Johannes
Söhner:

şekil olusturmak
ve iletisim-cevreaği kurmak

Birlikte
inanmak ve
inanılırlık
yaratmak

Orkestrasının ne kadar iyi uyum sağladığı ile
ölçülür. Böblingen ve Dagersheim‘ın
olağanüstü solistleri, mükemmel takım
oyuncuları ve polifonik bir korosu var. Bu bireylerin tam olarak gelişebilmeleri için koordine edilmeleri gerekir. Şehrimizin yaratıcı
gücüyle birde yapici güc gerektirir, gücleri birlestirmesini bilen bir Büyük-BelediyeBaşkanına ihtiyacı var.
Konser salonunda olduğu gibi: önemli olan
enstrümanlar değil, onları çalanlar.
İnsanlarla, Halk iliskileriyle uğraşmak konusunda uzmanım.
Bir papazın oğlu olarak benim çocukluğum
kilise ve gençlik çalışması ile işaretlendi.
Çok kücük yaslarda, diğer insanlar için
sorumluluk almanın ve bunun ne anlama
geldiğini öğrendim.
Kendi şirketimi kurdum, iş alanlari yarattım
ve çok küçük bir bütçeyle büyük isler yürüttüm.
Bir aile Babasi ve sosyal bilim uzmani olarak
insanların günlük yaşantılarını ve ihtiyaçlarını
biliyorum. Uzun yıllardan beri, veliler bana
güvenerek çocuklarini teslim edebiliyorlar.
Cocuklarlarini okulda, itiraf derslerinde,
kamplarda, Waldheim‘da emanet ettiler. Cok
sayida Gencleri hayatlarini positif görmelerinde eslik edebildim.
Bu calismalarimda bana güvenini saglamis ve
desteklemis olan tüm Insanlara tesekkür ediyorum.
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Böblingen ve Dagersheim için Büyük- Belediye-Başkanı Secimleri

Büyük-Belediye-başkanından
olan beklentiler bir Orkestra Sefinden olan beklentilere benzer.

Bu calismalarim bana Bölgenin çok ötesinde
tanınan ve prestijli ödüller, eserler kazandirmistir.
Benim bilgi gücüm ve yetenegim, dürüst
insanları bir araya getirmektir.
Bu Insanlar kendilerine açılabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeli, renk ve irklarini öz güvenleriyle mükemmel sekilde birbirlerini güçlendirebilmelidir. Yeteneklerin ve yaraticiligin
cok genis bir iletisim-ag cevresi olmasi, bir
araya getirilmesi, yaratıcılığa ve yetenege daha
genis bir alan saglayacaktir.
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cok
yakin

Şehrimiz evimizdir, haydi
birlikte Şekillendirelim!

www.johannes-soehner.de

Böblingen ve Dagersheim için
Büyük-Belediye-Başkanı Secimleri

Program

01.
Eğitim ve
entegrasyon

02.
Konut
ve trafik

03.
Kültür
ve doğa

04.
Ekonomi ve
Sosyal İşler

05.
Vatandaşa yakın
olmak bir kelime
değil, bir eylem/
degisim yaratmak
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Eğitim, geleceği ifade eder.
Entegrasyon eğitim gerektirir.
Okullarımızın yardıma ihtiyacı var.

Günlük yaşamımız trafik ve konut
sorunlarina odaklanmistir. Bu
sorunlara karsilik yeni fikirlere/
projelere ihtiyacımız var.

Sadece doğayı ve kültürün
bakımını üstlenenler yaşayabilir,
çeşitliliğin ve tadını çıkarabilirler.

Ekonomimiz sağlıklı, Esnaf ve
perakende sektörü hasta.

Birbirimizi dinlersek,
geleceğimize birlikte yön
verebiliriz.

Uzun vadeli, kalici eğitim, bireysel okul derslerinden daha fazlasını içerir.
Şehrimizin hemen hemen tüm okullarında
uzun yıllar çalıştığım çalışmalarda, cevre-ağodakli bir eğitim için temel oluşturdum.

