Oppenheim motorlu taşıtlar kayıt
yeri:

Mainz-Bingen Kaymakamlığı
Mainz-Bingen kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde
ikamet eden 214.471 vatandaşımız için modern ve
güçlü bir hizmet sağlayıcısıdır. Ingelheim'daki ana
merkezde ve Mainz, Bingen ve Oppenheim'daki
müdürlüklerde yerine getirilen işlemler çok
yönlüdür: İlçe, ilçedeki okulların bina ve
ekipmanından,
inşaat
planlarından,
çevre
korumasından, atık yönetiminden, gençlik çalışmalarından ve sosyal
çalışmalardan, Arbeitslosengeld (işsizlik parası) II'den, motorlu araç
tescilinden vs. sorumludur.
Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
www.mainz-bingen.de

Telefon: 06132/787-0
Faks: 06132/787-1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

Kaymakam:

Claus Schick

Birinci ilçe meclisi üyesi:
İkinci ilçe meclis üyesi:
Üçüncü ilçe meclis üyesi:
Yönetici memur:

Adam J. Schmitt
Ursula Hartmann-Graham
Burkhard Müller
Dr. Stefan Cludius

Vatandaş hizmetleri:

Elke Bill-Prasuhn
bill-prasuhn.elke@mainz-bingen.de
Manuela Hansel
glst@mainz-bingen.de
Ute Poßmann
kultur@mainz-bingen.de
Ricarda Kerl
kerl.ricarda@mainz-bingen.de
Thomas Zöller
presse@mainz-bingen.de
Angela Schneider-Braun
wirtschaftsfoerderung@mainzbingen.de

Koordinasyon merkezi:
Kültür bürosu/Kültür vakfı:
Ortaklıklar:
Basın ve kamu işleri:
Ekonomik destekleme:

Bölge meclis üyeleri: 50
18 CDU, 18 SPD, 5 Bündnis 90/Die Grünen, 5 FWG, 2 FDP, 2 Piraten
Mainz-Bingen Jobcenter:

06132/787-6000
jobcenter.mainz-bingen.de
jobcenter@mainz-bingen.de

Atık yönetimi:

06132/787-7070 (Ücretler)
06132/787-7080 (Danışma)
www.awb-mainz-bingen.de
awb@awb-mainz-bingen.de

Çevre ve enerji danışmanlığı:

06132/787-2170
umweltberatung@mainz-bingen.de

Veterinerlik ve sağlık hizmetleri:

06131/69333-0
Große Langgasse 29, 55116 Mainz

Bingen motorlu taşıtlar kayıt yeri:

06721/9171-0
Mainzer Straße 57-59

06133/9403-0
Sant’Ambrogio-Ring 11

İlçe
Mainz-Bingen ilçesi, oldukça gençtir ve ilk olarak 1969 yılında Mainz ve
Bingen ilçelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. 606 km² yüzölçümüne sahip
olan Mainz-Bingen, Guntersblum'dan Bacharach'a kadar 80 kilometrenin
üzerinde Ren nehri boyunca uzanır. 66 şehir ve beldenin çoğunda,
bölgenin uzun ve hareketli tarihini yansıtan anıtlar bulunur. İlçenin en
önemli özelliği şarabıdır. Dünyaca meşhur üç bağ bölgesi ilçede bulunur:
Bu üç bağ bölgesi, Almanya'nın en büyük şarap bölgesi olan Mittelrhein,
Nahe ve Rheinhessen’dır. Haziran 2002'den beri Bingen ile Bacharach
arasındaki güzergahın da dahil olduğu Mittelrheintal, UNESCO Dünya
Kültür Mirası kapsamındadır. İlçe, otoyollarla, Avrupa'nın en büyük ve en
önemli suyolu olan Ren nehriyle, demiryolu ağıyla ve gelişmiş toplu taşıma
araçlarıyla Rhein-Main ve Rhein-Neckar bölgelerine bağlanmıştır.
Frankfurt ve Frankfurt-Hahn (Hunsrück) havaalanlarına giden yolların kısa
olması sayesinde tüm dünyaya da yakın konumdadır.
Mainz-Bingen ilçesi, nüfusun artmaya devam ettiği nadir bölgelerden
biridir. Bu da genç ailelere, çocuklara ve gençlere karşı özel bir sorumluluk
anlamına gelmektedir. Aile ile işin birleştirilebilir olması, bu nedenle
önemli bir sosyopolitik konudur ve Mainz-Bingen ilçesinin büyük bir
özveriyle üstesinden geldiği bir görevdir. Hedef tüm ebeveynlere, bireysel
ihtiyaçlarına odaklanmış bir hizmet sunmaktır. İlçede, bu kapsamda
çocuk hizmetleri ve tam gün hizmet veren kreş sayısı giderek artmaktadır.
Modern yapısına ve ekonomik gücüne rağmen bölge, doğal ve hoş
çekiciliğini korumuştur ve boş zamanların değerlendirileceği iyi
alternatifler sunmaktadır. Çok sayıda dernek ve grup bulunması nedeniyle
herkesin ikamet yeri olarak tercih edebileceği bir ilçedir. Bir araştırma, ilçe
sakinlerinin yarısından fazlasının gönüllü olarak etkinliklere katıldığının
ortaya koymuştur. Bu görev üstlenme bilincini, ilçe idaresi, vatandaşların
gönüllü olarak iştirak ettiği gönüllü görev teşviki projeleriyle destekliyor.
Mainz-Bingen'i seçmek için birçok iyi neden var: Mükemmel bir altyapı,
gelişmiş bir kreş ve okul programı, ileri eğitim seçenekleri, eşsiz bir doğal
yapı, sosyal kurumlar, kültürel faaliyetler ve boş zamanınızı
değerlendirebileceğiniz zengin seçenekler. Her şeyden önce, buradaki
insanların önemli bazı özellikleri var: Dünyada olup bitenlere ilgi duyan,
misafirperver, kibar, mütevazı ama aynı zamanda meyhane ve
lokantalarda masasını başkalarıyla paylaşmaya da her zaman hazır olan
insanlar.

İlçe arması
İlçenin arması, ilçe tarihini büyük oranda yansıtan politik güçleri
göstermektedir: Reich, Kurmainz ve Kurpfalz. Armadaki resimler ise kartal,
tekerlek ve aslandır. Arma üçe bölünmüştür. Üst kısımda, altın zemin
üzerinde kafası sağa bakan siyah kırmızı bir kartal bulunur. Sol altta,
kırmızı zemin üzerinde altı ispitli gümüş bir tekerlek bulunur. Sağ altta ise
siyah zemin üzerinde sağa doğru yükselen kırmızı taçlı altın bir aslan
bulunur.

Rakamlar ve veriler
Kaynaklar: Kaymakamlık İstatistik Müdürlüğü, GfK ve ilçeye ait bilgiler

Çalışan başına GSMH rayiç fiyatları (2011 yılı)
Eyalet ortalamasının üzerinde
İlçe sakini başına satın alma gücü (2012)
Devlet ortalamasının üzerinde
İlçe sakini başına mevcut gelir (2013)
Devlet ortalamasının üzerinde
İşsizlik oranı (2012)
Devlet düzeyinde
Nüfus artışı (1998'den bu yana)
Kreş kapasitesi/ihtiyaç (09/12)
U3 (üç yaş altı çocuklar için) hizmet oranı (09/13)
İki yaşındaki çocuklar için hizmet oranı (09/13)
İlçe okullarındaki öğrenciler (08/13)

76.673 Euro
yaklaşık yüzde
20
23.891 Euro
yüzde 19,4
24.600 Euro
yüzde 19,3
yüzde 4,2
yüzde 6,8
yüzde 7
4.490/4.086
yüzde 57,71
yüzde 90,0
15.566

Ekonomi
İlçe ekonomik açıdan küçük ve orta boy işletmelerin verimli biçimde
işbirliği yapmasıyla ve dünyaca meşhur büyük şirketlerle dikkat
çekmektedir. İlçe, Almanya'da ekonomik olarak güçlü bölgeler arasında
yer alırken, Rheinland-Pfalz eyaletinde Mainz-Bingen birinci sıradadır. Ülke
çapında yapılan bilimsel araştırmalar ekonomik gücün, geleceğe
entegrasyonun ve ilçenin aile yaşamına uygun olduğunu göstermektedir.
İlçede dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin yanında zanaat, imalat,
hizmet ve ticaret sektöründe küçük ve orta boy işletmeler bulunmaktadır.
Boehringer Ingelheim, Eckes-Granini Group GmbH ve Budenheim KG
kimya fabrikası gibi büyük şirketler ve çok sayıda küçük ve orta boy
işletmeler, geniş kitlelere istihdam alanı sağlamaktadır. Bu da, doğal
olarak işsizlik oranın düşük olmasına neden olmaktadır.

