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Ön söz
Sevgili okuyucular,
Bu bilgilendime broşürü ile Böblingen ilçesi kaymakamlığının anahtarını elinizde tutuyorsunuz. Broşürde kısaca tüm
önemli rakamları, verileri, bilgileri ve iletişim imkanlarını bulabilirsiniz. Kaymakamlık kendini, vatandaşları için bir hizmet
sağlayıcısı olarak görmektedir. İşte bu hizmetler bu broşürün ana konusudur. İster gençler için danışmanlık veren bir
kurum, ister ilçenin ekonomisi ve boş zamanlarınızı nasıl değerlendirebileceğiniz konusundaki en önemli bilgileri arayın.
Kaymakamlıktaki çalışanlarla konuşmaktan çekinmeyin biz size yardımcı olmaya hazırız.
Böblingen ilçesi ekonomik açıdan oldukça güçlü bir ilçedir. Global alanda faaliyet gösteren şirketler, esnaflar ve büyük
holdingler burada temsil edilmektedir. İlçedeki insanlar çok çalışmakta ve Gäu kültür alanını, Schönbuch parkını ve
çeşitli kültürel yerleri dinlenmek için kullanmaktadır. İlçedeki kaymakamlık ve belediye, ilçe sakinlerine kaliteli bir yaşam
sunmaktadır.
Böblingen ilçesindeki idari daireler ise vatandaşlara her türlü hayati durumlarında
Bakış açınızı kaybetmemeniz için sizin icin bu broşürde en önemli bilgileri bir araya getirdik.
Selamlarla

Roland Bernhard
Kaymakam
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destek

olmaktadır.

İlçeyle ilgili bilgiler
Nüfus
618 kilometrekare üzerinde yaklaşık 372.000 insan yaşamaktadır. İlçede 1973 yılında
yaşanan reform döneminde Böblingen'de 286.000'dan biraz daha fazla kişi yaşamaktaydı.
Buna göre de son 40 yılda yaklaşık yüzde 30'luk bir nüfus artışı söz konusudur.

Nüfus
 Toplam:
 Erkek:
 Kadın:

372.531
184.354
188.177




Yabancı oranı:
%14,4
Nüfus yoğunluğu: 601 kişi/kilometrekare

(Versiyon 31.12.2010)

(Versiyon 30.09.2011)

Yaş dağılımı
Toplam:
15 yaşın altında:
15 - 18
18 - 25
25 - 40
40 - 65
65 yaş ve üzeri

371.396
55.548
12.336
28.947
68.381
134.208
71.976

(Versiyon 31.12.2010)
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Ortaklık ilişkileri
 Temesch, Romanya
 Kaunas, Litvanya
 Nordsachsen (Kuzey Saksonya)

Coğrafya
 Alan: yakl. 618 km2
 Böblingen ilçesi 9. meridyen tarafından bölünmektedir
ve coğrafi enlemleri 48°30‘ ve 48°50‘dir
 En yüksek zirvesi: 626 metre ü. NN (Oberjettingen'de Kühlenberg dağı)
 En derin yeri: 315 metre ü. NN (Glemsniederung, Kuzey ilçe sınırı)
 En geniş alan: Kuzey-güney 42 km, Doğu-batı 28 km
 İlçemiz Calw, Enzkreis, Esslingen,
Ludwigsburg, Reutlingen, Tübingen ilçeleri ve Stuttgart şehrine komşudur
Alan kullanımı
 Toplam zemin
 Yerleşim ve trafik alanı
 Tarım alanı
 Ormanlık alan
 Sulak alan
 Diğer kullanım türleri
(Versiyon 31.12.2010)

