
Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) jest wolną społecznością wyborczą - niezwiązana z strukturami rzadowymi, 
niezależną i reprezentowaną w Radzie Miasta Emmerich od 26 lat. W naszej pracy jesteśmy wolni od ideologii i otwarci na 
tematy. Zajmujemy się tylko sprawami ważnymi dla Emmerich. Przyjmujemy wnioski od obywateli i szukamy wykonalnych 
rozwiązań.

Poniższe punkty stanowią wytyczne dla naszych aktywnych działań do 2025 r .:

BGE działa „od obywateli dla obywateli”.

CZAS NA ZMIANY. EMMERICH MOŻE WIĘCEJ.
 Krótki program BürgerGemeinschaft Emmerich (BGE) na wybory lokalne w 2020 r

Oparte na potrzebach i dobrze działające przedszkola we wszystkich dzielnicach miasta.

Naszym celem jest utrzymanie szkół podstawowych we wszystkich dzielnicach miasta. 
Będą one digitalne.

Kontynuacja rozszerzenia opieki w swietlicach szkolnych.

Nowoczesne Gimnazjum i dobrze funkcjonująca Gesamtschule są dla nas ważne. 
Wspieramy współprace i digitalizacje obu typów szkół.

Udana giełda TOP-JOB będzie kontynuowana.

Vereine będą wspierane w ich dobrowolnej pracy z młodzieżą.

Należy promować spójność i wsparcie młodych i starszych obywateli.

BGE chce, aby „Handlungskonzept Wohnen” była wprowadzona w zycie.

EDUKACJA I 

PROBLEMY SPOŁECZNE
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W przyszłości prace administracyjne należy wykonywać w miarę możliwości cyfrowo. 

Oferta kursów online i komputerowych dla wszystkich grup wiekowych 
zostanie ulepszona. 

Plan rozwoju mediów musi być konsekwentnie kontynuowany. 

Koncepcja umorzenia długów musi być skonfigurowana w sposób 
zrównoważony/rozłożone na pokolenia

Współpraca międzygminna z władzami lokalnymi i holenderskimi sąsiadami. 

Ustanowienie zarządzania finansowaniem i kontrolingu (kontrola). 

Realizujemy projekt „Bürgerwald”, dzięki czemu centrum miasta będzie bardziej zielone.

Budynki publiczne będą stopniowo odnawiane.

Ziemia jałowa będzie przekształcona w dzikie biotopy.

Promujemy naszych rolników, produkty regionalne i wspieramy przejście na 
rolnictwo ekologiczne.

DIGITALIZACJA

FINANSE

OCHRONA KLIMATU, 

PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Będziemy kontynuować plan działania „Bezpieczeństwo, porządek i czystość”.

Obywatele otrzymują ulgę dzięki dotacjom.

BGE realizuje tak zwany „Brötchentaste” dla krótkotrwałego parkowania.

Aktywnie zajmujemy się kwestią długoterminowego parkowania dla mieszkańców 
i osób dojeżdżających do pracy.

Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej, w tym hospicjum.

OBYWATELSTWO

KULTURA, SPORT,

WOLONTARIAT

Koncepcja użytkowania PAN będzie testowana. Teatr miejski będzie pozbawiony barier. 
Stworzymy szerszą bazę dla projektów artystycznych w przestrzeni publicznej. 

Kluby sportowe otrzymają lepsze wsparcie w ramach pakietu sportowego. 
Zaległości inwestycyjne w obiektach sportowych i kortach będą zmniejszane. 

Ochotnicza straż pożarna w Emmerich będzie należycie wspierana. 
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Koncepcja handlu detalicznego i koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich zostanie zwerifikowana.

Regulaminy projektow zostana odpowiednio dopasowane.

Projekty urbanistyczne będą ponownie traktowane priorytetowo.

Tworzone będą mieszkania w przystępnej cenie.

Specjalny fundusz na strategiczny rozwój centrum miasta bedzie aktywnie realizowany.

Połączenie z dworca kolejowego do centrum miasta wymaga poprawy.

Dawny teren Wemmer &amp; Janssen czeka na atrakcyjne rozwiązanie.

Parking Kleiner Wall zostanie zmodernizowany.

Obszar Steintorgelände nie jest własnością miasta i nie będzie parkingiem miejskim.

Lidl może się rozbudowywać i znaleziono rozwiązanie dla rozszerzenia Kaufland.

Więcej zieleni i lepsza jakość pobytu w centrum miasta staną się miarą.

ROZWÓJ MIAST

Rower stanie się środkiem transportu nr 1 i stworzymy więcej miejsc 
parkingowych dla rowerów.

Centrum miasta stanie się wolne od barier, przyjazne dla pieszych i rowerzystów.

Kaßstrasse zostanie zmodernizowana.

Stworzymy nowoczesny system naprowadzania na parking.

Ruch autobusów szkolnych zostanie poprawiony i będą ponownie bezpłatny.

Dobrowolny autobus dla obywateli ma być utrzymywany i lokalnie promowany.

Ravensackerweg bedzie podłączony bezpośrednio do trzeciego 
zjazdu na autostradę.

DZIELNICE
Lokalni liderzy będą w przyszłość bardziej zaangażowani. 

Koncepcja rozwoju dzielnicy Praest zostanie wspolnie uruchomiona. 

Wdrożenie planu głównego Hochelten. 

Chcemy zainicjować wdrożenie obwodnicy wokół Elten. 

Promujemy tradycje w dzielnicach (np. Kluby strzeleckie)

POLITYKA 

TRANSPORTOWA
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KONTROLA 

ADMINISTRACYJNA

PROMOCJA BIZNESU

Nowoczesna koncepcja rozwoju personelu zachęca pracowników i oferuje 
perspektywy na przyszłość. 

Poprzez wzmocnienie fachowosci pracownikow, koszty ekspertyz w przyszlosci 
zostaną zredukowane.

W departamencie burmistrza zostanie utworzony dzial „centralny kontroling”.

Procesy biznesowe w podstawowej administracji będą  skutecznie reorganizowane.

Wydajna praca blisko obywatela stanie się miarą administracji.

Rozwój gospodarczy jako całość będzie weryfikowany i strategicznie dostosowywany.

Ze wzgledu na rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń i powierzchnie, dalekowzroczny
rozwój śródmieścia i nowe koncepcje będą bardziej zadawalajace.

Wspierana będzie trwała rozbudowa portu kontenerowego.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i dobrych miejsc pracy w wielu 
różnych branżach.

Wspierany będzie dalszy rozwój dawnego obszaru koszar.

Pewny będzie szerokopasmowy plan dzialania dla całego miasta.

Jako BGE chcemy aktywnie i trwale kształtować przyszłość naszego pięknego miasta nad Dolnym Renem.

BGE jest twoim optymalnym partnerem dla udanych rozwiązań współpracy na miejscu i przyszłości naszego pięknego miasta 

nad Dolnym Renem.

CZAS NA ZMIANY. EMMERICH MOŻE WIĘCEJ.

www.Bewege-Gemeinsam-Emmerich.de