Bölgesel kurumlar
Rheinhessen-Touristik GmbH, bölgedeki turistik faaliyetler için pazarlama
hizmeti sağlamkata ve görülecek yerler hakkında bilgiler, organizasyon
ipuçları ve çevrimiçi rezervasyon imkânını tek elden sunmaktadır.
(www.rheinhessen.info, info@rheinhessen.info)
Rheinhessen-Nahe mbH (EDG) enerji tedarik şirketi, yakın termik enerji
tedarikçisi olarak çevre korumasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Eski
ısıtma ünitelerini restore etmekte ve değiştirmekte ve de biyo enerji ve
güneş enerjisiyle enerji üretimine önem vermektedir. (www.edg-mbh.de,
info@edg-mbh.de)
Rhein-Nahe Ulaşım Birliği (RNN) birliğe bağlı kurumların
koordinasyonunu sağlamakta ve tüm katılımcılarla mutabık kaldıktan
sonra toplu ulaşımı planlamaktadır. Kaymakamlık, ilçenin toplu taşıma
hizmetlerini sağlamaktadır. (www.rnn.info, info@rnn.info)

İlçede bulunan okullar ve eğitim kurumları

Şehirlere ve mahallelere genel bakış

İlçede toplamda beş lise düzeyinde okul (Gymnasium), dört entegre
genel okul (Gesamtschule), beş ilkokul düzeyinde okul (Realschule plus),
altı özel pedagojik eğitim veren okul (Förderschule) ve iki meslek eğitimi
veren okul (Berufsbildende Schule) bulunmaktadır. (ilçedeki okulların bir
özetini ekteki broşürde bulabilirsiniz.)
Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen e.V.: Eğitim çalışmasının altında
yatan ana fikir, 21 bölge makamıyla birlikte yaşam boyunca kullanılacak
öğrenme süreçleri geliştirmek ve desteklemektir. Böylece, ilçedeki kişilerin
mesleki, toplumsal ve kültürel yaşama katılımı etkili biçimde desteklenir.
(www.kvhs-mainz-bingen.de, info@kvhs-mainz-bingen.de)
“Kultur im Landkreis Mainz-Bingen” Vakfı: Bu vakıf, çeşitli etkinlikleri
destekleyerek ilçenin kültürel çeşitliliğine önemli katkılar sağlamaktadır.
Bölgedeki diğer eğitim kurumları: FH Bingen, Mainz Johannes Gutenberg
Üniversitesi, FH Mainz, FH Worms

Ortaklıklar
İlçenin ilk ortaklığı, 1952 yılında Verona kentiyle kurulmuştur ve
günümüzde Avrupa'nın en eski kentsel ortaklıklardandır. Bu ortaklık,
Alman ve İtalyan belediyeler, dernekler ve okullar arasındaki sayısız
ortaklıkla devam ettirilmiştir. 1993 yılında ortaklığı iyice derinleştirmek için
“Freundschaftskreis Mainz-Bingen e.V.” vakfı kurulmuştur.
Mainz-Bingen ilçesi, 1987 yılından bu yana Ruanda'nın Rusomo
bölgesiyle ortaklık yapmaktadır. 1989 yılında “Landkreis Mainz-Bingen –
Distrikt Rusumo e.V.” dostluk birliği kurulmuştur. Üyelerin katkılarıyla ve
bağışlarla bu zamana kadar Rheinland-Pfalz eyaletinin işbirliği ile birlikte
sayısız yardım projesi ve Mainz'lı Human Help Network yardım
organizasyonu desteklenmiştir.
Haziran 2001'de Nysa ilçesi (Neisse) ile ortaklık belgesi imzalanmıştır.
Ortaklığın hedefi, genç insanların tanışmasını desteklemek, mevcut
ilişkileri genişletmek, önyargıları yıkmak ve dostane ilişkiler geliştirmektir.
Bu üç ortaklığın da dışında Fransız Beaune Côte et Sud mahalle birliğiyle
dostane ilişkiler bulunmaktadır.

