Hoş geldiniz
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Yeni Joyce ve Snell’s Bölgesi vizyonu için ilk sanal sunuma hoş geldiniz. Ziyaret
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni evler ve daha geniş kapsamda mahallede
yapılacak değişiklikler için görüşlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz.

Fore Street üstünde önerilen halk meydanının bir sanatçı tarafından görünümü

COVID - 19
COVID-19 küresel salgını nedeni ile Enfield
Belediyesi sizinle iletişime geçme yönteminde
değişiklik yapma kararı almıştır ve görüşlerinizi
dinleme taahhüdünü, herkesin sağlık
açısından güvenliğini sağlayarak devam
ettirmektedir. Bu nedenle sizi Boundary
Hall'a davet ederek en son önerilen planları
gözden geçirmek yerine bu planlara
buradan bakacak ve geri bildirimlerinizi de
buradan yapacaksınız. Tüm sakinler bu sanal
sunum hakkında mektup ile bilgilendirildiler
ve panellerin kâğıt üzerine dökülmüş
nüshalarını aldılar.
Oylama yapılmadan önce, yeniden inşa
çalışması gerçekleştirilirse önerilen
planların, sizin ve komşularınızın tercihlerini
yansıttıklarından emin olmak istiyoruz. Lütfen
bu panellere bakın ve görüşlerinizi geri bildirim
formunda belirtin.

İletişim Bilgileri
İletişime geçin
Bu paneller üzerinde gösterilenler hakkında sorunuz
varsa, proje hakkında güncel bilgi almak istiyorsanız veya
herhangi bir teknik problem yaşıyorsanız lütfen aşağıdaki
iletişim bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçin.
joyceandsnells@enfield.gov.uk

0203 821 1950

Türkçe çeviriye mi
ihtiyacınız var?
Türkçe çeviriye mi
ihtiyacınız var?
Türkçe'ye çevrilen metni talep etmek için lütfen önce
joyceandsnells@enfield.gov.uk adresine e-posta
gönderin veya 0203 821 1950 numaralı telefonu arayarak
iletişime geçin. Ekip daha sonra adresinize çevrilmiş bir
kopya gönderecektir. Telefonla erişim hafta içi her gün,
Pazartesi - Cuma günleri 10.00 - 16.00 saatleri arasında
mümkündür.

BU ÖNERİLERİN
ŞEKİLLENMESİNE NASIL
YARDIMCI OLDUNUZ
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Yıllardır Joyce ve Snell’s sakinleri
değişiklik için talepte bulunmaktadır ve
Enfield Belediyesi sakinleri dinlemektedir.
Çoğunuz buradaki evlerin yeniden inşa
edilmesinin gerektiğini ve evlerin kalitesinin
arttırılmasını bize söylediniz. Belediye
bunu gerçekleştirmek için çalışmalarını
yürütmektedir, ancak yeniden inşa
planlarımızın burada oturanların isteklerini
yansıttığından emin olmamız gerekmektedir.
Ocak 2019'da mahalle sakinleri ile
yaptığımız ilk toplantıdan bu yana bize
aşağıdaki sorunları yansıttınız:
• Anti-sosyal davranışlar, fuhuş ve suç
• Otopark sorunları
• Evinizin kalabalık olması
• Mülklerin etrafındaki dış mekânların
düşük kalitesi, güvenli oyun ve dinlenme
alanlarının olmaması
• Çöp atık depolama sorunları
• Evleri ısıtmanın yüksek maliyeti
Silver Street İstasyonuna

Görüşlerinizi dinledik ve aşağıdaki
değişiklikleri yaptık:
Polis ve mahalle yönetim ekipleri ile
iletişimi iyileştirdik.
Göze çarpan noktalarda güvenlik
kameralarının mevcut anti sosyal
davranışları caydırmak amacı ile
kullanılmasını irdelemekteyiz.
Mevcut suç işlenen sıcak noktalarda
"suçun işlenmesini engelleyen
önlemlerin tasarlanması" yaklaşımını
benimseyeceğiz.
Yorumlarınızdan hareket ederek yeni
mülklerde aşağıdaki unsurları sağlayacağız:
Yeni binalarda hem cadde üstünde park
yerleri hem de bloklar içinde güvenli
otoparklar olacaktır.
Tüm yaşlara uygun çekici ve
kullanılabilir dış mekanda peyzaj
çalışmaları tamamlanmış alanlar
Atıklar ve geri dönüşüm mevcut
tesislerdekinden daha iyi bir şekilde
yönetilecektir

White Hart Lane İstasyonuna
Sanatçı çizimi ile güneyden (White Hart Lane)
bakıldığında yerleşim bölgesinin içinden geçen yeni
kuzey-güney yolu gösterilmektedir.

