile uğraşmak zorunda kalma ihtimaliniz vardır. Beyaz heteronormdan saparsanız, şiddet mağduru 
olma olasılığınız daha yüksektir. GroenLinks Apeldoorn bunun mümkün olduğunu düşünmüyor. Çok 
basit: Kendinizi evinizde hissetmek için kendinizi güvende hissetmeniz gerekir. Herhangi bir engeliniz 
var mı? O zaman bile topluma gerçekten katılmak daha zordur. Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadele 
girişimlerine umutsuzca ihtiyaç var. 

GroenLinks Apeldoorn, siz evde ve sokakta dahil olmak üzere Apeldoorn'daki herkesin kendini 
güvende hissetmesi gerektiğine inanıyor. Kararlıyız:  

• GroenLinks Apeldoorn dikkat çekmeye ve kapsayıcı bir toplum için çalışmaya devam edecek. 
• Mahallelerde sosyal çalışmaları teşvik edin. Bu, bağlantıları gerçekleştirmek için vazgeçilmez 

bir güçtür. 
• Toplumun kültürel etkinliklerini teşvik edin. 
• Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı çalışan örgütleri destekleyin. 
• Toplumumuzun engelliler için erişilebilirliğini artırmayı taahhüt eden kuruluşları desteklemek. 
• Örneğin, yalnızlıkla mücadele için mahalleden ve mahalleden inisiyatifleri teşvik etmek. 
• Apeldoorn belediyesi çalışanlarının, kurum içinde ve kurum aracılığıyla ırkçılık ve ayrımcılıkla 

mücadeleye yönelik bir programa katılmalarına izin vermek. 
• Apeldoorn'un gökkuşağı belediyesi olarak kalmasını sağlamak için. 



 

 

3. Apeldoorn'un sağlam bir sosyal temeli var 

Bir vatandaş olarak yardım alabilmek için yüksek eşiklerle ve karmaşık kurallarla uğraşmak zorunda 
kalabilirsiniz. Kendiniz veya çocuğunuz için (geçici) ek gelir veya yardım ile ilgili olup olmadığı. Şu hissi 
yaşayabilirsiniz: Ciddiye alınıyor muyum? Kim olduğum için mahkum değil miyim? Devlet bana 
güveniyor mu? 

GroenLinks Apeldoorn'un başlangıç noktası şudur: Sakininize güvenin. Neyse ki, bu başlangıç noktası 
ile giderek daha fazla proje gerçekleşiyor. Evsizlerin ilerlemek için ilk önce bir ev buldukları yer, Konut 
Öncesi olsun. Ya da hesaba katılması gerekmeyen temel bir gelir. Hükümet kontrollerinin ve 
'düzenleme krampının' çoğu zaman önyargıya ve yanlış kararlara dayandığından endişe duyuyoruz. 
Örneğin, ek ücret meselesini ele alalım. Vatandaşın sürekli izlenmesi gerekmiyorsa, hepimize çok 
daha az mal olacak. Ve hemen daha iyi bir toplumla sonuçlanır. 

GroenLinks, soyadınız, ten renginiz veya kimi sevdiğinizden bağımsız olarak size güvenen bir hükümeti 
temsil eder. Yardıma ihtiyacınız olduğunda size yardım eden ve ihtiyacınız olan yardımı almanıza 
yardımcı olan bir hükümet. Buna katkıda bulunan noktalar şunlardır: 

• Sessiz yoksulluk ele alınmaktadır. Temel bir gelir sağlarken güven başlangıç noktasıdır. 
Birbiriyle çelişen düzenlemeler önlenir, gereksiz bürokrasi ortadan kalkar. 

• Tüm kamu sektörü bilgileri anlaşılır olmalı ve B1 dil düzeyinde olmalıdır. 
• Tüm kurallar açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmıştır. 
• Vatandaşlar için tüm imkanlar arka arkaya mevcut ve sorunuzla nereye varabileceğinizi 

hemen anlıyorsunuz. 
• Belediye ve yerel tesisler çalışanları sizinle birlikte düşünür ve sorunuzu dinler. 
• Yalnızca yardım sağlamak için gerekli bilgiler toplanır ve kaydedilir. Gizliliğiniz korunmaktadır. 
• Gençlik bakımındaki istismarlar araştırılır ve ele alınır. Yapılan çalışmalar sonucunda 

kuruluşlara bakım ve hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda destek olunmaktadır. 
• GroenLinks Apeldoorn, aile içi şiddet mağdurları için yeterli sığınak anlamına gelir. 
• Belediye, ihtiyacı olan çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel bakım sağlanmasını sağlar. Bu 

belediye dışında yapılsa bile. 



