Danışma

Tiyatro ve Konser salonu

Kent bilgi merkezi / Bürgerbüro

Sinema
Oyun parkı

Alışveriş

Kaykay salonu „Rollhaus“

Gıda
Çiçekci
Fırın / Pastane

Toplu aktiviteler
Buluşma merkezleri

Büfe

Cami

Café
Imbiss

Eğitim

Kuaför

Anaokulu

SoKa (Solinger Kaufhaus)

Kütüphane

Otel

Bergische Volkshochschule
Internetcafé

EC Bankamatik

Meslek okulu

Restoran

Özel eğitim okulu (Förderschule)

Wohnen im Alter
Günlük yardım hizmeti / Refakat hizmeti
Bakıcılı yaşam

Ulaşım
Rathausplatz

Yaşlı bakımı

Taxi durağı

Evde yaşlı bakım servisi

Park alanı

Hasta taşıma servisi
Yemek getirme servisi

Gesundheit

Otobüs durağı

Kapalı Otopark

T

Benzin istasyonu

Solingenin Nordstadt semti Kronprinzen, Korkenziehertrasse, Kasino ve Augusta caddelerini kapsar. Birçok
farklı kökenli insanları barındırarak oldukça renkli bir
mahalle topluluğuna sahiptir. Semtin sunduğu güzel
yaşam ortamlarını bu haritada görebilirsiniz. İhtiyaç
duyulan her yer birbirine yakın mesafededir: Okul ve
kreşler, yaşlılara yönelik kurumlar, doktorlar ve
eczaneler, kültürel etkinlikler, dükkanlar, cafeler ve
restoranlar, açık ve kapalı buluşma noktaları. Ayrıca
mahallenin tamamen bariyersiz olan yerlerini
göstermektedir.
Logo’nun anlamı nedir
Semtin logosu birçok renkli dörtgen cisimlerden
oluşur. Cisimler farklı
ebatlardadırlar: büyük,
küçük, kalın veya ince.
Nedeni? Bu farklı
boyutlar semtte yaşayan
insanlarında bir o kadar
farklı olduklarını göstermek ister. Ve bütün farklılıklara
rağmen bütün cisimler aynı anlamı taşır: ‘’Birliktelik’’.
‘’Solingende bir arada yaşam’’ logosu Solingen
belediyesi tarafından tasarlanmıştır ve eşit bir
beraberlik için çaba gösterilen her yeri temsil edecektir.
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Bilgi / Danışma

Nordstadt
Birlikte yaşamak

Nordstadt / Kuzey semtte bir
arada yaşam

SIMGE AÇIKLAMALARI

Der bunte Stadtteil
mit Zukunft

Umumi WC

Doktor

Çıkış / Giriş yolu

Şifacı (tıbbi değil)

Tek yönlü yol

Eczane
Spor, Bakım merkezi

Yaya yolu

Defibrilatör (elektrik şoku)

Kuzey semt Nordstadt sınırları

Sorular ve öneriler
Burada bulunan bilgiler Solingen belediye çalışanları
tarafından hazırlanmıştır. Lütfen memnun kaldıklarınızı
veya eklemek istediklerinizi bize bildiriniz. Önerilerinizi
memnuniyetle karşılarız!

Bölge sınırlarında yollarda
Klingenstadt Solingen
Lenkungsgruppe
Inklusion und
Demografie

dernekte çalışıyorsunuzdur veya belediye kadastro çalışanları

Çeşitli kökenlere sahip olan halk dernekleri burada buluşurlar.

arasındasınızdır.

Uzun yıllardır birçok sosyal yardım kuruluşları burada aynı çatı

Burada yaşayan herkes yola devam edebilmek adına herhangi

altında çalışmalarını sürdürmekteler. Amaç her zaman aynı

bir şekilde katkıda bulunabilir. Önemli olan birlik ve beraberliktir.

olmuştur: Farklı nesiller ve kültürler arası iletişim kurmak.

Bu sebepten dolayı: Gelin sizde bu projeye ortak olun,

Birlikte gelinmek istenen nokta şudur: bir arada oturmak, bir

çevrenizle tanışın, kuzey semtinizde güzel komşuluklar kurarak

arada olmak, Nordstadt semtinde bir arada mutlu yaşamak.

huzurlu yaşayın.
‘’Sosyal şehir Nordstadt’’ hakkında geniş bilgilere
www.nordstadt.solingen.de sayfasından ulaşabilirsiniz.