Tüm yeni evler gayet iyi bir şekilde
yalıtılacaktır; böylelikle mevcut evler ile
karşılaştırıldığında ısınma maliyetleri
azalacaktır.
Tüm yeni daireler, özel mülk veya kiralık
olup olmadıklarına bakılmaksızın aynı
yüksek standartlarda inşa edilecektir.

YENİDEN İNŞA
PRENSİPLERİ VE
BİNA SAKİNLERİNİN
DESTEKLENMESİ
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Sanatçı çizimi ile yerleşim bölgesinin güney ucundaki simgesel bina

Belediye bölge
sakinlerini aşağıdaki
gibi destekleyecektir:
• Bir konut ihtiyaç değerlendirmesi
yaparak, sosyal konut kiracılarına,
aile büyüklüklerine uygun evlerin
verilmesi sağlanacaktır.
• Sosyal konut kiracılarına ev kaybı
ödeneği (halen 6.400 sterlin) ve 2.500
sterlin taşınma masraflarına destek
verilecektir.
• Bina sakinlerine yeni evlerinin konumu
için mümkün olduğunca fazla seçenek
verilecektir

Yeniden İnşa Prensipleri
Neredeyse tüm hak kazananlar
sadece bir kez taşınmak zorunda
kalacaktır.
Belediye yeniden inşa işlerini
doğrudan yönetecek ve sakinlerin
tercihlerine saygı gösterildiğinden
emin olacaktır.
Yeniden inşa edilen alanda,
özellikle ekonomik açıdan
erişilebilir ev sayısındaki artış
yerel konut sıkıntısına da çözüm
getirecektir.

MAHALLENİZ
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Oylamanın sonucu ne olursa olsun, Enfield Belediyesi, Joyce Avenue Snell’s Park Estates
içindeki ve çevresindeki alanı iyileştirme konusunda kararlıdır. Aşağıdaki hususları şu ana
kadar yerine getirdik:

HIGH STREET
Planlarımızın bir parçası olarak söz konusu
mülk ile sınırı olan dükkanlar yeniden inşa
edilerek ana cadde ortamında iyileştirmeler
yapılacaktır. Bu kapsamda, Belediye Good
Growth Fonu için GLA'ya yaptığı başvuruda
başarılı olmuştur. Bunun sonucunda:
• Fore Street üzerinde yeni bir topluluk
merkezi (Urban Room)
• Regan House'ın karşısında yer alan garaj
blokunun topluluk kullanımı için yeniden
inşa işlemleri sürerken geçici olarak
esnek alanlar haline dönüştürülmesi

SILVER STREET
İSTASYONUNA
DAHA KOLAY ERİŞİM
Yeniden İnşa Ekibimiz ulaşımdan sorumlu
mesai arkadaşlarımız ve Transport for London
ile birlikte çalışarak, College Close'un sonunda,
Sterling Way'e daha emniyetli ve daha kolay
geçiş sağlayacak bir yaya geçidi üzerinde
çalışmalarını sürdürmektedirler.

• 101-103 Snell’s Park arkasındaki boş arazinin
küçük işletmelere yönelik yeni ticari alan
olarak yapılandırılması

YENİ HALK MEYDANI
Planlarımızın bir parçası olarak ana cadde
üzerinde yeni bir halk meydanı ve bir topluluk
merkezi yapmak istiyoruz. Bu, ana caddeye
çok fazla ihtiyaç duyulan bir odak noktasının
konumlanmasını sağlayacak, yerel etkinlikler
ve kurulacak pazarlar için bir alan sağlayacak
ve yerel ekonomiye ihtiyaç duyduğu itici gücü
sağlayacaktır.

Fore Street üzerinde öngörülen topluluk merkezi
(Urban Room)

Yeniden inşaya
evet dediğinizde,
daha fazlasını da
yapabiliriz!
Yeniden inşa için oy verdiğinizde, Belediye,
Joyce ve Snell’sin sakinleri için daha da
fazla iyileştirmeyi hayata geçirecektir. Joyce
ve Snell's için sosyal altyapıyı (ör. yaya
yolları, oyun alanları, topluluk için alanlar)
iyileştirecek yollar arıyoruz. Bu konuda
burada yaşayan sakinlerden bölgede
en çok ihtiyaç duyulan şeylerin neler
olduğunuz öğrenmek istiyoruz.