61.785 ha
13.720 ha
25.858 ha
21.392 ha
250 ha
564 ha
5

Altyapı
Federal otobanlar ve bağlantı noktaları
 A 8: Leonberg-doğu, Leonberg-batı ve Rutesheim
 A 81: Sindelfingen-doğu, Böblingen-doğu, Böblingen/Sindelfingen,
Böblingen-Hulb, Ehningen, Hildrizhausen, Gärtringen, Herrenberg
Federal karayolları
 B 14 Gärtringen – Herrenberg
 B 28 Tübingen – Herrenberg – Freudenstadt
 B 295 Stuttgart – Leonberg – Weil der Stadt – Calw
 B 296 Herrenberg – Calw – Bad Wildbad
 B 464 Renningen – Böblingen – Holzgerlingen – Reutlingen
Sınıflandırılmış karayolu ağının uzunluğu: 695 km
Federal otobanlar:
104,9 km
(Ayrılan yollar ve bağlantı rampaları dahil)
Federal karayolları:
90,5 km
Şehirler arası yollar:
159,7 km
İlçeler arası yollar:
305,1 km
Belediyeler arası yollar:
34,8 km
(Versiyon 31.12.2010)
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Demir yolu bağlantıları
Gäubahn demir yolu hattı üzerinden uluslararası demir yolu ağına bağlıdır
(Stuttgart – Zürih hattı). Ayrıca Stuttgart'ta IC, ICE ve TGV ile yerel ve uluslar arası
bağlantılar.
Kamu trafiği
 Tramvay hattı S 1 (Herrenberg – Böblingen – Stuttgart – Kirchheim/T)
 Tramvay hattı S 6 (Weil der Stadt – Renningen – Rutesheim – Leonberg – Stuttgart)
 Tramvay hattı S 60 (Böblingen – Sindelfingen – Magstadt – Renningen):
Aralık 2012'den sonra tam kullanım planlanmaktadır,
Haziran 2010'dan beri kısmi olarak kullanılmaktadır (Böblingen – Sindelfingen
– Maichingen)
 Schönbuch tren hattı R 72 (Böblingen – Holzgerlingen – Weil im Schönbuch
– Dettenhausen)
 Ammertal tren hattı R 73 (Herrenberg – Ammerbuch – Tübingen)
 Strohgäu tren hattı R 61 (Weissach – Korntal – Feuerbach)
 Bölgesel tren hattı Gäubahn R 7 (Stuttgart – Böblingen – Herrenberg
– Nebringen – Bondorf – Horb)
 Bölgesel tren hattı R 74 (Stuttgart – Böblingen – Herrenberg – Nebringen
– Bondorf – Eutingen)
Motorlu araç sayısı
1. Ocak 2010'da Böblingen ilçesinde toplam 254.399 ruhsatlı araç kullanılmaktaydı. Buna
göre her 1.000 ilçe sakini başına yaklaşık 685 araç düşmektedir.
7
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Geriye bakış
1973'te ilçede gerçekleşen reform sonrasında Böblingen ilçesi, eski Böblingen ve Leonberg
ilçelerinden kurulmuştur. Eski Leonberg ilçesinden (Leonberg'in yanı sıra Weil der Stadt,
Renningen, Rutesheim ve Weissach'dan da) ve Calw ilçesinden (Deckenpfronn) bazı
valilikler ve belediyeler bu Böblingen ilçesine geçmiştir. Bunun dışında 1975'te Leinfelden
ve Musberg ise Esslingen ilçesine geçmiştir.
İlçenin arması
Gümüş planör Kl 25 tam 20 sene boyunca (1927 - 1947) Böblingen ilçesi belediyesinin
armasını oluşturmuştur. Bu arma çok önemli bir ekonomik branşı ve eyaletin hava limanını
temsil etmektedir: Hanns Klemm firması uluslararası pazar için başarıyla uçak üretmiş
ve 1930'lu yılların sonunda Böblingen'in en büyük işvereni haline gelmiştir.
Uçak üretim durdurulduktan ve eyalet hava limanı da yıkıldıktan sonra yeni
bir yapıya gereksinim duyulmuştur: 18.04.1947'den beri ilçe arması altın
rengini almış ve üzerinde de yatay ve siyah bir geyik boynuzun altında üç
siyah halkaya sahip üç parçalı kırmızı bir bayrak bulunmaktadır. Üç parçalı kırmızı bayrak, 14. yüzyıla kadar ilçe bölgesinin büyük kısımlarında
hüküm sürmüş ve Böblingen, Sindelfingen ve Herrenberg ilçelerinin
kurucusu sayılan Tübingen kontlarının arma figürüdür. Bu bölge de
zamanla aynı diğer ilçeler gibi Württemberg eyaletine geçmiştir ve bu
nedenle de Württemberg eyaletine ait geyik boynuzu bayrağın üstünde yer
almaktadır.
Böblingen ilçesiyle ilgili daha fazla bilgiyi www.landkreis-boeblingen.de'de
bulabilirsiniz
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İlçedeki organlar
İlçe sakinleri tarafından demokratik olarak seçilmiş bir temsilci ve ana organ olarak faaliyet
gösteren ilçe genel kurulu ve kaymakamlık ilçenin organlarını oluşturmaktadır. 7 Haziran
2009'da seçilen Böblingen ilçesi genel kurulunda toplam 78 genel kurul üyesi bulunmaktadır. Bu genel kurul aşağıdaki gibi çeşitli partilere dağılmaktadır:

Genel kurul aşağıdaki karar alma
yetkisine sahip komisyonlardan
oluşmaktadır:






Yönetim ve
maliye komisyonu
Gençlik yardım komisyonu
Eğitim ve sosyal hizmetler komisyonu
Çevre ve trafik komisyonu

Kaymakamlık ilçenin idari makamıdır (belediyeye ait bağımsız idari makam ve alt resmi
idari makam) ve kaymakam tarafından yönetilmektedir.
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Seçim süreci
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Kaymakamlığın kuruluş yapısı
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Kaymakamla röportaj
Sayın Bernhard, siz 2008'den beri Böblingen ilçesinin kaymakamısınız.
Bu ilçede hoşunuza giden nedir?
Bu soruyu aslında tek bir cümleyle yanıtlayabilirim ve bu cümle aynı zamanda ilçemizin
de sloganıdır: Çeşitlilik demek her şey demektir. İlçemizin en güzel özelliği çeşitliliğidir.
İnsanların çeşitliliği, kültür ve doğanın çeşitliliği, hatta şirketlerin bile çeşitliliği. Hepsi birlikte
Böblingen ilçesini cazip hale getirmektedir.
Bilgi amaçlı bu broşürün konusu kaymakamlığın ilçe sakinlerine sunduğu hizmetlerdir. Kaymakamlığın modern bir hizmet sağlayıcısı olarak görülmesi sizin için neden
bu kadar önemli?
Benim için önemli olan tüm görevlerimizi ilçe sakinlerimiz için yerine getirmemizdir. Nazikçe
ve yeterli olacak şekilde. İnsanlar bize çeşitli isteklerle gelmektedir: Burada sadece taşıt
ruhsatlarından bahsetmiyorum, vatandaşlığa alım veya çeşitli yaşam durumları hakkında
danışmanlık gibi hizmetler de talep ediliyor. Şu anda insanlardan çok şey istenen bir
toplumda yaşıyoruz, bu nedenle de kaymakamlık çalışanları olarak biz, insanlara bu tür
durumlarda yardımcı olan kişiler olmalıyız.
Gelecekte modern bir idare sizce nasıl olmalıdır?
İnternetteki gelişim idare dairelerindeki işlemleri değiştirmeye devam edecektir. Halk da
bundan faydalanacaktır, çünkü bir çok şey kolaylaşacak. Böblingen ilçesinde bu konuda
yeni yöntemlere başvurmaya başladık bile. Örneğin halkımız isteklerini bize e-postayla da
bildirebilmektedir. İnşaat dairemiz ve onay makamımız da birçok online hizmet sunmaktadır. Bunları geliştirmeye devam edeceğiz.
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Çocuklar, aileler ve eğitim
Kaymakamlık kendini, ailelerin, çocukların ve gençlerin partneri olarak görmekte ve çok
sayıda hizmet sunmaktadır:

Eğitim Teşvik Kurumu BAfög
Meister-BAföG
Telefon 07031 / 663-1332
bafoeg@lrabb.de
Böblingen İlçesi Eğitim Forumu
Okuldan mesleki eğitime geçiş
sırasında destek
Telefon 07031 / 663-1030
kreisjugendamt@lrabb.de
Eğitim ve Katılım Paketi
Eğitim teşvikiyle ilgili hukuki haklar,
az gelirli ailelerin çocukları için
sosyal ve kültürel etkinliklere katılım
Telefon 07031 / 663-2027
Amt20.2@lrabb.de

