Holloway Cezaevi alanına/tesisine olacaklarla ilgili söz sahibi olun
Holloway Cezaevi alanının/tesisinin geliştiricisi Peabody, taslak planları hakkında toplumun
düşüncelerine başvuruyor. Bu sadece bir taslak ve hala fikirlerimizi bildirebiliriz.
Bu büyük alan/tesis toplumumuzun bazı ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için bize bir
fırsat sunuyor. Sosyal konut sağlayabilirler, alanın/tesisin tarihini onurlandıran ikonik bir
Kadın Binası inşa edebilirler ve sosyal tesisler ve yeni bir yeşil alan için alan yaratabilirler.
Ancak Peabody toplumun ne görmek istediğini sadece hepimiz bildirirsek bilecektir.
Zaten, danışmanın amacı da budur. Süreç?, dört hafta boyunca açık olacak. Mümkün
olduğunca çok sayıda kişinin yanıt vermesini sağlayarak bunun ne kadar önemli olduğunu
gösterebiliriz.

WHO ARE WE?
Biz Holloway için Toplum Planı'yız. Islington toplumunun Holloway Cezaevinin gelişiminin
merkezinde olmasını sağlamak için kurulmuş bir yerel örgütüz. Fikirlerinizin, düşüncelerinizin
ve endişelerinizin duyulduğundan ve uygun şekilde değerlendirildiğinden emin olmak için
varız.
Peabody'nin planlarını hızlı bir şekilde anlamanıza, düşüncelerinizi göndermenize ve
isterseniz daha fazla katılım sağlamanıza yardımcı olmak için plan4holloway.org/views
adresinde bulunan bir rehber hazırladık.
Bu, Peabody'nin toplumun görüşlerine yanıt vermesi için planlanan çalıştaylarla birlikte
devam eden bir süreçtir. Böylece bölgemizde yapılan değişiklikleri şekillendirebilirsiniz.
Katılmak için:
 Düşüncelerinizi pratik kılavuzumuzla göndermek için yukarıdaki bağlantıya gidiniz.
 Onlara ne gönderdiğinizi bize bildirin engage.plan4holloway@gmail.com, böylece
fikirlerinizi doğru bir şekilde temsil ettiğimizden emin olalım.
 Haberleri yerelde çevrenizle paylaşın, böylece başkaları da söz söyleyebilir Peabody'den isteyebileceğiniz bir kağıt formu olduğunu unutmayın.
 Düşüncelerinizi çevrimdışı (offline) göndermek istiyorsanız, toplumumuzun nasıl dahil
olabileceğiyle ilgili herhangi bir sorun veya başka fikirleriniz varsa, bize bu numarada
ulaşabilirsiniz, 0207 971 1448
 Https://plan4holloway.org/contact/ adresinden e-posta listemize kaydolun.
Bu broşür Bengalce, Türkçe, Somalice, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde
mevcuttur: plan4holloway.org/views
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Şimdiye kadar ne oldu?
> 2016 yılında hapishane kapatıldı.

> 2017 yılında Holloway için Toplum Planı, yaklaşık 1.000 kişinin yanıtı alan bir
toplum araştırması gerçekleştirdi.
> Mart 2019'da Büyük Londra Otoritesinden (Greater London Authority) mali
yardımla Peabody Konut Kurumu siteyi satın aldı.
> Nisan 2019'dan beri Holloway Toplum Planı olarak, sitenin nasıl geliştirilmesi
gerektiğine ilişkin toplum görüşlerini ortaya koymak için Peabody ile aylık olarak
görüşüyoruz.
Toplumun şu ana kadar öncelikleri: sosyal konut, bir kadın binası, toplum tesisleri ve
çevreye duyarlı bir gelişme.
> Şimdi, Peabody 'Taslak Masterplan'ını’ online yayınladı. Örnerkler, siteye en yakın
yaşayan 10.000 kişiye gönderilecektir.
Taslak Master Planı ne olacak?
Binaların büyüklüğü ve yerleşimi de dahil olmak üzere, gelişimin nasıl
görünebileceğinin ana hatlarını göreceksiniz




Peabody, taslak plandaki düşünceleriniz hakkında bir dizi soru soracaktır.
Genel olarak yorum yapabilmelisiniz - sadece Peabody tarafından sunulan
soruları cevaplamayın.
Konsültasyon sürecinde yaz için planlanan bir sonraki adımlar hakkında bilgi
olmalıdır, böylece Peabody'nin görüşlerinizi nasıl değerlendireceğini
görebilirsiniz.

Görüşlerinizin duyulduğundan ve sayıldığından nasıl emin olabilirsiniz?





Düşüncelerin nasıl gönderileceği hakkında pratik tavsiyelerle birlikte
plan4holloway.org/views online kılavuzumuza gidin.
Holloway için Toplum Planı'nın bir parçası olan mevcut çalışma gruplarına
dahil olmak için bizi arayın veya e-posta ile gönderin: çevre, ortak barınma,
sosyal konut kiracıları, mimari ve planlama ve Kadın Binası veya önemli
olduğunu düşündüğünüz diğer çalışma gruplarını önerin.
Arkadaşlarınızla, komşularınızla ve toplumdaki diğer insanlarla ne görmek
istediklerini tartışın - her zaman engage.plan4holloway@gmail.com
adresinden bize bildirebilirsiniz.