 

4. Yakından temiz enerji 

İklim krizi şimdi. Bunun sonuçlarını siz de görüyor ve fark ediyorsunuz. GroenLinks, bu krizi Avrupa 
Birliği'ndeki diğer ülkelerle işbirliği içinde çözmemiz gerektiğine inanıyor. Partimizi bu konuda 
destekliyoruz ama bekleyemeyiz. Apeldoorn'da da sonuçların farkındayız ve gidişatı değiştirmek için 
çok şey yapacağız. 

İklim krizinin kalıcı sonuçlar doğurmasını önlemek için şimdi harekete geçmeliyiz. Sürdürülebilir, 
birlikte, adil, döngüsel ve doğaya pozitiflik bizim için anahtar kavramlardır. Enerji geçişi yeni sorunlar 
yaratmamalı veya zengin ile fakir arasındaki uçurumu genişletmemelidir. Omuzlarımızı direksiyona 
koyuyoruz ve sağlıklı, sürdürülebilir ve eşit bir gelecek için çalışıyoruz. Ekstra desteğe ihtiyacı olanlar 
buna güvenebilir. Belediye olarak enerji geçişinde öncü bir role sahibiz. Sakinlerle birlikte, doğa ve 
toplum üzerinde olumlu etkisi olan dürüst kararlar almaya kendimizi tamamen adadık. 

GroenLinks Apeldoorn yakından daha fazla temiz enerji istiyor. 

• Apeldoorn'un iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını her yıl ölçüyoruz. 
Gerekirse, bunu başarabilmek için önlemler alacağız. Aşağıya doğru ayarlamak bir seçenek 
değildir. 

• Enerji üretmek için şirket çatıları, ofisler ve otoparklar gibi akıllı mekanlar kullanıyoruz. 
• İş dünyasını işlerini daha sürdürülebilir hale getirmeye teşvik ediyoruz. 
• İnsanları ev yalıtımı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının inşası ile destekliyoruz. 
• Geniş bir tabanı olmayan konut sakinlerinin evlerinde ev yalıtımı ve diğer sürdürülebilir 

yatırımların yapılmasına yardımcı olmak için ekstra çaba sarf ediyoruz. Bunu, diğer şeylerin 
yanı sıra, konut şirketleri ile işbirliği içinde yapıyoruz. 

• Yeşil bahçeler ve iyi drenaj, küresel ısınmaya ve (aşırı) yağışların yakalanmasına karşı yardımcı 
olur. İnsanları bu konuda rol almaya davet ediyoruz. 

• Apeldoorn'da sürdürülebilir enerji üretirsek, kullanıcılardan enerji alışverişi daha kolay olur. 
• Güneş parkları ve rüzgar çiftlikleri gibi büyük ölçekli sürdürülebilir enerji üretimine yer 

veriyoruz. Bunu, bölge sakinleriyle işbirliği ve istişare içinde yerel olarak organize etmek 
istediğimiz yer. 

  



  

5. Yeşil kasaba ve köyler 

Apeldoorn'un harika bir şekilde yeşil olduğunu da fark ettiniz mi? Yarım saat içinde şehrin diğer 
tarafına giden yeşil bisiklet yollarında bisiklet sürüyorsunuz. Ve şehrin dışına gelirseniz, hemen güzel 
yeşil ve geniş çevremizin veya güzel ormanların tadını çıkarırsınız. GroenLinks, şehir merkezinde suya 
ve yeşilliklere daha fazla yer verme planının ortak başlatıcısıdır: Park şehri. Ayrıca sıcak yazlar için 
şehrimizde daha fazla yeşillik olması önemlidir. Bu nedenle iş parklarında da bunu gerçekleştirmek 
istiyoruz. Köyler yeşil ve biz de öyle kalmasını istiyoruz. 

GroenLinks Apeldoorn, Apeldoorn'un Hollanda'nın en yeşil belediyesi olmasını istiyor! Bunu 
başarmak için şunları yapacağız: 

• Yeşil malzemelerin yeniden kullanımını ve kullanımını teşvik edin. 
• Yeşil bakım yatırımlarına devam edin. 
• Yapılı çevrede daha fazla yeşilliğin gerçekleştirilmesi. 
• Kapalı ve açık alanlarda yeşil bisiklet yollarının genişletilmesini ve bakımını teşvik edin. 
• Sanayi ve iş parklarındaki yeşil alanları genişletme taahhüdümüz. 
• Köyler ve çevrelerindeki yeşillikleri koruyun. 
• Organik tarımı ve hayvancılığı teşvik edin. 
• Yeşilde rekreasyonun mümkün kalmasını sağlamak. 
• Yeşil çevrenin bakımı ve yönetimine yatırım yapmak. 