Nordstadt semtinde çok şey değişti

Rollhaus
Semt halkının birçoğunu çocuklar ve gençler oluşturmaktadır.
Rollhaus onlara boş vakitlerini geçirebilecek çeşitli harika
olanaklar sunmaktadır ve bu sadace skateboard ile

Son yıllarda semtte birçok değişiklikler oldu: Yeni belediye
binası ve önünde bulunan meydan ile Solingen uzun yıllar
sonra bir merkeze kavuştu. Geçtiğimiz zamanda birçok fırsatta
görüldüki, bu meydan keyfli etkinlikler ve kutlamalara

Gelecekli ve renkli bir semt
Nordstadt semti oldukça renkli bir yerleşim alanıdır: yaklaşık
4.500 farklı kökenlere dayanan bir halk burada yaşamakta –
74 milliyet temsil edilmektedir! Bu yoğun çeşitlilik bir yandan
büyük sorumluluklar gerektirirken, diğer yandan ise inanılmaz
fırsatlar yaratmaktadır. Komşularınızla tanışınız, Nesiller Evi
(Mehrgenerationenhaus) veya mahallenin café’sinde veya
Korkenziehertrasse’de bulunan Tukan büfe’de karşılaşmanız
mümkündür. Çocuk parklarında bulunan bankların birine
oturup keyf yapabilir veya yine orada spor aktiviteleri için
buluşabilirsiniz. Komşularınızla hoş sohbetler ederek onun eski
memleket hikayerinden dinleyebilirsiniz. Muhtemelen böyle bir
günde öğrendiklerinizi hiçbir tatilde öğrenemeyeceksinizdir.

Burada güzel yaşanır

oldukça iyi ev sahipliği yapmakta. Her sene derneklerin,

Nordstadt semtinde gayet rahat yaşayabilirsiniz. Günlük

sakinlerinin girişimleriyle düzenlenen Nordstadtfestivali gelenek

yaşam için ihtiyacınız olan hemen hemen her şey yakın

haline gelmiştir.

kreşlerin, okulların, kuruluşların vede birçok faal mahalle

çevrede yürüme mesafesindedir: Fırın veya kuaför,
marketler, çocuk oyun parkları ve ana-okulları, okullar,

Das Stadtteilbüro / semt muhtarlığı

nesiller evi gibi ortak buluşma noktaları, güzel bir meydan

2008 yılında Kuller caddesinde Stadtteilbüro açılmıştır. Stadteil-

(Mercimek-Platz), kültürel etkinlikler için Tiyatro ve Konser binası, vatandaş işleri dairesi ve oldukça yakın komşu
semtte bulunan Volkshochschule / Eğitim merkezi gibi daha
birçok yerler.

Sosyal bir şehir: Kuzey semt Nordstadt

büro semt halkına muhtarlık hizmetleri vermektedir ve bununla
halk için oldukça önemli bir yer temsil eder. Bölgeyle ilgili her
tür hizmeti sunan sorumlu kişi buradan hizmet vermektedir.
Önerileriniz memnuniyetle kabul olunur ve size ihtiyacınız olan
yerlerde yardım edilmeye çalışılır. Örneğin bir etkinlik yada
toplantılarınız için mekan arıyorsanız veya sosyal gruplarla

kaykay yapmakla sınırlı kalmıyor: Bina 2012 yılında
yeniden düzenlenmiştir ve bundan böyle gençlerin buluştuğu
bir café’ye, toplantı salonlarına ve yemek kurslarına ev sahipliği

iletişim kurmak istiyorsanız size yardımcı olunacaktır.

yapmaktadır.

Das Mehrgenerationenhaus / Nesiller evi

SoKa (Solinger Kaufhaus)

içerikli yapısal değişiklikler mümkün oldu.

Nesiller evi büyük bir etkinlik yelpazesi ve çeşitliliği ile semtte

SoKa ikinci el eşya satan bir maazadır. Çok az kullanılmış

Villalar bulursunuz ve aynı zamanda sıradan apartmanlar

Burada büyük önem taşıyan nokta, olabildiğince çok

önemli bir yer kazanmıştır. Yetişkinlere kültürel eğitim

mobilya, kıyafet, oyuncak vs. gibi şeyleri burada küçük fiyata

vardır, işyerleri ve dükkanlar, haraketli ana caddeler yanısıra

insanın bu projeye dahil olması ve katkıda bulunmasıdır.

