
Değerli Kiel´liler,

23 Mart 2014`de büyük belediye başkanı seçimi ve refe-
randum yapılacaktır:

“Westringdeki Prüner Schlag`de Möbel Kraft ve Scont-
o´nun inşaat planlaması durdurulmalı mı? Sorusu üzerin-
de referandum yapılacaktır.

Bizim düşüncemize göre “evet+” (ja+). 
Çünkü bunun anlamı çok büyük. 
Westring kenarındaki 17,2 ha büyüklüğündeki küçük 
bahçeler Kiel´in yeşil kemeridir, şehir planlamacıları 
tarafından yeşil akciğer olarak düşünülmüştür. Şimdi 
politikacılar ve belediye yöneticilerince sanayi bölgesine 
dönüştürülmek istenmektedir.

Bu yeşil alanın satışının durdurulmasına evet+ (ja+) 
Westring kenarındaki yeşil akciğere evet+ (ja+) 

Böyle bir yeşil alan bugün gerekli mi? 

evet+ (ja+), bugün daha çok gerekli.

 • Bizler, yollardaki sürekli artan ağır yük tra� ğinden, 
aşırı hava kirliliğinden ve bunun sonucu olan solunum 
yolu hastalıklarıdan, günlük yaşamdaki yalnızlıktan ve 
heyecandan etkileniyoruz. 

 • Bunun karşıtı yeşil akciğer olarak nitelendirilen bölge 
sükunet, insanlar için tabiyata yakın iş, ortak sosyal 
yaşam, çocuklar için oyun ve hayvanlar için yaşam, 59 
çeşit kuşlar için coğalma, 8 tür yarasalar ve bitkiler için 
doğa yaşam anlamına gelir. 

Bugün yeşil kemer artık küçük bahçeler 
anlamına gelmiyor. 
 • Alman şehir ve kasabalar birliğinin önerisine göre 
kullanılmayan küçük bahçeler toplumsal dinlenme ve 
doğal park ve bahçe alanlararina dönüştürülmelidir. 

 • Bahçe evlerinin bir kısmının yıkılmasına rağmen resmi 
gecerli inşaat planı ve izni yoktur. Eğer biz Kiel`lilerin 
coğunluğu ja+  oyu kullanırsak, mobilya binaları bu 
alana yapılamaz. 

Yeşil akciğer bizim için çok değerli fakat tehlikede! 
 • Şehire yakın yeşil alanlar işçiler ve işverenler için çekici 
özeliğe sahiptir ve bölgenin değerini artırır, toplumun 
sağlığına ve mutluluğuna katkı sağlar. 

 • Kiel`deki başka yeşil bölgeleri de sanayi alanına uygun 
görülmektedir. Eğer biz bu planlara kesinlikle dur de-
mezsek, yıkım başka yeşil alanlarda da davam edecek-
tir.
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Planlanan mobilya merkezi 



Möbel Kraft ve Sconto Kiel`e gelirse Kiel 
ekonomisine katkısı olur mu? 
 • Planlara göre bu iki mobilya mağazası için IKEA alanının 
üç katı alana inşaat yapılacaktır. Bu Kiel´de bulunan 
tüm mobilya satış alanlarının iki katına eşittir. Fakat her 
euro sadece bir defa harcanabilir. Bu da ancak rekabeti 
olumsuz yönde etkiler. 

 • Bu alan Kiel şehir merkezine yalnız 1,5 km mesafede-
dir. Möbel Kraft ve Sconto tabii mobilya dışında tekstil 
ve ev eşyaları satacaklardır, yani şehir merkezindeki 
ihtiyaçları da karşılayacaklardır. Tahminlere göre şehir 
içindeki dükkanları yaklaşık 17 milyon € kayıba uğrata-
caklardır. 

Beklenilen vergi gelirleri abartılıdır. 
 • Möbel Kraft ve Sconto Berlin`de bulunan Krieger Immo-
bilien GmbH ´nın kiracısı olacaktır, Kiel´de hiçbir vergi 
ödemeyecektir. Kiel`de ulaşılan kanzanç da az olacaktır. 

Fazla iş yeri açılması da tartışmalıdır. 
 • Açıklamalara göre, 250 yeni iş yeri açılacağı belirtilmek-
tedir, ama güvenilir değildir. Fakat ne kadar kişi başka 
yerden buraya getirileceği bilinmemektedir. KN´ de 
çıkan bir habere göre 50 işçi Bad Segeberg`den gelecek 
ve Schwentinental`daki Sconto tümden kapanacak. Ay-
rica Kiel´deki mobiyacılar arasında rekabet kızışacaktır. 

Yeni yapılacak mobilya binaları Kiel´deki 
inşaat � rmalarına ne sağlar? 
 • En ucuz teklif veren siparişi alacaktır, bunun da Kiel 
dışında bir � rma olacağı muhtemeldir. 

Kısa zamanlı kazanç –uzun süreli tahribat 
 • Bu alanın sanayi alanına dönüşümü için ödenen 
yaklaşık 9 mil. € kısa süreli bir kazanç olacaktır. Ama 
Kieldeki tüccarların kaybı uzun süreli olacaktır. 
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Tutarlı bir şehir planlamasını destekliyoruz! 

Lütfen bu informasyonu dağıtın ve bu referandumu 
destekleyin!  Daha geniş bilgi için: 

www.buergerentscheid-kiel.de 

Bizi desteklemek isterseniz: Bağışlarınızı BUND-Kreisgruppe Kiel´e 
yapın, Rumuz ”Möbel Kraft” Kt. Nr. 380148 EDG Kiel BLZ 210 602 
37. Vergiden düşürülebilir. 100€ dan aşağı bağışlarda havale kağıdı 
yeterlidir. Bu konuda siz bir bağıs makbuzu alacaksınız. Bu amaçla 
lütfen adresinizi belirtin. 

Sorumlu: Björn Sander, Rantzauweg 19, 24149 Kiel 

önce sonra