 



 

6. Veluwe'de doğa ve sessizlik 

Veluwe ile işlerin iyi gitmediğini zaten biliyor muydunuz? Bitki ve hayvan türlerinin sayısı hızla 
azalmaktadır. Yüksek yaz sıcaklıkları nedeniyle doğa kurur, tarım ve trafikten kaynaklanan azot 
nedeniyle bitkiler ve kuşlar yok olur. Veluwe, hayvanların ve insanların sessizlik ve huzur bulduğu bir 
bölgedir ve öyle kalmalıdır. GroenLinks, Lelystad Havalimanı'nın ve alçak uçuş rotalarının 
genişletilmesine karşı kampanya yürüten Red de Veluwe eylem grubunu destekliyor. Ayrıca, bazı 
bölümlerde ziyaretçilerin ve eğlence uzmanlarının erişimini kısıtlama planlarını da destekliyoruz. 
Çünkü çok meşgul olursa, artık kimse Veluwe'den zevk almayacak. 

GroenLinks Apeldoorn, doğayı tüm ihtişamıyla korumak için Veluwe'de doğayı ve sessizliği geri istiyor. 
Biz istiyoruz:  

• Gece gündüz 100 km karayolu üzerinde nitrojen sorununun azaltılmasına katkıda bulunmak. 
• Sessiz alanları korumak için girişimleri teşvik edin. 
• Bu rekreasyon mümkündür, ancak bazı alanlar da korumayı hak ediyor. 
• Lelystad Havalimanı'nın genişlemesini önlemek için. Bunu başarmak için tüm 

bağlantılarımızı kullanırız . 
• Tüm bağlantılarımızı, yalnızca elektrikle çalışan uçakların kalktığı ve indiği bir havaalanı Teuge 

için çabalamak için kullanıyoruz. 



 

7. Yeni ekonomide çalışmak 

Haber değil. Apeldoorn yıllardır yaşlanıyor. Aynı zamanda, güvenlik ve akıllı teknolojinin kullanımı 
alanında yenilikçi faaliyetler için bir üreme alanıyız. Gençlerin iş veya eğitim için Apeldoorn'dan 
ayrılmasını nasıl önleyebiliriz? Nüfusun yaşlanmasıyla nasıl mücadele edebiliriz? Buna bir cevap 
verebilmek için, genç bir kişi olarak size doğrudan fayda sağlayan istihdam biçimlerini teşvik etmek 
istiyoruz. Geleceği olan istihdam. Özellikle güvenlik, yenilik ve akıllı teknoloji alanında. Ayrıca, 
şirketleri ve evleri daha sürdürülebilir hale getiren projeleri de teşvik ediyoruz. 

Geliriniz veya işiniz kaybolursa, bu son derece şiddetlidir. Bu nedenle Apeldoorn'da konut sakinlerine 
geçim güvenliği konusunda yardımcı oluyoruz ve insanları (gönüllü) iş bulma isteklerinde 
destekliyoruz. 

GroenLinks Apeldoorn, akıllı işbirlikleri ve geleceğe yönelik işler gerçekleştirerek Apeldoorn'da 
istihdamı teşvik etmek istiyor. 

• Akıllı teknolojiye yatırım yapıyoruz. Belediye hangi tekniklerin kullanıldığı konusunda açık ve 
nettir. GroenLinks, site sakinlerinin mahremiyetini korumak için eleştirel bir bakış atıyor. 

• Binalarını daha sürdürülebilir hale getirmeye yatırım yapan şirketler, desteğimize güvenebilir. 
• Organik ve dairesel tarımı, sürdürülebilir inşaat, kurulum ve enerji teknolojisini teşvik 

ediyoruz. 
• Sakinlerin geçim güvenliğini ve gelirini savunuyoruz. Ve (gönüllü) bir iş bulmanıza yardımcı 

oluyoruz. 
• Malzemelerin yeniden kullanımına ve kapsayıcı bir ekonomiye dahil olan şirketleri teşvik 

ediyoruz. 
• Gençlerin orada iyi bir eğitim ve iş yeri bulabilmeleri için inşaatta istihdama (başlangıç evleri 

ve sosyal konutlara odaklanarak) yatırım yapıyoruz. 