seminerleri sunarken gençlere ve çocuklara boş zamanlarını

satın alabilirsiniz. Ayrıca bir terzi, oyun ve bebek bakım köşesi

sakin caddeler varlıklarını korur, canlı şehir hayatı yeşil alanlar

Sizi harekete geçiren sebep burada yaşıyor olmanız olabilir,

değerlendirme fırsatları yaratmaktadır. İş hayatına atılmaya

bulunmaktadır. Içerisinde bulunan Café sevilen bir buluşma

barındırarak keyifli bir yaşam sunmaktadır.

yada çalışmalara katkı sağlayan bir sosyal

hazırlanan gençlere bilgilendirme günleri düzenlenmektedir.

noktası haline gelmiştir.

Birbirinize karşı açık olunuz ve iletişim kurunuz, böylelikle

Nordstadt semtinde son yıllarda oldukça belirgin değişimler

tanışmak ve anlaşmak mümkün olacaktır. Güzel ve hareketli

gerçekleşti. Kuzey Ren Vesfalya eyaletinin sağladığı maddi

yaşam ortamları aktiv insanlar ile oluşur!

destekle ‘’ Sosyal şehir Nordstadt’’ adı altında birçok sosyal

Semtin dışarıya olan yüzüde oldukça renklidir: Burada eski

Kaldırımlar ve yaya yolları
bariyersiz
(150 cm den geniş, sağlam ve düz yüzey)

kısmen bariyersiz

Engelli park alanı (Otomobil)
(sayılı)
2

(genişlik 120 - 150 cm /
sağlam veya düz olmayan yüzey)

2

bariyersiz değil

2

(120 cm’den dar /
sağlam veya düz olmayan yüzey)

Kaldırım mevcut değil
Tünel
Yokuş 6 ve 10% /Tekerlekli sandelye
sürücüsüne yoğun güç gereklidir
Yokuş 10 ve 20%
veya yer yer çıkışlar mevcuttur/
güçlü yardımcı gereklidir
veya electrikli sandelye gerekir
Merdiven
Demir bariyerler engelliye uygun
Demir bariyerli yer, tekerlekli
sandalyeliye uygun değil
Demir bariyerler engelliye uygun değil
Geçit darlığı 90 cm*‘den fazla
Geçit darlığı 90 cm ve 150 cm* arası
*En dar nokta gösterilmiştir, birden fazla dar geçit
olabilir.

Trafik levhaları
Yaya lambası / trafik lambası planlamada
Yaya geçidi trafik lambası

(Sinyalli, titreşimli ve yön işaretli)

Orta kaldırım / orta kaldırım planlamada

(Sadece trafik lambası olmayan yerlerde gösterilmiştir)

Bariyersiz geçit / Trafik ışığı mevcut

(Kaldırım alçalması < 3 cm)

Üst geçit kısmen bariyersiz /Trafik ışığı mevcut
(kaldırım alçalması > 3 cm)

Diğer geçitler bariyersiz değildir.

En az 350 cm genişlik ve
500 cm uzunluk
Genişlik 230 cm ve 350 cm arası
Genişlik en fazla 230 cm ve daha dar

Geçişler ve Girişler

(sadece kamuya açık binalar ve mezarlıklar için
geçerlidir)

Doktorlar
2 = Genel tıp
1
2
3
4
5
6
7

Diş hekimi / Çene ortopedisti
Genel tıp
Kulak, burun, boğaz
Jinekoloji / Kadın hastalıkları
Iç hastalıkları hekimliği
Ortopedi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Tıbbi olmayan şifa meslekleri

150 cm’den geniş
150 cm’den dar
90 cm’den dar

Diğerler
Asansör
Tuvalet

2 =Logopedist / konuşma terapisi
1
2
3
4
5

Fizyoterapi
Logopedi / Konuşma Terapisi
Ergoterapi
Natüropatlar / Bitkisel Terapi
Terapi Merkezi

...en makbul olan
Bariyersiz

Simge açıklamaları

Eczane

Rampa
Oturma fırsatı
Kuzey semt / Nordstadt sınırları

Sağlık /
Sağlık merkezleri girişleri
Muayenehanelere ulaşım sadece cadde
giriş kapısına kadar gösterilmiştir.
Giriş kapısı bariyersizdir

(Kapı eni 150 cm)

Giriş kapısı kısmen bariyersizdi

(Kapı eni 90 cm und 150 cm arasıdır)

