Agahdarî li referandûmê "Wasserlandbad"
Em di nav referandûmekê de NA -piştgirî dikin!
Xalken Bireza Bonn,
Ji 2ê Tîrmeha 2018'an, dê dîsa li referandûmê li fikrên malavangehe li Bonn bibe. Enjumana Bajar a Bonn di
sala 2017 de biryar da ku ji bo Bonn-Dottendorf a malbatê, dibistanê û malavanga nû ava bike. Di dawiyê
de rûniştina nûjen a ji bo her kesî. Ji bo kesên ciwan û ciwanan, ji bo mêrser, xwendekaran û hewldanên ji
bo kesên bêkar û bê bê.
Tevgera heman welatiyan, ku dixwest ku salê nûkirina Kurfürstenbad, pêkanîn dîsa dîsa hewl bikin, ji bo
pêşiya avakirina avêtina avê.
Di referandûma paşerojê de, pirsa pirsîn: "Ma avakirina avahiya nû ya Bonn-Dottendorfê bêdeng bimîne".
Ji ber vê yekê hemû der barê avakirina avakirina swimming poolê nû ye.
Ne li ser pirsê ye ku ka nehûyên heyî yên heyî yên bê avakirina avahiyek nû ava kirin. Destpêgerên ji bo daxwaza welatiyên hewl dixebitin ku dengdêr bi rastî bi bandora xwe bide wan. Lê belê ne biryarê siyasî ye û ne
jî fonên qezenc di nav şûştê xanî. Bêguman dê bûyer be. A beruvajî tê wê wateyê ku nîqaşa li 20-sal-kavn li
ser herêma swimming Bonn berdewam e û her tiştên ku ji pêşî dîsa najîn.
Federasyona werzişên bajêr, sporên sporê û klûbên werziş di Bonn de belav dikin ku ji bo hewldana avê ya
nû. Bonn divê malbat, dibistan û sporê nû pool, da ku têgîna hemamî pejirandin jî bê pêkanîn û di dawiyê
de ew li ser, da ku showdown siyasî yên hewldanên welatiyan 'bi siyasetê û rêveberiya bajêr dê li ser pişta
werzişvanên lidarxistin.
Ji ber vê yekê em ji we bixwaze ku dengê xwe di referandûmê de û ji bo dengdanê: "Na".
Pirsa dangdane:
Divê avakirina avahiyê li Bonn-Dottendorfê rawestandin?
Erê

Na

Agahî li ser projeya avakirina avakirina nû

Abstimmungsfrage
Soll der Neubau eines Schwimmbades in Bonn-Dottendorf gestoppt
werden?

Navnîşanên jêrîn li ser qada swimming pool nû agahdariyê pêşkêş dikin.
www.bonn-bewegt-sich.de
www.unserneuesschwimmbad.de
www.sportler-stimmen-nein.de

Ja

Nein