Yeni
evleriniz
Yeni yapılandırmada, bir yatak odalı
dairelerden geniş aile evlerine kadar
farklı seçenekler bulunmaktadır.
Tüm mevcut sakinlerimizin kendileri
ve aileleri için uygun bir konutlara
sahip olmalarını sağlamak üzere
tasarlanmaktadır.
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1

Burada yeni evlerin iç planlarının neye
benzediğini görebilirsiniz.

Bir yatak odalı daire planı

2

2 Yatak Odalı 4 Kişilik Daire Planı

3

3 Yatak Odalı 5 Kişilik Daire Planı

GÖRÜŞLERİNİZ
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Tasarım gelişiminin bir parçası olarak binaların planlarını
düşünmemiz gerekmektedir.

Tek katlı daireler mi
yoksa iki katlı daireler mi?

1

Bu bölümde tek kat üzerine yayılmış bir daire mi
yoksa iki katlı bir daire mi tercih ettiğinizi bilmek
istiyoruz. Tüm seçenekleri sağlayamayabiliriz,
ancak evinizin sizin ihtiyaçlarınızı karşıladığından
emin olacağız.
Nasıl bir eve gereksinim duyduğunuzu
daha sonraki bir tarihte tartışacağız. Ancak
nasıl yaşamak istediğinizi veya neye ihtiyaç
duyduğunuzu anlamak, sizin ve aileniz için
nasıl bir evin en kullanışlı olacağı konusunda
bize fikir vermeye yardımcı olacaktır.
Lütfen geri bildirim panelini kullanarak bize
düşüncelerinizi iletin.

Tek Katlı Daire Planı

2

İki Katlı Daire Planı - Üst Kat

İki Katlı Daire Planı - Alt Kat

EVİNİZİ
KİŞİSELLEŞTİRİN
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Bizim için bir sonraki kilit soru ise dairelerin iç ve dış tasarımları ile ilgilidir.

Açık mekân veya ayrı
bir mutfak?
Mutfağın salonla bir arada olduğu açık mekân
bir planı mı, yoksa mutfağın ayrı bir oda
şeklinde olmasını mı tercih edersiniz?

Balkonlar
Bina sakinleri için özel açık dış mekânların
olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz
ve bina sakinleri için en iyi olacak çözümleri
tasarlamak istiyoruz.
İki seçenek bulunmaktadır:

1
1

(1) Ayrı mutfak

(1) Açık mutfak

3

2

(2) Açık mekân
mutfak ve
salon bir arada

Bu seçeneklerden
hangisini tercih
edersiniz?
Yıl boyunca açık bir balkon mu, yoksa
soğuk günlerde kapatabileceğiniz bir
dış mekân mı tercih edersiniz?

2) Kapalı Balkon

GERİ
BİLDİRİMİNİZ
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Yeniden inşa çalışmasının bu yıl sonuna doğru onaylanması durumunda teslim
edilecek yeni evler için tercihlerinizi öğrenmek istiyoruz. Lütfen aşağıdaki
seçenekler arasından seçim yapın:

a

Tek katlı bir daire veya iki katlı bir daire arasında tercihiniz var mı?
Tek katlı daire

		 İki katlı daire

Yorumunuz:

b

(1) Salon ve açık mutfak bir arada veya (2) ayrı bir mutfak arasında tercihiniz var mı?
Salon ve Açık Mutfak Düzeni

Ayrı Mutfak

Yorumunuz:

c

Açık veya kapalı dış mekân konusunda net bir tercihiniz var mı?
(1) Açık Balkon

(2) Kapatılmış Balkon

Yorumunuz:

d
Mülk üzerinde başka hangi sosyal tesislerin olmasını arzu edersiniz?

Yorumunuz:

e
Joyce ve Snell’sin yeniden inşa çalışması ile ilgili ek bir yorumunuz var mı?
Yorumunuz:

Oylama ve Oy
Verme Süreci
Oy Verme Süreci
Sakinlerin önerilen planları onaylayıp
onaylamadığını belirleyecek oylama
yılın ilerleyen aylarında yapılacaktır.
Oy verme işlemleri, bağımsız bir seçim
yöneticisi olan Civica Election Services
tarafından yürütülecektir. Bu oylama
işleminin adil ve şeffaf bir şekilde
yapılmasını sağlayacaktır. Oy verme
işlemi ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri
zamanı geldiğinde aktaracağız, ancak
ana adımlar aşağıda sunulmaktadır:
1

Bölge sakinlerine içerisinde
tam olarak ne için oy vereceklerini
açıklayan bir paket gönderilecektir bu paket "ev sahibinin teklifini" de
içermektedir.
2 Nihai planlar Boundary Hall'da
sergilenecek
3