Giriş kapısı bariyersiz değil

(Kapı eni 90 cm’den az veya merdiven mevcut)
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En iyi yolu bulmak

Kuzey semt’te yaşam

Adresler ve İlgili kişiler:

Tanışmak ve sohbet ederek arkadaşlıklar kurabilmek için

Bu sayfada Nordstadt adıyla bilinen Solingenin kuzey sem-

semtimiz birçok etkinlik fırsatlarıyla olanaklar sunmaktadır.

ti haritasını görebilirsiniz. Bir bakışla bölgede mevcut olan

Mesela günlük alış verişlerinizde, SoKa-Café ziyaretlerinizde,

yolların durumunu tesbit edebilmenize yardımcı olacaktır. Yollar

nesiller evi (Mehrgenerationenhaus), Rollhaus yada

• Nesiller evi / Mehrgenerationenhaus
Adres: Mercimek-Platz 1, 42651 Solingen
Telefon: 0212 202763 veya 0212 287225
Yetkili: Konstantin Eleftheriadis

bariyersizmidir? İnişler veya çıkışlar varmıdır? Kaldırımlar,

sadece dışarıda, açık havada bir gezintide semtinizin

merdivenler ve dar geçitlerle karşılaşma ihtimali varmıdır?

sakinleriyle karşılaşmanız mümkündür. Nesiller evinin

Hatta en iyi çözüm başka bir yol tercih etmekmidir? Bu biligiler

önünde bulunan mercimek meydanı bunun için güzel bir

bazılarımız için yoğun önem taşımaktadır. Çünki onlar belirli

örnektir. Ayrıca Haumann, Cäcilien ve Burg caddelerinde

nedenlerden dolayı gidecekleri yerlere kolay ulaşabilmeleri

bulunan çocuk parklarıda tanışma fırsatları yaratan yerlerdir.

için bunları göz önünde tutmaları gerekiyor: örneğin bebek

Bu yerler yeni düzenlemeler sonucu çocuklara ilginç oynama

arabasıyla yürüyenler, tekerlekli sandalyeye bağlı olanlar,

fırsatları sunuduğu kadar çocuklarına eşlik eden anne-babalara

yürümekte zorluk çekenler vede gözleri çok iyi göremeyen

ve nine/dedelere güzel orturma yerleri bulunduruyor.

insanlarımız.

Tamamen yenilenen diğer bir yerde Vorspelde bulunan yeşil

Bir arada yaşamak

alandır. Oldukça büyük olan bu yeşil alan Süper-kaydırağı ile

Bir arada yaşamak
Bu harita semtin heryerine kolayca ulaşabilmenizi ve
sunulan tüm olanaklardan yararlanabilmenizi sağlayacaktır.
Fakat aşılması gereken sadece yapısal bariyerler değildir:
Herkes topluma dahil olmalıdır, hiç kimse dışlanmamalıdır.
Anlatmak istediğimiz hedef şudur: ” Bir arada yaşamak’’.
Yaşadığımız bu şehri, istisnasız herkesin eşit haklara sahip
vede toplumun bir parçası olarak yaşayabileceği hale getirmek istiyoruz. Kadın veya erkek, genç veya yaşlı olmanız,

keyifli bir piknik ve oynama yeri halini almıştır. Bir başka yer
ise eski istasyonda bulunan ve her nesile hitap eden çocuk
parkıdır. Burada çocuk oyun aletleri yanısıra gençlere hitap
eden bir halı saha ve bir basket sahası bulunmaktadır. Ayrıca
yetişkinler ve yaşlılarda düşünülerek değişik egzersiz
aletleri yerleştirilmiştir. Diğer bir buluşma noktası ise bir
Korkenziehertrasse
Kinderspielplatz

eğitiminiz, mesleğiniz veya hangi dine inandığınız, engelli veya

Ballspiele

engelsiz olmanız hiç önem taşımamalıdır. Çünki: Her insan

Seniorentreffpunkt
Fitnesspunkte

olduğu gibidir. Ve bu böyle iyidir.
”Bir arada yaşamak” birbirimize açık olmaktır, iletişim
kurarak birbirimizi tanımaktır. Aynı zamanda hayatı paylaşmak

ehe

ma

anlamına gelir, birbirini kollamak, destek olmak demektir.
Uzanan bir yardım eliyle birçok engeller mutlaka daha kolay
aşılacaktır.
Önemli olan kafamızdaki bariyerleri yıkmaktır. İyi komşu
ilişkileri başarmak istediklerimizin temel taşı oluduğuna
inanıyoruz- vede unutmayalımki iyi komşuluklar hayata huzur
ve mutluluk katar.
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kulübeyi andıran “Tukan” adındaki büfedir. Büfe oyuncak
aletler ödünç vermektedir. Nordstadt semtini dahada iyi
tanımak isteyenlere düzenli olarak yapılan semt yürüyüşlerine
katılmalarını tavsiye ediyoruz.
Ayrıntılı bilgi: Karen Odenius, Nordstadtbüro,
Telefon: 0212 2313440