Başlangıçtaki Aile
Küçük çocuklara sahip aileler
için hamilelik, doğum ve
3. yaşa kadar çocuklarla ilgili
endişeleri ve krizlerle
ilgili sorular
Telefon 07031 / 663-1193
www.familie-am-start.de
HASA Temel Okul Mezuniyet
Kursları
Gençlerin ve
genç yetişkinlerin
temel okul mezuniyeti alabilmesi için
mezuniyet sınavına hazırlanması
Telefon 07031 / 813131
hasa@lrabb.de
www.hasa-hauptschulabschluss.de
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Sağaltıcı Eğitim Uzmanlık Hizmetleri
Çocukların kreşlerdeki
tutumları ve gelişimleriyle
ilgili sorular ve endişeler
Telefon 07031 / 663-1398
amt20.0@lrabb.de
Gençlik Mahkemesi Yardımı
Suçlu gençler için
ceza davasından önce,
dava sırasında ve sonrasında
danışmanlık, yardım ve refakat hizmetleri
Telefon Böblingen 07031 / 663-1388
Telefon Leonberg 07152 / 6046-0
jgh@lrabb.de
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İlçe Araç-Gereç Merkezi
Okullara, eğitim kurumlarına
ve derneklere her türlü araç-gereç
sağlar ve bunların kullanımıyla
ilgili danışmanlık, proje için refakat
ve geliştirme hizmetleri
sunar
Telefon 07031 / 663-1487
medienzentrum@lrabb.de
Okul-Meslek ve Bireysel
Eğitim Yardımında Destek
Okuldan mesleki eğitime geçiş
sırasında destek
Telefon 07031 / 663-1884
www.patenaktion.de

Danışmanlık şubeleri
Sosyal hizmetler ve danışmanlık
Böblingen ilçesi "kendi kendine yardım için yardım" prensibine göre materyal ve kişisel yardımlar için bir ağ oluşturmaya çalışmaktadır:
Evlatlık Aracı Kurumu
Telefon 07031 / 663-1393
kreisjugendamt@lrabb.de
Gençlik ve Eğitim Dairesinin
Genel Sosyal Hizmetler Şubesi
Ailelere, çocuklara ve
gençlere yetiştirme sorunları ve
anlaşmazlıklarda yardım sunar
Telefon Böblingen 07031 / 663-1368
sozialerdienst.boeblingen@lrabb.de
Telefon Sindelfingen 07031 / 8685-0
sozialerdienst.sindelfingen@lrabb.de

Yaşlılara Yardım Konusunda Uzman
Danışmanlık / Yaşlılık Psikolojisi İçin
Uzman Danışmanlık
Yaşlı ve psikolojik hasta insanların
yaşam kalitesini iyileştirmek
için yardım sunar
Telefon 07031 / 663-1729
kreissozialamt@lrabb.de
İşsizlik Parası II
Böblingen, Herrenberg iş merkezi,
Leonberg, Sindelfingen
Telefon 01801 / 00 29 73 50 000

Telefon Herrenberg 07032 / 7972-0
sozialerdienst.herrenberg@lrabb.de
Telefon Leonberg 07152 / 6046-0
sozialerdienst.leonberg@lrabb.de
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Böblingen İlçesi
Bakım Şubesi
Bakım kanunu, bir hastalıktan
veya fiziksel ya da ruhsal engelden dolayı
işlerini kendi başlarını tamamen veya
kısmen de olsa halledemeyen
yetişkinlerle ilgili hukuki konuları düzenler.
Telefon 07031 / 663-1334
kreissozialamt@lrabb.de

Bakım ve Huzur Evleri
İçin Denetim Dairesi
Denetim dairesine yöneltilecek
sorular için:
Telefon 07031 / 663-1952
ordnungsamt@lrabb.de
Tıbbi konular için:
Telefon 07031 / 663-1724
gesundheitsamt@lrabb.de

Engelli İnsanlar İçin
Entegrasyon Yardımı
Telefon 07031 / 663-1179
kreissozialamt@lrabb.de

