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Özel güncelleme: Hackney Belediyesi’nin
Imperial Wharf ile ilgili yanıtı
Hackney Belediyesi Imperial Wharf Estate devralarak
olmayacak
23 Temmuz 2014 de bir grup Imperial Wharf sitesi
sakinlerinden oluşan bir heyet, Hackney Town Hall
da yapılan Tam Konsey toplantısında Haringey
Belediyesi çalışmalarının bir parçası olan hisse/stok
devir seçeneği üzerinden Hackney Belediyesi’nin
emlak/mülk sahipliğini almalarını göz önünde
bulundurmasını sordu. Heyet ayrıca Hackney
Belediyesine eğer hisse devri yapılabilirse Imperial
Wharf sitesini Yaşam Standartlarına Uygun Konutlar
durumuna getirebilmek için yatırım yapılabilirliğinin
araştırılmasını sordu. Temsilciler heyeti için bakınız;

www.homesforharingey.org/haveyoursay
Temsilciler heyetini takiben, Haringey Belediyesi
birlikte çalışarak İmperial Wharf sitesi sakinleri için
nasıl en iyi sonuç alınabileceğini konuşmak için
Hackney Belediyesi ile bir toplantı ayarladı. Hackney
Belediyesi de bir yerel otorite olduğu için, devir
sakinlerin çoğunluğunun evet oy vermesi ve merkezi
hükümetin onayına tabidir. En iyi bir şekilde ilerleme
kaydetmek için her iki taraf da birlikte merkezi
hükümete başvurmayı kabul etmekte.
Imperial Wharf Sakinleri Yönlendirme Grubu Aralık
2014 de yapılan toplantıda Haringey Belediyesi’ne
hisse/stok devri seçeneğine açıklık kazandırmak için
Hackney Belediyesi’nin cevabını öğrenmelerini istedi.

Hackney Belediyesi’nin cevabı
Hackney Belediyesi 9 Ocak 2015 günü Haringey
Belediyesi’ne finansal olarak İmperial Wharf sitesini
devir alma pozisyonunda olmadıklarını bildirdi, fakat
site ile ilgili pratik meselelerde etkin bir şekilde
Haringey Belediyesi ile birlikte çalışmakta istekliler,
sitenin konumunun Hackney belediye sınırları içinde
olduğunu da unutmayalım. Tam rapor 14 Ocak
2015 günü Imparial Wharf Sakinler Grubu’na
verildi ve aşağıdaki sitedende ulaşılabilir,
www.homesforharingey.org/haveyoursay
Bir sonraki basamak
Imperial Wharf sakinlerine konut sağlayanlar ile
hisse/stok devri seçeneklerini ve 17 Kasım
2014 halk toplantısında dış hatları ile
açıklanan tekrar imar etme seçeneklerini
araştırmak devam etmek için Bağımsız
Danışman, Newman Francis destek
verecek. Haziran 2014 de yapılan ilk halk
toplantısın da bağımsız emlak uzmanları Savills
kiracının oyuna bağlı olarak hisse/stok devri
sağlayan bir çok konut sağlayıcısının olduğunu
açıkladı.
Newman Francis, geliştirilen herhangi bir teklif
üzerinde etkili olmaları ve işlemleri anladıklarından
emin olmak için sakinlerle birlikte çalışacak

Sakinler Yönlendirme Grubunuz seçenek ne olursa
olsun – bu hisse/stok devri, tekrar imar edilme veya
herhagi başka bir şey olabilir – Imperial Wharf
sitesine en iyi yatırımı getireceğinden emin olmak
için sakinler adına belediye ve Newman Francis ile
çalışmalar yapmaya devam edecek.
Bağımsız Danışman, Newman Francis, Haringey
Belediyesinden ayrı bağımsız olarak danışmak için
kontak kurulabilir.

Imperial Wharf Sakinleri
Yönlendirme Grubu
Şu an Sakinler Yönlendirme Grubunda 11 sakin var
ve grup ayda bir ayın üçüncü Salı’sı toplanıyor.
Grup, Imrerial Wharf sakinlerinin etkili bir şekilde
çalışıp desteklendiğinden emin olmak için Bağımsız
Danışmanın Haringey Belediyesi ve Homes for
Haringey ile sözleşmelerini izleyecek. Site sakinleri
üye olmasalarda Yönlendirme Grubunda
görüşülmek üzere bir şeyler önerebilirler. Yorum
yazılı olarak toplantıdan yedi iş günü önce
aşağıdaki yöntemlerle gönderilebilir:





Yönlendirme Grubuna
Topluluklar ekibi 020 84895321 den
aranarak veya e-posta ile
myquestion@homesforharingey.org
Bağımsız Danışmanınız, Newman
Francis

Imperial Wharf sitesi için sizin
Bağımsız Danışmanınız, Newman
Francis
Newman Francis, sizin için tayin edilen bağımsız
danışman, konut transferi veya yeniden imar
seçenekleri sakinleri, onların evlerini ve kiracılık
haklarını nasıl etkileyebileceği hakkında açık net,
önyargısız bilgiler sağlamaya devam edecek.
Newman Francis ile 0800 644 6040 veya 0208 536
1436 ile kontak kurulabilir veya eposta ile
imperialwharf@newmanfrancis.org
Newman Francis sitede 29 Ocak saat
14:00-17:00 Craven Park çim alan otobüs
durağının arka tarafında gazebo/tente de
olacaklar.

Topluluklar ekibinin yeni ekip
üyesi

If you see them on the estate please say hello.
Residents can contact their admin team on:

Michael
Baker,
şu an başka bir ekibe geçen
0800 644 6040
or 020
8536 1436 or email

Tolu’nun yerini almak için Topluluklar Ekibine katıldı.

imperialwharf@newmanfrancis.org if you have
Michael, Bagımsız Danışmanı ve Yönlendirme
any
questions
or woulddestek
like tovermek
speakiçin
to one
Grubunu
tanımalarına
Lemaofile
the team.
birlikte çalışacak

Nasıl kontak kurulur
Eğer herhangi bir sorunuz varsa, veya Topluluklar Ekibi ile konuşmak isterseniz bizimle
eposta myquestion@homesforharingey.org kontak kurulabili. Ayrıca 020 8489 5321 den de aranabilir
Güncel bilgilere ulaşım; www.homesforharingey.org/haveyoursay
Başka bir dile tercüme edilmesini isterseniz lütfen Topluluklar ekibi ile kontak kurun.