 

8. Tüm Apeldoor'cular için spor ve kültür 

Egzersiz yapmak veya bir sanat veya kültürle meşgul olmak istiyorsanız, bunu engelsiz yapabilmeniz 
çok önemlidir. Ne yazık ki, bu herkes için uygun değildir. Fiziksel veya zihinsel sınırlamalar da engel 
olabilir. Spor ve kültür ayrılmaz bir şekilde duygusal ve fiziksel sağlıkla bağlantılıdır. Bu nedenle, bunu 
tüm Apeldoorn sakinleri için erişilebilir ve erişilebilir kılmak bizim için bir öncü. 

GroenLinks Apeldoorn bu nedenle spor ve kültürün tüm Apeldoor'lular için erişilebilir olmasını istiyor: 

• Her mahallede merdiven ve oyun alanları olmalıdır. 
• Spor kulüpleri son derece önemlidir, iyi spor tesislerine bağlıyız. 
• Köy ve ilçelerde çok işlevli ve erişilebilir spor parkları ve açık alanların gelişimini teşvik etmek. 
• Apeldoorn, Drakenboot ve Roots in the Woods gibi çok sayıda festivalin düzenlendiği 

hareketli bir belediyedir ve öyle olmaya devam etmektedir. 
• Son yıllarda, GroenLinks kendini geniş ve erişilebilir bir kültürel teklife adamıştır. Sadece 

büyük kültür kurumları için değil, amatör sanat dernekleri için de. Bunu yapmaya devam 
edeceğiz. 

• Kurslar ve etkinlikler herkes için erişilebilir olmalıdır. 

  



 

9. Güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim 

Pratik olarak eğitim aldıysanız, bunun için genellikle bir üniversitede eğitim almış olmanızdan daha az 
takdir görürsünüz. GroenLinks, uygulamaya yönelik eğitim için çok daha fazla dikkat ve takdir edilmesi 
gerektiğine inanmaktadır. Orta mesleki eğitimdeki gençlere bir gelecek sunmak için GroenLinks, 
eğitim ve işletmeyi birbirine bağlamaya yönelik girişimleri desteklemektedir. Apeldoorn'daki şirketler, 
teknoloji ve inşaat alanında pratik eğitim almış kişiler için can atıyor. Birçok genç, güvenlik sektörü 
alanında yerel olarak da eğitilebilir. Sağlık ve turizmde personel sıkıntısı var. Bunun için eğitim 
Apeldoorn'da bulunabilir. En küçükler için eğitim, özgürce erişilebilir olmalı ve sağlıklı gelişimi 
hedeflemelidir.  
GroenLinks, her seviye için eğitim fırsatları olmasını istiyor ve Apeldoorn'daki yüksek ve üniversite 
eğitimi girişimlerini destekliyor. 

GroenLinks Apeldoorn, siz ve belediye için sürdürülebilir bir gelecek için eğitim istiyor: 

• (Başlangıç) evlerinin inşasına yatırım yapmak. Bununla istihdam ve yaşanacak bir yer 
yaratıyoruz. 

• Belediyenin çekiciliğine katkıda bulunan, iş ve staj fırsatları sunan etkinlikler düzenlemek ve 
teşvik etmek. 

• Çocuklar sıkışırsa eğitimi çocuğa uyarlamaları için ebeveynleri ve/veya eğitimcileri 
destekleyin. Başlangıç noktası, her çocuğun eğitim hakkına sahip olmasıdır. 

• Okulları güvenli bir ortam olmaya teşvik etmek. Trafiği düzenleyerek ve yeşil ve sürdürülebilir 
okulları ve okul bahçelerini teşvik ederek. 

• MBO ve HBO öğrencilerimiz için iş deneyimi yerleri yaratmada şirketleri destekleyin. 



 

10. Sağlığa yatırım 

Sağlıklı yaşlanmak istiyorsunuz. Harcayacak çok az şeyiniz varsa, daha az yaşlanma şansınız daha 
yüksektir. Corona krizi zengin ve fakir arasındaki farkları da genişletti. Eğitimde birikmiş işler genişledi 
ve dolayısıyla gelir farklılıkları da arttı. GroenLinks Apeldoorn bu farklılıkları küçültmek için elinden 
gelen her şeyi yapacaktır. Bakıma ihtiyacınız varsa, bunu sizin için en iyi şekilde nasıl 
düzenleyeceğinize karar verme özgürlüğüne sahip olmak istersiniz. İnsanların sisteme uymasını değil, 
sistemin insanları desteklemesini istiyoruz. 

