
 

 

Fuar merkezi ve stadyum arasındaki şehir bölgesi için ortak vizyonlar 

Jakomini Güney bölge modeli pilot projesi 

Graz şehri ve bölgeleri sürekli değişiyor. Jakomini'de de Conrad-von-Hötzendorf-Straße odaklı değişiklikler 

gelecekte görünür hale gelecek.  

Graz şehri ve Jakomini bölgesi sürekli değişiyor. Değişikliklerin özellikle fuar merkezi ve stadyum arasındaki alanda 

görünür olması bekleniyor. 

Graz şehri için bu, yeni planlama aracı bölge modeli ile bölge sakinleri, kullanıcılar ve girişimcilerle birlikte bu 

bölgenin geleceğine bir göz atma fırsatıdır. Şehrin belirlenmiş olan planlama hedefleri, vatandaş katılım süreci 

çerçevesinde çeşitli faaliyet ve etkinliklerde anlaşılır bir şekilde açıklanacak ve belirli yerler için birlikte detaylı 

tartışılacaktır. Farklı gruplarla yapılacak görüşmelerde geçiş yolları, kamusal açık ve yeşil alanlar ve sosyal altyapı 

gibi konular ele alınacaktır. Bölgedeki güçlü yönler ve potansiyeller nerede, zayıf yönler ve eksiklikler nerede. 

Bölge modeli son olarak gelecekteki gelişimin koordineli oryantasyonunu içermektedir. Bir araya getirir, çıkarları 

ve tarafları görünür hale getirir. 

Bölge modeli şehrin, bölgenin gelişiminde farklı çıkar grupları için önemli olan safhaları gelecekteki şehir 

projelerine dahil etmesini ve planlama rekabetlerinde konulaştırmasını sağlar. 

Kimler katılabilir? 

Mümkün olduğunca çok sayıda bölge sakini ve kullanıcısının bu fırsatı değerlendirmesinden ve yaşam 

ortamınızın gelecekteki gelişimi için görüşlerinizi almaktan memnuniyet duyarız 

 Davet:"Jakomini Süd bölge modelinin ara sunumu" açık atölyesi: İlk sonuçları bizimle tartışma ve bölge 

modeli hakkında bilgi edinme fırsatına sahipsiniz.31.05.2023 Çarşamba, 17:30 - 20:30 saatleri 

arasında, BORG Monsberger - Monsbergergasse 16 

3 yaşından büyük çocuklar için yerinde çocuk bakımı hizmeti sunuyoruz. 

Bu zamana kadarki etkinlikler: 

  

Açılış etkinliği: Projenin sunumu ve bölge hakkında ilk bilgi alışverişi 

 Çarşamba, 15.03.2023, başlangıç: 18:00, BORG Monsberger – Monsbergergasse 16 

Bu etkinlikler için yerinde çocuk bakım hizmeti sunuyoruz.  

Bölge yürüyüşleri: Şehir planlama ve kentsel gelişim ekibiyle birlikte bölgeyi gezin ve dilek ve ipuçları hakkında 
konuşun. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz!  

 Çarşamba, 19 Nisan 2023, Başlangıç 16:00, Buluşma noktası: Bertha-v.-Suttner-Platz 
(Lütfen buergerinnenbeteiligung@stadt.graz.at adresinden kayıt olun) 

 Çarşamba, 09 Mayıs 2023, Başlangıç 16:00, Buluşma noktası: Bertha-v.-Suttner-Platz 
(Lütfen buergerinnenbeteiligung@stadt.graz.at adresinden kayıt olun)  

Kahve buluşma noktaları: Bir fincan kahve eşliğinde, görüşleriniz ve istekleriniz hakkında sizinle konuşmak için 

sabırsızlanıyoruz 

 Cuma, 17.03.2023, 15:00 ve 17:00 arasında, Bertha v. Suttner Platz  

 Cumartesi, 01.04.2023, 9:00 ve 11:00 arasında, Bauernmarkt am Ost-Bahnhof 

 Cuma, 14.04.2023, 15:00 ve 17:00 arasında, fuar girişinde 

 Cuma, 21. 04. 2023, 15:0 ve 17:00 arasında, Hofer park yerinde, Conrad-v.-Hötzendorf Straße 161 

 Cuma, 05.05.2023, 15:00 ve 17:00 saatleri arasında, Spar Parkplatz, Conrad-v.-Hötzendorf Straße 99a  

Bilgi noktaları: Bizi ziyaret edin  

 Çarşamba, 29.03.2023, 14:00 ve 16:00 arasında, SMZ Jakomini, Jakominigürtel 1’de 
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 Perşembe, 30.03.2023, 17:00 ve 19:00 arasında, semt merkezi Café Jakomini, Conrad-v.-Hötzendorf 

Straße 72’de 

 Perşembe, 27.04.2023, 17:00 ve 19:00 saatleri arasında, semt merkezi Café Jakomini, Conrad-v.-

Hötzendorf Straße 72 

 Çarşamba, 17.05.2023, 14:00 ve 16:00 arasında, SMZ Jakomini, Jakominigürtel 1’de 

Çocuk katılımı: Çocuk ofisi - 14 yaşına kadar olanlar için lobi, ilçedeki yol ağını, oyun alanlarını, meydanları ve 

yeşil alanları çocuklarla birlikte inceliyor. Mayıs ve Haziran 2023'te farklı yaş grupları için üç yürüyüş 

gerçekleştirilecektir.  

 0-6 yaş arası çocuklarla aile yürüyüşü: Salı, 16.05.2023, Başlangıç 15:00, Buluşma noktası: SMZ Jakomini 
B-bölge merkezi 

Bilgi ve kayıt için lütfen çocuk ofisi ile irtibata geçin:  DIin Katja Hausleitner, katja.hausleitner@kinderbuero.at, 
0316 90370 183 

İstekleri çevrim içi olarak dile getirme imkanı da var mı? 

10 Mayıs 2023 tarihine kadar www.mitgestalten.graz.at adresinden bölge modeli ile ilgili görüş ve önerilerinizi 

iletebilirsiniz. Ayrıca isteklerinizi e-posta ile buergerinnenbeteiligung@stadt.graz.at adresine de 

gönderebilirsiniz. 
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