MEKTUPLA OYLAMA
bu kadar kolay
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Seçim bildirim kartınızı alın. Seçmen kartınızda
mektupla oy kullanma talebini doldurun ve postayla
Bad Zwischenahn Belediye binasına geri gönderin.
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2 – 3 gün sonra seçim belgeleriniz size postayla
iletilecek. Oy pusulasını ve beraberindeki belgeleri
doldurun.Dosya içerisinde gönderilen belgeleri
açıklandığı gibi zarflara koyun.
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Seçim belgelerini postayla, ücretsiz geri gönderin.
Tabiki Belediye binasının posta kutusuna da atabilirsiniz.Veya belgeleri güvendiğiniz bir kişi tarafIndan Belediye binasına teslim ettirebilirsiniz.

Veya

Seçim bildirim kartı ve kimliğinizle beraber doğrudan Bad
Zwischenahn Belediye binasına gidin.
Orada hemen

#WANDSCHER`eoyum
0160 – 29 2021 0
kontakt@christian-wandscher.de
www.christian-wandscher.de
christian.wandscher.2021
@christian.wandscher.2021

#WANDSCHER`eoyum
Bad Zwischenahn Belediye Başkan Adayı

12.9.2021

Benim AVANTAJLARIM
Diğerlerinden farklı olmam.

12 Eylül`de oyunuzu bana kulanırsanız
çok sevinirim – veya daha önce
mektup oylamayla bana güveninizi verip ve
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Sevgili ve değerli Bad Zwischenahnlılar,

12 Eylül yeni dönemi belirleyecek karar günü:
Güzel Belediyemizin yeni Belediye başkanı kim olacak?

BU ÖNEMLI GÖREV IÇIN SIZLERDEN OY ISTIYORUM.
52 yaşındayım ve Ohrwege‘de eşimle birlikte yaşıyorum.
İki kızımız büyüdü ve kendi ayakları üzerinde duruyorlar.
Benim için bu değişim doğru bir zamanlama.
Mesleki deneyimim ve tecrübem sayesinde Bad Zwischenahn`a
çok büyük katkım olacak:
15 yıl Belediye yönetiminde görev aldım ve yönetimsel pozisyonunda çok güzel işler başardım. 20 yılı aşkın bir süredir Bahçeler
Parkı`n (Park der Gärten) genel müdürü olarak Bölgesel Bahçe
gösterisinin (Landesgartenschau) gelişmini ilerletmek için gereken noktalarda büyük katkılarım oldu, böylelikle Bahçeler Parkı
(Park der Gärten) kuruluşu kendini sağlam bir şekilde belirlemiştir.
Şimdi birlikte daha fazla planlarımız var. Belediye bölgemizi ve çeveresini baştan sona çok iyi taniyorum: Gençliğimden beri toplum
için angaje olumuş, etkili ve aktif çalışmalırmla Ortak Iyilik ve birlik
refahının yükselmesini hedefliyorum ve kararlıyım. Ofen, Petersfehn ve Bad Zwischenahn`da yaşadım, şimdi evim Ohrwege`de.

Benim HEDEFLERIM
Bad Zwischenahn‘ı kuzeybatı bölgesinin önde gelen bir belediyesi haline getirmek istiyorum. Temel olarak benim için önemli olan
sürdürülebilirlik, dijitalleşme, turizm ve iklim koruması. Eğitim
ve çocuklar da aynı şekilde zirve gündemimde. Ve gönlümde
tekrar yeni bir Bölgesel Bahçe Gösterisi (Landesgartenschau)
gerçekleştirmek “Bad Zwischenahn gölü ve çevresinde”

Bunun için yerel ve topluluklar arası kapsamlı yenilikler gerektirir. E-mobilitenin yaygınlaşması, okullarda dijitalleşme, yönetimsel idarenin hizmet odaklı ve daha da servis sağlayıcısı olarak
geliştirilmesi. Benim için önemli olan birlikte birbirmize gelişmiş
ve ilerlemiş bir ekonomi, siyaset ve toplum. Ekonomiyi teşvik etmek ve geliştirmek benim için birinci önceliktir ve bu bir patron
işidir.
Verimlilik ve etkililiğe daha fazla odaklanılması gerekiyor.
Corona‘dan sonra YAPMAYA geçmeliyiz.
Tüm bu görevleri TOPLUM olarak başaracağız, çünkü BİRLİKte
YAPABİLİRİZ – beldemizin tüm aktörleriyle.
Beni Belediye başkanı seçerseniz, otomatik olarak Bahçeler
Parkı`n (Park der Gärten gGmbH) denetleme kurulu üyesi olarak
geliştirme ve çerçeve koşulları üzerinde doğrudan etkim olacak.
O zaman önemli bir pozisyonda Bahçeler Parkı`n (Park der Gärten) gerekli olan becerili etkinliğinde sorumlu olarak büyük bir
ölçüde katkım olacak.
Daha fazla bilgi için benimle online iletişime geçebilirsiniz:
www.christian-wandscher.de