İlçedeki Bakım ve Huzur Evleri
Burada, ilçede bulunan
yaklaşık 40 bakım evi hakkındaki
tüm bilgileri bulacaksınız
www.internet-gid.de

"Fit for Family" Ebeveyn Eğitimi
Ebeveynin çocuk yetiştirme gücü ve
yeterliliğinin kuvvetlendirilmesi
Telefon 07031 / 663-1261
kreisjugendamt@lrabb.de
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Böblingen İlçesindeki
IAV-Şubeleri
(Bilgi, işlem ve
aracı kurumlar)
Hastalık veya bakım ihtiyacı
durumlarında destek için
aracılık hizmetleri
www.internet-gid.de

Hasta Muameleleri
Yaşlılıkta danışmanlık ve bakım
Telefon 07031 / 663-1397
kreisseniorenrat@lrabb.de
Psikolojik Danışmanlık Daireleri
Anlaşmazlıklarda, krizler ve zorluklarda
çocuklara, gençlere, çiftlere, bireylere
ailelere ve ebeveynlere
danışmanlık hizmeti
Telefon Böblingen 07031 / 223083
Telefon Herrenberg 07032 / 24083
Telefon Leonberg 07152 / 33789-30
Telefon Sindelfingen 07031 / 43577850
Sosyal Hizmetler Şubesi
Çalışamaz, maddi ve sosyal
açıdan kötü bir durumda olan insanlar,
kriz yaşayan insanlar, yaşlı insanlar,
bakıma muhtaç insanlar ve akrabaları için
sosyal yardım hizmetleri,
anne-çocuk-programı
Telefon 07031 / 663-1303
kreissozialamt@lrabb.de

Borçlular İçin Danışmanlık
Telefon 07031 / 663-1651
schuldnerberatung@lrabb.de
Bağımlılık Yardımı ve Vazgeçirme
Bağımlılıktan vazgeçirme ve yardım
şiddeti ve suçu önleme, çocuk bakım
evleri, okullar, gençlik merkezleri,
ve işletmeleri için
danışmanlık ve destek
Telefon 07031 / 663-1538
j.litzenburger@lrabb.de
Gönüllü Askerler İçin
Geçim Güvencesi
Telefon 07031 / 663-1332
kreissozialamt@lrabb.de
İkamet Parası
Kirada yaşayan insanlar için
kira ödeneği olarak ve mülk sahipleri
için de kendi evlerinde borç ödeneği
olarak
Telefon 07031 / 663-1332
wohngeld@lrabb.de
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Sağlık dairesi
AIDS Danışmanlığı
Telefon 07031 / 663-1777
Dış büro Leonberg 07152 / 93 99 00
gesundheitsamt@lrabb.de

Sağlık Hattı
Danışmanlık konuları:




Resmi Doktor Muayeneleri
Telefon Böblingen 07031 / 663-1740
Telefon Leonberg 07152 / 93 99 00
Çocuk ve Gençlik Doktorları Hizmetleri
(eğitim araştırmaları)
Telefon 07031 / 663-1740
Hamile ve Hamilelikte Problem
Yaşayan Kadınlar İçin Danışmanlık Şubesi
Aileyi teşvik eden hizmetler,
sosyal yardımlar ve hukuki esaslar
hakkında bilgi
Telefon 07031 / 663-1717
www.schwanger-in-bb.de
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İçme ve yıkanma suyu hakkında
danışmanlık
Çoklu dirence sahip virüsler ağı
Tıbbi ve tıbbi olmayan kurumlarda
hijyen (Klinikler, okullar, kreşler)

Enfeksiyon hastalıkları
ve aşı danışmanlığı
Telefon 07031 / 663-1740
gesundheitsamt@lrabb.de


Kendi Kendine Yardım Grupları
İçin İletişim Bürosu
Telefon 07031 / 663-1751
www.internet-gid.de
Sosyal Psikiyatri
Yardım Grupları
Hayati krizlerde ve ruhsal
hastalıklarda profesyonel yardım
Telefon 07031 / 663-2121

Südwest klinik kamu hizmetleri birliği
Südwest klinik kamu hizmetleri birliğinde Böblingen ve Calw ilçeleri ile Sindelfingen
şehri birlikte çalışmaktadır. Beraberce Böblingen, Calw, Nagold, Herrenberg, Leonberg ve
Sindelfingen'de hastaneler işletmektedirler.

