Geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz!
Haziran ve Temmuz 2014 süresince eviniz, bloğunuz ve bölge ile ilgili neler
düşündüğünüzü ve bloğunuza çözüm olarak ne görmek istediğinizi bize söylemeniz için
sizden anketleri doldurmanızı istedik. Altı haftalık dönem içinde 85 yanıt aldık.
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Sakinler Geri Bildirimi – Ev ve Blok
Aşağıda yazılan ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz?
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EV: Sakinler evlerinde aşağıda yazılanları yaşadıklarını söyledi.
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BLOK: Sakinler bloklarında aşağıda yazılanları yaşadıklarını söyledi.
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BÖLGE: Sakinler yaşadıkları bölge ile ilgili neler hissettiklerini söylediler.
 %64 sitede dükkanların olmasının iyi olduğunu düşünüyor
 %61 taşınmayı diledi
 %53 bölgenin istenmeyen ziyaretcileri çektiğini hissediyor
 %52 suçun bir sorun olduğunu hissediyor
 %52 sitenin olanaklarının (doktor kliniği gibi) iyi olduğunu hissediyor

ÇÖZÜM: Sakinler Tangmere bloğunun nasıl geliştirilebileceğini söyledi.
 %37’nizin yorumu binanın yıkılarak ve yerine yeni bir bina yapılarak
geliştirilebileceği.
 %25 ‘inizin yorumu güvenlik ve emniyet sistemi geliştirilmesi.
 %23’ünüzün yorumu temizlik, iyileştirilmiş mutfak, tuvalet ve banyo da dahil genel
bina bakımının

Bir sonraki adımlar neler?
İşlemlerdeki bir sonraki aşama sakinler yönlendirme grubunu (resident steering group
(RSG) kurmak. Bu grup Belediye ile birlikte çalışarak önümüzdeki yolculukta sakinlere
önyargısız ve bağımsız, uzman tavsiyelerde bulunacak Bağımsız Danışmanı atayacak.
Yönlendirme grubunun bir parçası olmak için Topluluklar ekibi ile kontak kurun.
Detaylı bina incelemesi Keegans Limited tarafından yapılacak. Bunu yapabilmeleri için
evlerin hepsine girmeleri gerekli. Uygun zaman ayarlamak için Keegans sizlere yazacak.
Keegans bilirkişilerinin iş kimlikleri olacak ve evinize girdiklerinde kendinizi güvende
hissetmeniz için siz kimliklerini kontrol ederken beklemek onları rahatsız etmez.

Bizimle kontak kurun
Eğer soru sormak veya Topluluklar ekibi ile kontak kurmak isterseniz bizimle e-posta
myquestion@homesforharingey.org ile kontak kurabilirsiniz. Biz ayrıca 020 8489 5321
arayarak da ulaşabilirisiniz. Güncel bilgilere ulaşabileceğiniz internet sitesi
www.homesforharingey.org/haveyoursay