Civica oylama talimatlarını bölge
sakinlerine gönderecek

4

3 haftalık oylama süreci başlayacak

5

Bölge sakinleri oy kullanacak

6

Oy verme süresi sona erecek

7

Sonuçlar açıklanacak

Oy verme yöntemleri
Oy vermek için dört yöntem
bulunmaktadır:
Posta yolu ile
Çevrim içi portal üzerinden
Güvenli hattı arayarak
Metin mesajı ile

www.joyceandsnells.co.uk

Size yapacağımız
resmi teklif
Oylama başlamadan önce tarafınıza
posta yolu ile göndereceğimiz bireysel
ve kişiselleştirilmiş resmi bir belgeyi
alacaksınız. Bu belge "Ev Sahibinin
Teklifi" olarak adlandırılmaktadır ve
yeniden geliştirme için "evet" veya
"hayır" diyebilmenizi sağlayacak temeli
oluşturmaktadır.
Bu Ev Sahibinin Teklifi, yeni yapılacak binaların
neye benzeyeceğini ve süreç boyunca geçerli
olacak taahhütleri içerecektir. Söz konusu
mülklerin yeniden inşası, sadece oy verme
hakkını kullanan sakinlerin çoğunluğunun
Ev Sahibinin Teklifini onaylaması ile
başlayacaktır.

Sonucun HAYIR çıkması
ne anlama gelecek?
Bölge sakinlerinin mülklerinin geleceği
hakkında karar verme haklarının olduğuna
inanıyoruz.
Bu, mevcut bölge sakinlerinin, Joyce Avenue
ve Snell’s Park için önerilerimizi kabul
etmemeleri durumunda yeniden inşa işlerini
yapmayacağımız anlamına gelmektedir.
Seçimde "Hayır" sonucunun çıkması
durumunda mevcut mülklerin bakım ve onarım
işlemlerini talep olduğunda yerine getireceğiz
ve ev sahibi olarak yasal yükümlülüklerimizi
yerine getireceğiz. Ancak pek çok bina
yaşlandığından dolayı bu işlemlere uzun
vadede nasıl çare bulabileceğimiz konusunda
bilinmeyenler mevcuttur.

SONRAKİ ADIMLAR
VE ZAMAN ÇİZELGESİ
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Sosyal mesafe kurallarının bir süre
daha geçerli olmasının beklendiği
bu dönemde süreçlerin yönetimini
sorumlu ve güvenli bir şekilde
yerine getirmeye devam edeceğiz.
Ancak, oylama işlemlerine
sadece yüz yüze temas
kurabildiğimizde
başlayabileceğiz.

Zaman Çizelgesi
Belediye Koronavirüs nedeni ile uygulanan
kısıtlamaların ne zaman kalkacağını
bilememektedir ve aşağıdaki zaman çizelgesi,
sürecin değiştirilen tarihlerini içermektedir.
Boundary Hall mümkün olan en kısa süre
içerisinde açılacaktır ve sunumlar burada
da yapılacaktır.
Haziran 2020 – Sanal belediye salonu açıldı ve
ilk çevrim içi sergi yapıldı
Haziran 2020 – Sakinlere yanıtlamaları için
sunulan "Bakış Açımı Yansıt" anketinin yeni
sürümü
Haziran 2020 – Yeni İnternet sitesi hizmete açıldı
Yaz 2020 – İkinci çevrim içi sergi
Sonbahar 2020 – Üçüncü, çevrim içi sergi ve
yüz yüze görüşme
Doğrulanacak Tarih – Oy verme

Bu sergiyi takiben, geri bildirimlerinizi bir araya getireceğiz ve mümkün olduğunca görüşlerinizi
yeni yerleşim bölgesinde ve evlerinizde hayata geçirmeye çalışacağız. Daha sonra bulgularımızı
Temmuz ayı içerisinde yapmayı öngördüğümüz bir sonraki planlanan sergilemede sunacağız.

Bağımsız kiracı ve ev
sahibi Danışmanlarınızla
tanışın
İki bağımsız danışman, bölge sakinlerine
oylama süreci hakkında bilgilendirme
yapmak üzere atanmıştır.
Sol tarafta Bob ve Carol'ın fotoğrafları
bulunmaktadır ve size bu süreçte
bağımsız olarak yardımcı olmak üzere
görevlendirilmişlerdir.
İletişim bilgileri aşağıdadır:
Ücretsiz telefon: 0800 616 328
E-posta: info@sourcepartnership.com