GroenLinks Apeldoorn, Apeldoorners'ın sağlığına şu şekilde yatırım yapar: 

• Örneğin bakım başvurusunda gereksiz bürokratik prosedürlerin azaltılmasına katkıda bulunan 
girişimleri aktif olarak teşvik edin. 

• Bakım verenleri ağır sorumluluklarında destekleyin. Sonuçta, giderek daha fazla çağrılıyorlar. 
• Okullar, barınma ve çalışma yoluyla aktif önleyici stratejiler yoluyla sağlık eşitsizliklerini 

azaltmak. GGD araştırma ve eylem planlarını desteklemelidir. 
• GroenLinks Apeldoorn, Apeldoorn belediyesinin 'Temiz Hava Anlaşması'nı imzalayıp 

uygulamasını istiyor. 
• Mahalledeki sağlık merkezlerini teşvik edin. Bunlar, bilgi ve rehberlikle onlara yardımcı olmak 

için insanlara yakındır. 
• Bakımı organize etmede destek sağlayın ve kurallar ve bürokrasiye yardımcı olun. 

• Gereksiz kurallara ve iş yaklaşımlarına karşı çıkmak. 

  

Ne üzerine inşa ediyoruz? 



Seçim programımızı da elimizden geldiğince gerçekleştirmek istiyoruz. Bu, bizimle aynı çizgide olan 
tarafları aradığımız anlamına gelir. Tıpkı son dört yılda özellikle başarılı olduğumuz gibi. Ayrıca 
konseye giren yeni partileri de arıyoruz. Tecrübeli bir iktidar partisi olarak, sağlam bir belediye 
yönetiminin yerinde kalmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Bunu Kent Konseyinde ve B&W Yönetim Kurulunda GroenLinks adına kim yaptı? 

2018 yılında VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA ve D66 ile birlikte bir koalisyon kurduk. Detlev Cziesso, 
belediye başkanı ve meclis üyeleri kolejinde GroenLinks adına yer aldı. Belediye meclisi üyesi olarak 
şunlardan sorumludur: Finans, Sanat ve Kültür, Gençlik ve Sağlık. 

Belediye meclisinde Danny Huijzer, 2021'de Dieuwke de Boer'in yerine geçen Rachel Gasper-
Rothengatter ve Paul Baart ile aktif olduk. Belediye meclis üyeleri parti temsilcileri Dieuwke de Boer 
ve Henk Veneman tarafından destekleniyor. Destek grubu üyeleri Ellen Soorsma, Eva Siebelink, 
Dorise van Riel ve Ewald te Koppele ile birlikte, bölümümüzün siyasi kalbini oluşturuyorlar. 

Son yıllarda neler başardık 

Sürdürülebilir bir belediye aynı zamanda sürdürülebilir bir mali politika içerir. Son 10 yılda Detlev, 
Apeldoorn'u yeniden mali açıdan sağlıklı hale getirmek için Finans için belediye meclisi üyesi olarak 
çok çalıştı. 

Kolay değildi: Corona pandemisi patlak verdi, gençlik bakımı ve WMO kıtlığı arttı. Yine de Detlev, 
misyonunu başardı: 2022'de finansal toparlanma. Ve diğer taraflarla birlikte çalışarak başardık. 

2012 yılından itibaren yol ve bina bakımlarında oluşan gecikmeler de geçmiş meclis döneminde telafi 
edilmiştir. 

Ayrıca bir yardım ve yardım için Apeldoorn belediyesine de gidebilirsiniz. Neyse ki, bunun maliyetleri 
bir mukim olarak sınırlı bir ölçüde sizinle sonuçlandı. Ayrıca belediye konut maliyetlerindeki artış 
enflasyon seviyesinin biraz üzerindedir. 

Yeşil atamalar 

Apeldoorn belediyesinde atık dağını yarıya indirdik. Bu nedenle, 2025 yılına kadar 30 kg artık atık 
hedefimize ulaşmak için doğru yoldayız. 

Apeldoorn sakinleri, şirketler ve belediye şu yollarla enerji tasarrufu yaptı: 

• Daha fazla ve daha iyi yalıtım. 

• Kirletici yakıtların kullanımını azaltın. Ve yeşil enerjiyi daha da geliştirmek. 

Cleantech Bölgesi'ndeki diğer belediyeler ve Apeldoorn sakinleri ile birlikte bu başarılmıştır. 

