
 

 

 

 

Bu oylama kodu ile 300.000€’nun 

mahalleniz ya da West’in geneli için 

nasıl kullanılacağına karar verebilirsiniz 

 

 

Visiting address 

Bos en Lommerplein 250 

1055 EK Amsterdam 

 

Postbus 57239 

1040 BC Amsterdam 

Telephone 1 4020 

www.west.amsterdam.nl 

Tarih 12 Kasım 2020 
Konu West Bütçeleri 2021 

Değerli West ilçesi vatandaşları, 
 
Her yıl, West İlçesi bütçesinin 300.000€’luk kısmının nasıl kullanılacağına karar 
verilmesine katkı sağlayabilirsiniz. West ilçesindeki diğer 130.000 vatandaşla birlikte, 
ilçenin 2021 bütçesi kapsamındaki bu paranın nasıl harcanacağına karar verme 
hakkına sahipsiniz. Bu mektupta, sadece size özel bir oylama kodu bulunmaktadır. 16 
Kasım ile 14 Aralık tarihleri arasında www.westbegroot.amsterdam.nl adresinden oy 
kullanabilirsiniz. 
 
You can find the translation of this letter on the website  
- Bu mektubun çevirisini web sitesinde bulabilirsiniz. 

.  اإللكتروني الموقع على الرسالة لهذه اإلنجليزية الترجمة على العثور يمكنك -  
 
Nasıl oy verilir? 

 İnternete bağlanın ve www.westbegroot.amsterdam.nl adresini ziyaret ederek  
‘Stemmen’ (‘Oy Ver’) butonuna tıklayın. 

 Beğendiğiniz ve para harcanmasını istediğiniz projeyi seçin. 

 Size özel oylama kodunu kullanarak oy verin. Kodunuzu, bu mektubun 
sonunda bulabilirsiniz.. 

 En çok oy alan projeler 17 Aralık 2020’de ilan edilecektir. Bu projeler 2021 yılı 
içerisinde hayata geçirilecektir. 

 

Bunu niçin yapıyoruz? 

West İlçesi, yaşadıkları mahallenin ihtiyaçlarını en iyi bilenlerin vatandaşlar olduğunu 
düşünmektedir. Bu yıl, vatandaşların ve işletmelerin hayata geçirilmesini istedikleri 
projeler için 300.000€’luk bütçe ayırdık. Bu projeler bize geçtiğimiz yaz gönderildi. 
Projeler ve süreç hakkında daha fazla bilgi için  www.westbegroot.amsterdam.nl 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Sorular ve Destek İçin 
West Bütçeleri hakkında web sitemizde (www.westbegroot.amsterdam.nl) cevabını 
bulamadığınızı sorularınız mı var? Lütfen bize 0639195580 numaralı telefonla ulaşın ya 
da westbegroot@amsterdam.nl adresine e-posta gönderin.   
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West İlçesi Yönetim Kurulu adına saygılarımızla,  
 
 
Carolien de Heer, Demokratikleşme Sorumlusu 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 

 

 

 

Oylama sonuçları (17 Aralık 2020’den sonra) ya da bir sonraki West Bütçeleri kapsamındaki 

projelerle ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz, e-posta adresinizi 

westbegroot@amsterdam.nl adresine gönderebilir ya da web sitesinde oy kullandıktan sonra 

bu arzunuzu bildirebilirsiniz.   

 

 

 

 

 

Size özel oylama kodu: 
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