Hannes Rockenbauch sanatçı
Walter Sittler ile görüşme sırasında

„Gösteriş projelerinden
ayrılıp müşterek ve kendi
projelerimiz için çalışalım.”

DÜRÜSTÇE BERABER YAŞAYALІM
Stuttgart zengin sayılır. Buna rağmen 50 000 vatandaş
sosyal yardıma muhtaçtır. 16 000 çocuk fakirlik içindedir. Belediyemiz bu problemleri bilmektedir. Fakat bir
karşı tedbir planı yoktur. Bu planı sizinle, vatandaşlar ile,
gerçeklestirmeyi istiyorum. Rüçhanlar doğru koyulursa,
geleceğe yönelik çalısma ve yardım için para mevcuttur.
HERKES İÇİN BİR ŞEHİR
Stuttgart çeşitli insanlardan canlanır. Çeşitlilik zenginliktir. Belediye reisi olarak yaş, vatan, cinsiyet, din, maaş,
sakatlık veya seksüel ayrıntılardan oluşan farkları kabul
etmeyeceğim.
Ben onlar ve bunlar ayırımı istemiyorum. Ben tesanüt ve
beraberlik istiyorum.

Beraber dürüst bir politika için
Beraber Stuttgart için!

HANNES ROCKENBAUCH

Siz de katılın:
· bölge gruplarına fikirlerinizi iletin ve
politikayı beraber yapın
· bizim için konuşun, meshela enformasyon
masalarından ve toplantılarımızda
· önemli arzu ve isteklerinizi bildirin,
· bağışta bulunun

2004 den beri belediye azası (Stadtrat) partisiz
birlik SÖS, Yük. Müh. Mimar ve Şehir planlaması,
Stuttgart Üniversitesi'nin Mimari ve şehir
planlama kısmı bilimsel elemanı

1980 Stuttgart doğumlu, evli, bir kız babası,

Değişiliği beraber yapalım!
Ne yapmak istersiniz? Hoşgeldiniz!
İrtibat:
Wahlkampagnen-Büro Hannes Rockenbauch
Urbanstraße 72 · 70182 Stuttgart
Tel.: 0711/93 59 72 18 veya: info@meinobkandidat.de

Hannes
Rockenbauch

„Para var ama …
yanlış harcanıyor.”

SÖS-Bağış hesabımız:
KTO: 68 998 702 · BLZ: 430 609 67 · GLS Bank
Madde/Konu: Hannes Rockenbauch
www.rockenbauch.de
www.facebook.com/rockenbauch

BELEDİYEMİZE YENİ NESİL VE YENİ FİKİRLER
Sekiz seneden beri belediye azası olarak Stuttgart için mücadele vermekteyim. Görevimin ağırlığı halkımız ve ilgi
gösteren yurtdaş dernekleri ile çalışmalardır. Belediye reisi
olarak yeni fikir, gördüğüme saygı ve halkımızla sürekli görüşmeler ile müşterek geleceğimizi düzenleyeceğim. Yeni
Stuttgart 2050 yılında halkını ve tabiyatı ezmeden yaşanır
bir şehir olmalı. Zekâ ve tutku ile Stuttgart'ı muhafaza
edip, geliştirip ve değiştirebiliriz.

Genç

Dürüst
www.rockenbauch.de

Bilgin

BİR ŞEHİR BİR HAYAT
Yaşamak için yer ve yaya olarak erişilebilen mağaza ve
dükkânlar şehrimizi canlandırır. Ufak mağaza ve müesseseler belediyenin yardımı ile şehrimize can katar. Önemli
olan çocuk kreşlerinin aileye uygun zamanlarda çalışıp
ve yaşlılarımıza iyi maaşlı uzman bakım elemanların
bakmasıdır.

„Sekiz sene Stuttgart
için mücadele.”