• Kuzey Semt Nordstadt bölge yönetmenliği
(Stadtteilbüro)
Adres: Kullerstraße 4 – 6, 42651 Solingen
Telefon: 0212 231344 - 0
Yetkili: Bölge yönetmeni Annika Bellmann
E-Mail: a.bellmann@awo-aqua.de
Homepage: www.nordstadt.solingen.de
Mesai saatleri:
Pazartesi – Cuma saat 9.00– 16.00
• Rollhaus
Adres: Konrad-Adenauer Str. 8 –10, 42651 Solingen
Telefon: 0212 2216149
Yetkili: Tanja Kasten
E-Mail: info@rollhaus.de
Homepage: www.rollhaus.de
• Solinger Kaufhaus – SoKa - Gutes aus 2. Hand /
2. El eşyalar
Adres: Schlagbaumer Straße 12, 42653 Solingen
Telefon: 0212 319408
Mağaza sahibi: Gabe gGmbH, Ober der Mühle 30,
42699 Solingen
E-Mail: info@gabe-ggmbh.de
Homepage: www. gabe-ggmbh.de
Çalışma saatleri:
Pazartesi – Cuma saat 9.30 – 18.00 arası
Cumartesi saat 9.30 – 16.00 arası
• Tiyatro ve Konsersalonu – Tiyatro gişesi
(Theater und Konzerthaus – Theaterkasse)
Adres: Konrad-Adenauer-Straße 71, 42651 Solingen
Telefon: 0212 204820
Yetkililer: Marion Kretzschmar, Marijana Spelter
E-Mail: theaterkasse@solingen.de
Homepage: www.theater-solingen.de
Çalışma saatleri (tatillerde degişebilir):
Pazartesi – Cuma saat 9.30 – 12.30 arası
Pazartesi ve Perşembe saat 15.30 – 18.30 arası
ayrıca gösteri başlangıçlarından bir saat öncesi açıktır

• Belediye idari makam / Rathaus Solingen
Adres: Rathausplatz 1, 42651 Solingen
Telefon: 0212 290 - 0
E-Mail: post@solingen.de
Homepage: www.solingen.de
Mesai saatleri:
Pazartesi – Cuma saat 8.00 – 13.00 arası
ayrıca Perşembe saat 14.00 – 18.00 arası
Yan binada:
• Bergische Volkshochschule – Solingen kolu
Adres: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Telefon: 0202 563 - 2607
E-Mail: info@bergische-vhs.de
Homepage: www.bergische-vhs.de
• Bürgerbüro Clemensgalerien
Adres: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Telefon: 0212 290 - 0
E-Mail: buergerbuero@solingen.de
Mesai saatleri:
Pazartesi – Cuma 8.00 – 18.00 arası
Cumartesi saat 9.00 – 12.00 arası
• Müşteri hizmetleri – Solingen Ulaşım İşletmeleri
KundenCenter Stadtwerke Solingen – Verkehrsbetrieb
Adres: Kölner Straße 131, 42651 Solingen
Telefon: 0212 295 - 2222
E-Mail: info@sobus.net
Homepage: www.sobus.net
•..Beldiye Kütüphanesi (İnternet-Café mevcut)
…Stadtbibliothek Solingen (mit Internet-Café)
Adresse: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Telefon: 0212 290 - 3210
E-Mail: stadtbibliothek@solingen.de
Homepage: www.stadtbibliothek.solingen.de
Açık saatler:
Pazartesi kapalı
Salı – Cuma saat 10.00 – 20.00 arası
Cumartesi 10.00 – 16.00 arası
Sorular ve Öneriler
Tavsiye ve önerilerinizi lütfen bize bildiriniz:
Heike Auer, İstatistik koordinatörü, Telefon: 0212 290 - 4277
Andrea Noe-Kückelhaus, Engelli koordinatörü
Telefon: 0212 290 -5281
E-Mail: gemeinsam@solingen.de