Sindelfingen-Böblingen kliniği
Bir klinik - iki ayrı bölge: Sindelfingen-Böblingen kliniği 2006'dan beri 700'den fazla
yatağa sahip ve iki bölgede bulunan bir hastanedir. Bu klinik eski Sindelfingen devlet
hastanesinin Böblingen hastanesiyle birleşmesiyle kurulmuştur. Bugün bu iki hastane
beraberce disiplinler arası ağırlık noktalarına ve en üstün tıbbi bakım kalitesine sahip
yüksek performanslı bir tıp merkezi oluşturmaktadır.
Her iki binada da standart bölümler, örneğin acil, anestezi, yoğun bakım veya
radyoloji bölümleri aynen kalmıştır. Buna ilave olarak bulunulan bölgeye bağlı yeterlilik
merkezleri, örn. perinatal, bağırsak kanseri veya göğüs kanseri merkezleri eklenmiştir
ve bunlarda çeşitli tıp alanları kendi iç disiplinine bağlı biçimde birlikte faaliyet
göstermektedir. Klinik ayrıca Tübingen üniversitesinin de akademik eğitim hastanesidir.
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Herrenberg hastanesi
"Gäu kliniği" en modern tıp teknolojisiyle donatılmıştır geniş bir hizmet yelpazesi
sunmaktadır ve "her durumda yüksek performans sergileyerek başarıyla beraberliği temsil
etmektedir". Südwest klinik kamu hizmetleri birliğinin en küçük hastanesi olarak ailevi
bir atmosfer sunmaktadır ve hastalar kendilerini her türlü çabanın odak noktasında
bulmaktadır. Kişilerle tek tek ilgilenme ve insancıl davranma bu hastanenin parolasıdır.
Protestan sosyal hizmetler hemşireler birliği Herrenberg çalışanları da önemli bir katkı
sağlamaktadır.
Leonberg hastanesi
Leonberg hastanesi 1968 yılında Y-yapısında temel ve düzenli bakım hastanesi olarak
tamamlandı, 40 yılı aşkın geçmişi boyunca sürekli en modern tıbbi araç-gereçlerle
modernleştirilmiş ve geliştirilmiştir. Eski Leonberg ilçesinin yanı sıra hastane Ludwigsburg
ve Enzkreis ilçelerine ve Stuttgart'ın batı ilçelerine hizmet vermektedir. Doktorlar ayrıca
Alman kurtarma uçağı servislerine ait "Christoph 41" helikopteriyle kurtarma hizmetleri de
vermektedir.
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Okullar
İlçe, meslek okulları, engelli çocuklar ve gençler için özel okullar ile bunlara tahsis edilmiş kreşler konusunda büyük destek sağlayan ilçelerden biridir. İlçede ticari, sanayi, ev
ekonomisi ve ziraat alanlarında, çok sayıda çeşitli eğitim branşlarında eğitim veren sekiz
okul bulunmaktadır. Bunların dışında üç teknik lise, iki iktisat lisesi ve birer biyoloji teknolojisi, beslenme bilimleri ve sosyal bilimler lisesi ile yedi meslek okulu da bulunmaktadır.
Böblingen Veri İşlem Akademisi
Ticaret okulu
Danziger Straße 6, 71034 Böblingen
www.adv-boeblingen.de

Gottlieb-Daimler-Okulu 2 Sindelfingen
Ticaret okulu
Böblinger Straße 73, 71065 Sindelfingen
www.gds2.de

Leonberg Mesleki Okul Merkezi
Sanayi, ticari ve
ev ekonomisi okulu
Fockentalweg 8, 71229 Leonberg
www.bszleo.de

Hilde-Domin-Okulu Herrenberg
Ev ekonomisi ve ziraat okulu
Längenholz 8, 71083 Herrenberg
www.hilde-domin-schule.de

Herrenberg Ziraat Meslek Okulu
Berliner Straße 1, 71083 Herrenberg

Böblingen Ticaret Okulları Merkezi
Steinbeisstraße 2, 71034 Böblingen
www.ks-bb.de