Belediyede artık çöp yok. Bu büyük bir meydan okuma ve görevdir. Meclis üyelerimiz sadece belediye 
meclisinde bu konuda uyanık olmakla kalmadı, Sıfır Atık eylemlerine de aktif olarak katıldı. 

Örneğin Kerschoten ve Loenen'de bu bölgelerin/bölgelerin en iyi şekilde nasıl ısıtılabileceğine dair bir 
plan yapılmıştır. Doğalgazı daha az kullanacakları veya hiç kullanmayacakları yerler. Bu tüm 
mahallelerde olacak. 



Tabii belediyenin kendisi de geride kalmadı. Belediye binaları, örneğin kiliseler de yalıtılmıştır ve 
güneş panellerine sahiptir. Malzemelerin yeniden kullanımı belediyemizde ihalelerin önemli bir 
parçası haline geldi. 

"De Parken" bölgesindeki kamusal alanın yenilenmesinde bu alanda dikkat çekici ilerlemeler 
kaydettik. Ayrıca, bir mukim olarak mahalle yenilenmesiyle ilgileniyorsunuz. 

Apeldoorn'da giderek daha fazla yaya ve bisikletliye öncelik veriliyor. Elektrikli paylaşımlı scooter'lar, 
otobüs duraklarında paylaşılan bisikletler ve kapsamlı bir elektrikli şarj istasyonu ağı da bunun bir 
parçasıdır. 

Ayrıca, Apeldoorn ve Arnhem arasında doğrudan bir tren bağlantısı kurma konusunda kararlıyız. 

herkes katılır 

Üniversite sözleşmesinde, tüm sakinlerin sayıldığını ve kimsenin unutulmadığını kabul ettik. Yardıma 
ihtiyacın varsa, onu alabilmelisin. Bu büyük bir görev. Samen055 hayata geçirildi, pratisyen hekimlerin 
muayenehane hemşireleri var ve hedeflenen bir komşuluk yaklaşımı var. 

2015 yılında belediyelere bakım ve geliri düzenleme konusunda daha fazla sorumluluk verildi. Bu 
kaliteyi artırmak için kullanılmıştır. Burada da bir asistan olarak birbirinizle konuşuyorsunuz. Kendileri 
veya Köy ve İlçe Konseyleri veya Sosyal Alan Danışma Konseyi gibi çıkar temsilcileri aracılığıyla. Bunda 
(mali olarak) desteklenen doğrudan dahil olan sakinler aracılığıyla da giderek artan bir şekilde. 

İnsanlar odun dumanından muzdarip. İnsanların sağlığını doğrudan etkileyen bir havadır. Grubumuz 
bu sorunu çok enerjik bir şekilde ele aldı ve bunu meclisin merkezine ve sakinlerimizle birlikte koydu. 

Havai fişek yasağı. Her zaman popüler bir konu olmasa da, giderek daha fazla insan (evcil) hayvanların 
ve insanların bundan çok acı çektiğini biliyor. Tüm sakinler için bir Yeni Yıl partisi istiyoruz ve bu 
nedenle bunu gerçekleştirmek için planlarımızı sürdürüyoruz. 

Eğitim 

Apeldoorn'da yine HBO ve Üniversite eğitimi var. Apeldoorn, Hollanda'nın "güvenlik başkenti". Eğitim 
kurumları, Hollanda Kraliyeti Marechaussee'nin eğitim merkezi ve Polis Akademisi ve ilgili ordu 
birlikleri bunun ortaklarıdır. 

Akıllı teknoloji 

Apeldoorn aynı zamanda "Akıllı Şehir"dir. Bu, Apeldoorn'da modern teknolojiyi kullandığımız 
anlamına geliyor. Örneğin, farklı türlerdeki gürültü kirliliğini ölçen ses sensörleri, hava kalitesini ölçen, 
trafik işleme ve bitki ve ağaçların su ihtiyacını gösteren sensörler. 

5G ve mahremiyetin korunması ile ilgili olası çekinceler, GroenLinks Apeldoorn'u pazarlığa açık hale 
getirdi. Mahalle sakinleri ve meclis üyelerine yönelik halka açık toplantılarda uzmanlar gelişmelerden 
bahsetti. Bunu sosyal içerme, odun dumanı ve havai fişek gibi konularla da yaptık. 

Program noktalarımızın birçoğunun yakın işbirliği ile gerçekleştirildiği başarılı bir konsey dönemini 
geride bırakıyoruz. 

  



  

   

 


