
 
 
 
 
Size özel bu oy kodu sayesinde semtinizin veya tüm  
West bölgesinin planları için 300.000€’nun nasıl  
kullanılacağına karar verilme aşamasına katkıda bulunabilirsiniz. 
 
 

 

Ziyaret adresi 
Bos en Lommerplein 250 
1055 EK Amsterdam 
 
Posta Kutusu  57239 
1040 BC Amsterdam 
Telefon 1 4020 
www.west.amsterdam.nl 

Tarih 3 Ocak 2020 
Reference UIT-19-81609 

Sayın West Bölgesi sakini, 
 
Oy verme zamanı geldi: 300.000€’luk West District bütçesinin nasıl kullanılacağına 
karar verilmesine yardımcı olabilirsiniz. 130.000’den fazla West sakini ile birlikte bu 
paranın nasıl harcanacağına dair oyunuzu kullanın. Bu mektup, 13 Ocak 2020 ve 9 Şu-
bat 2020 tarihleri arasında www.westbegroot.amsterdam.nl üzerinden kullanabile-
ceğiniz size özel kişisel oy kodunuzu içermektedir. 
 
 
 
Nasıl çalışır? 

• www.westbegroot.amsterdam.nl adresindeki ‘Oylama’ bölümüne gidin. 
• Beğendiğiniz planlarını seçin. 
• Size özel oy kodunuzla oy kullanın. Oylama kodunuzu bu mektubun altında  

bulabilirsiniz. 
• En çok oy alan planlar, 13 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecek ve 2020 yılında da 

uygulamaya konulacaktır. 
✁ ----------------------------------------------------------------------------------------------kesin ve saklayın! 
 

Kişisel oy kodunuz: 
 

 
 

13 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasında  ……………….  tarafından www.westbegroot.amsterdam.nl sitesinde 
kullanılacaktır 
 
Bilgisayar üzerinden oy kullanma konusunda yardıma mı ihtiyacınız mı var? Dilediğiniz zaman bizi 
ziyaret edebilirsiniz: 

• Salı günleri: 14 Ocak, 21 Ocak, 28 Ocak ve 4 Şubat, 12.00- 14.00 saatleri arasında De Tage-
rijn'de (Balboastraat 18). 

• Çarşamba günleri: 15 Ocak, 22 Ocak, 29 Ocak ve 5 Şubat, 14.00- 16.00 saatleri arasında 
Stad-sloket West’te (Bos and Lommerplein 250). 

• Perşembe günleri: 16 Ocak, 23 Ocak, 30 Ocak ve 6 Şubat, 12.00-14.00 saatleri arasında De 
Koperen Knoop'ta (Van Limburg Stirumstraat 119). 

İade adresi: Posta Kutusu 57239, 1040 BC Amsterdam      
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Bunu neden yapıyoruz? 
West bölgesi, sakinlerinin mahalleleri için neyin gerekli olduğunu bildiğine inanıyor. 
Geçen yıl WestBegroot aracılığıyla 14.730’dan fazla oy kullandı! Bu yıl, bölge sakinleri 
ve girişimcilerinin planlarının uygulanabileceği 300.000€’luk bir bütçe daha mevcut. Bu 
planlar Eylül ayında teslim edildi. Planlar ve süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için www.westbegroot.amsterdam.nl adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Sorular ve Yardım 

• West Begroot hakkında sorularınız var fakat cevaplarını 
www.westbegroot.amsterdam.nl adresinde bulamıyor musunuz? +31 
(0)639195580 veya westbegroot@amsterdam.nl üzerinden bizimle iletişime 
geçin. 

• Online olarak oy kullanmada zorluk çekiyorsanız aile üyelerinizden, arkadaşla-
rınızdan veya komşularınızdan yardım isteyin. Alternatif olarak yardım için top-
lum merkezlerini veya bölge ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret tarihleri ve 
konumları bu mektupta yer almaktadır. Kişisel oy kodunuz ve kimliğinizle be-
raber bu mektubu yanınızda getirin. 

• Başkaları adına oy kullanmak da mümkün. Bu kişinin kişisel oy kodunu içeren 
mektubu, pasaport kopyasını ve yazılı onayını getirmeniz gerekecektir. 

 
En içten dileklerimizle,  
Ayrıca West District bölge komitesi adına, 
 
Günlük yönetim 
 
 
 
Fenna Ulichki, Melanie van der Horst and Jeroen van Berkel 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
13 Şubat 2020 tarihinden sonra oylamanın sonucu veya bir sonraki WestBegroot planları gibi  
konularda doğrudan bilgilendirilmek istiyorsanız le-posta adresinizi lütfen 
westbegroot@amsterdam.nl adresine gönderin veya oy verdikten sonra web sitesine bırakın. 