Mainz-Bingen ilçesi, toplam 66 belediyeye sahip on bölgeden
oluşmaktadır.
Buna, ilçenin en büyük şehirleri olan Bingen ve Ingelheim, Budenheim
özerk mahallesi ve diğer sekiz mahalle Gau-Algesheim, Guntersblum,
Heidesheim, Nieder-Olm, Bodenheim, Rhein-Nahe, Rhein-Selz
(eyaletteki en büyük mahalle birliği) ve Sprendlingen-Gensingen dahildir.
Nüfus
Mainz-Bingen ilçesi
Bingen kenti
BBB Thomas Feser
Ingelheim kenti
BBB Ralf Claus
Budenheim mahallesi
Belediye Başkanı Rainer Becker

214.934
26.425

26.707

8.876

Gau-Algesheim mahallesi
Belediye Başkanı Dieter Linck
Appenheim
Bubenheim
Engelstadt
Gau-Algesheim
Nieder-Hilbersheim
Ober-Hilbersheim
Ockenheim
Schwabenheim

17.220

Rhein-Selz mahalle birliği
Belediye Başkanı Klaus Penzer
Dalheim
Dexheim
Dienheim
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Eimsheim
Friesenheim
Guntersblum
Hahnheim
Hillesheim
Köngernheim
Ludwigshöhe
Mommenheim
Nierstein
Oppenheim
Selzen
Uelversheim
Undenheim
Weinolsheim
Wintersheim

41.577

Heidesheim mahalle birliği
Belediye Başkanı Joachim Borrmann
Heidesheim
Wackernheim

Nüfus
Bodenheim mahalle birliği
20.086
Belediye Başkanı Dr. Robert Scheurer
Bodenheim
7.516
Gau-Bischofsheim
2.006
Harxheim
2.325
Lörzweiler
2.279
Nackenheim
5.960

1.460
925
788
7.015
648
1.057
2.604
2.723

1.068
1.460
2.217
960
938
543
729
3.916
1.600
658
1.416
564
3.243
8.255
7.368
1.550
1.130
2.890
753
319
10.371
7.674
2.697

Rhein-Nahe mahalle birliği
Belediye Başkanı Franz-Josef
Riediger
Bacharach
Breitscheid
Manubach
Münster-Sarmsheim
Niederheimbach
Oberdiebach
Oberheimbach
Trechtingshausen
Waldalgesheim
Weiler

15.495

Mahalle birliği
Sprendlingen-Gensingen
Belediye Başkanı Manfred Scherer
Aspisheim
Badenheim
Gensingen
Grolsheim
Horrweiler
St. Johann
Sprendlingen
Welgesheim
Wolfsheim
Zotzenheim

14.678

Nieder-Olm mahalle birliği
Belediye Başkanı Ralph Spiegler
Essenheim
Jugenheim
Klein-Winternheim
Nieder-Olm
Ober-Olm
Sörgenloch
Stadecken-Elsheim
Zornheim

33.499

2.030
142
329
2.922
803
833
592
1.076
4.140
2.622

930
637
3.941
1.290
793
865
4.263
573
748
638

3.555
1.644
3.780
9.924
4.539
1.209
4.938
3.910

5 dakikalık özetle Mainz-Bingen ilçesi

Kaynak: KommWis, baskı: 30.06.2014

İlçe idaresi, ilçedeki 22 yüksek eğitim okulunun sağlayıcısı olarak geçen
yıllar içinde idame ve ekipman olarak milyon düzeyinde yatırımlar yaptı;
sırf 2000 yılında yapılan yatırım 120 milyon Euro'nun üzerindeydi.
Günümüzde, ilçedeki neredeyse her okul tam gün eğitim vermektedir.
Bunun için gerekli olan dersliklerin veya ilave odaların ve oda
donanımlarının temini için ilçe, 2004 yılından beri 25 milyon Euro
harcamıştır.
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