Hannes Rockenbauch, Stuttgart
Belediyesi azası

AKLLI TRAFİK PLANLAMASI
Herkes biliyor: Şehrimizde fazlasıyla otomobil var. Gürültü ve gazlar insanı rahatsız ediyor, toz hastalık yaratıyor. Modernize edilmiş eski istasyonumuz (Kopfbahnhof K 21) daha fazla kapasiteye sahip olup şehrimizi ve
tabiyatı muhafaza eder. Stuttgart için hedefim: Temiz
hava ve modern, masrafsız banliyö ulaşımı.
EKOLOJİK ANLAYIŞ
Stuttgart yüzde 100 Belediye kontrolünde bulunan enerjiye (Stadtwerke) muhtaç olup, ekolojik enerji seviesine
ve karbondioksit üretmeyen bir Şehre dönüşmesi gerekir.
Ben Stuttgart'ı tabiyat ve enerji harcamasının amacında
öncü olmasını istiyorum.
Vatandaşlardan ve uzmanlardan oluşan bir enerji komisyonu bu planları düzenlemesi gerekir.

MAKUL FİYATLI YAŞAM
3.000 den fazla müstakil belediyemizin acil listesinde
bulunmaktadır. Stuttgart'ın acil sosyal yardıma dayanan
yeni gayrimenkule ihtiyacı vardır. Büyük miktar boş arazi
mevcuttur. Bu arazileri uzun vaadeli koruyarak sehrimizin geleceğini planlayabiliriz. Böylece uygun fiyatla imar
planları gerçekleşip uzun vadeli kiralık ve yaşanır evler
kurulabilir. Böylece yaşama değer bir ortam yaratılır.
MESLEK VE İŞ
Ekolojik bir değişim ile Stuttgart ticaret ve sanayide yeni
bir örnek, yeni bir yol olup zeki banliyö ve nakliyat sistemlerine erişilebilir. Bu değişm ve yeni iş alanlarını açıp
yeni iş yerleri sağlayacaktır. Talebelerin iş bulmasını hızlandırmak için talebe, sirket ve üniversite ilişkilerini destekleyip hızlandıracağım.

„Müşterek tartışmayı ve karar
vermeyi öğrenmek:
Yeni ders yöntemleri
ve yeni okullar ile olur.”

KÜLTÜR
Kültür müesseselerinde bir çok insan çalışmaktadır.
Bu çalışmaları halka tanıt. Büyük tiyatroların yanında
değisik ve başka kültüre de yer vermek gerekir.

„Politika artık kapalı
odalardan dışarı çıkmalı.”

Hannes Rockenbauch
Hemşerilerimize tartışırken

„Stuttgartın kültür için
yeni yere ve yeni
kişilere ihtiyacı var.”

Hannes Rockenbauch
müzisyen Max Herre ile
görüşürken

Şehir sinemalarının yeniden canlandırılması da benim
arzumdur. Kültürde genç neslin kendisini deneme ve
göstermek için yer ayıracağız.
STUTTGART İŞVEREN OLARAK
Belediye reisi olarak Şehrimizi örnek bir işveren yapacağım. Sendika ve işçi temsilcileri ile yakın çalışma
benim için önemlidir. Belediye zabıtaları halk ve müesseseler için çalışıp sorunları daha iyi çözmelidir.

DEĞİŞİK POLİTİKA DAHA FAZLA DEMOKRATİ İÇİN

Belediye reisi olarak yeni demokratik yollar açmak
istiyorum. Demokratinin asıl özü herkesin katılmasından
oluşur. Halen bankalar ve sanayiciler arka odalarında
önemli kararlar vermektedir. Bunu değiştirmek mecburidir. Belediye reisi olarak vatandaşlarımızlarla vereceğimiz
kararlarımızı tartışıp anlaşılır şekilde sunacağız.
İlk adım sabit ve güvenilir bir bütçe, mahalle merkezleri ve
bu merkezlerin karar ve söz sahibi olmalarıdır. Sekiz seneden beri mahalle sözcülerinin direk seçimi ve kendi bütçe
sorumlukları için mücadele vermekteyim.
Stadtwerke (belediye enerji) ve Stadtsparkasse (belediye
bankası) ile belediyemizin gelirlerini, gelecekteki görevlerimiz için uzun vaadeli sağlayabilirz.

„Su, toprak ve hava mal değil,
bu hepimizin hayat özüdür.“
Mevcut problemleri, bu problemleri yaratan eski tasarılarla
çözmek mümkün değildir. (Albert Einstein)