Ana trafik damarlari şantiye alanları ve kötü
ayarlanmis trafik ışıkları tarafindan tikaniklik
yaratmaktadir.
Termal Havuz göbegi ve Dagersheim‘a giden
yol sürücüleri, özellikle aksamlari mesayi
saatlerinde insanları umutsuzluğun eşiğine
getiriyor.
Bunu sizinle birlikte değiştirmek isterim.
Böblingen veya Dagersheim‘da yasayan genç
aileler oturduklari evlerde gelecegini sabitlestiremezse cok üzülürüz.
Veya yaşlı insanlar, zor bir çalışma hayatından
sonra büyüdügü yerde (memleketinde) pahaliliktan dolayi yasam sandartlarini kisitlamak
zorunda kalirsa cok üzülürüz.
Sehrimizde kendimizi daha rahat hissetmemiz icin Sizinle ve uzmanlarla birlikte çözümler üretebilir ve gelistirebiliriz.

Dagersheim‘da katılimi iyi olan kulüp
kutlamalarıni begeniyoruz.
Böblingen‘de ülkenin gizli kabare kalesi Eski
Bölge Mahkemesi var. Ayrıca, Albert Einstein
Lisesi ya da müzik ve sanat okulu gibi yetenekli örneklerimiz var.
Yaz aylarında Göl, Mavi Ev, Kulüp Forum
veya belediye galerisinde olan Festivallere
çok sayida gönüllü katilimcilar katılmaktadir.

Böblingen ve Dagersheim, muazzam bir potansiyele sahip olağanüstü bir ekonomik konumdadir. Küresel pazarın teknoloji, inovasyon ve kalite açısından ne talep ediliyorsa,
burada her imkanlar elimizde mevcut. Ancak,
bu rahatlik-iklimin tamamı, küçük olanları
ihmal etmezseniz kalici olmasini saglarsiniz
ve o zaman bir bütün haline gelir.

Vatandaşların ne istediğini bilmek için mutlaka bir referanduma ihtiyacınız yok. Çoğu
zaman, halka yakın olmak, onlardan biri olmak daha yararlıdir. Waldheim‘da, okullarda,
kilise ve cami cemaatlerinde ve Böblingen ve
Dagersheim dernekleri sözcüsü olarak
yaptığım çok yönlü çalışmalarım sayesinde
bu şehirde yaşayan insanlarla iyi bir bağlantı
kurmaktayim. İlgi alanları, görüşleri ve hedefleri
bakımından
çok
farklıdırlar.

Okul Dersleri dışı kurumlar, kulüpler ve genç
yetenekler ek eğitim projeleri sunmaktalar.
Bu calismalar kalici sürdürülebilir ve
geliştirilmelidir.
Bazi okullarda ve Cocuk bakım merkezlerinde
kaloriferler calismadigindan, cocuklarimizin
üsümeleri/donmaları cok üzücü bir durum.
Çocuklarımızın saglikli gelişmeleri için iyi bir
gelecekleri olmasını istiyorsak acilen
harekete geçmek zorundayiz.
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Ancak: Tüm bu olanaklari kimler
bilmektedir?
İlimiz genel bir kültür, yön ve genel bakis
acisindan yana yoksundur.
Ayrıca kongre salonunun daha iyi
kullanılması için yenilikçi uzun vadeli proglamlar sürdürülebilir, yeni, kalici konseptlerle de kullanabillir.

Mağazalarımız ve restoran işletmelerimizin
yerel yaşam kalitesine önemli katkıda bulunsa da, genellikle yalnız kaldıklarını veya günlük yaşamlarında ihmal edildiğini hissediyorlar. Aynı şeyleri kücük ve orta ölcekli olan el
sanatlari esnaf ve işletmeleri tekrar tekrar
duyuyorum. İnandırıcı ve sürdürülebilir bir
ekonomik kalkınma, bireysel menfaatler
tarafından beslenmemelidir, ancak ortak kollektif yarara hizmet etmelidir.

Büyük-Belediye-Başkanı olarak amacım, belediye ve şehir ilçelerindeki gelisme süreçlerini, vatandaşlarımın çıkarları ve
ihtiyaçlarının eskiye göre daha belirgin
şekilde hissettirmektir.