Gottlieb-Daimler-Okulu 1 Sindelfingen
Ticaret okulu
Neckarstraße 22, 71065 Sindelfingen
www.gds1.de

Mildred-Scheel-Okulu Böblingen
Ev ekonomisi okulu
Austraße 7, 71034 Böblingen
www.mss.bb.bw.schule.de
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Böblingen ilçesindeki eğitim imkanları
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İlçenin bünyesinde 7 özel okul ve 6 okul kreşi bulunmaktadır:
Käthe-Kollwitz-Okulu
Zihinsel engelli çocuklar için okul
ve engelli çocuklar için kreş
Maienplatz 12, 71032 Böblingen
www.kaethe-kollwitz-schule-bb.de

Bodelschwingh Okulu
Zihinsel engelli çocuklar için okul
ve zihinsel engelli çocuklar için kreş
Sommerhofenstr. 99, 71067 Sindelfingen
www.bss-sifi.de

Friedrich-Fröbel-Okulu
Zihinsel engelli çocuklar için okul
ve zihinsel engelli çocuklar için kreş
Friedrich-Fröbel-Str. 4, 71083 Herrenberg
www.ffs-hbg.de

Winterhalden Okulu
Bedensel engelli çocuklar için okul
ve bedensel engelli çocuklar için kreş
Sommerhofenstr. 105, 71067 Sindelfingen
www.winterhaldenschule.de

Karl-Georg-Haldenwang-Okulu
Zihinsel engelli çocuklar için okul
ve zihinsel engelli çocuklar için kreş
Ostertagstraße 24, 71229 Leonberg
www.haldenwangschule-leonberg.de

Sindelfingen Konuşmayı Geliştirme Okulu
Konuşma engelli çocuklar için okul ve
konuşma engelli çocuklar için kreş
Sommerhofenstr. 101, 71067 Sindelfingen
www.sprachheilschule.bb.schule-bw.de
Hastalar İçin Okul
Böblingen (Klinik Okulu)
Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen
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Vatandaşlık dairesi
Böblingen kaymakamlığı Böblingen ilçesindeki tüm vatandaşlık işleri için yetkili kurumdur.
En az 16 yaşında olan ve en az sekiz yıldan beri Almanya'da yaşayan tüm yabancılar
vatandaşlığa alınabilmektedir. Ancak bunun için ayrıca Almanca dilini iyi bilmeleri ve gelir
güvencesi gösterebilmeleri gerekmektedir. Vatandaşlığa alım ücreti 255 Euro'dur.
Vatandaşlığa alımla ilgili bilgileri, Böblingen kaymakamlığında pazartesi’nden - cuma’ ya
kadar saat 8.30 ila 12 arasında ve perşembe günleri saat 13.30 - 18 arasında alabilirsiniz.
Bu konuyla ilgilenen yabancılar muhataplarını kaymakamlığın web sitesinde bulabilirler.
www.lrabb.de/einbuergerung
2010 yılında istatistik dairesine göre Baden-Württemberg'te yaklaşık 12.800 yabancı
vatandaşlığa alınmıştır. Bunların çoğunluğu ise Türk kökenli insanlardır.
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Taşıt ruhsatı dairesi
Tüm dünyada 280.000'den fazla BB plakalı araç kullanılmaktadır. Araçların müracaatı,
kayıt değişikliği ve kayıt silinmesiyle ilgili olan tüm işlemler kaymakamlık tarafından
gerçekleştirilmektedir. Dünyayı motorlu bir araçtan görmek isteyenler ehliyet almalıdır.
Bu ehliyeti de kaymakamlıktan alabilirsiniz.
Bir aracın kaydını yaptırmak, değiştirmek veya sildirmek isteyenler kendi seçimleri doğrultusunda aşağıdaki şubelerden birine başvurabilir:
Böblingen
Böblingen kaymakamlığı
Parkstraße 16, 71034 Böblingen
Telefon 07031 / 663-1425

Herrenberg
Kaymakamlık dış bürosu
Berliner Straße 1, 71083 Herrenberg
Telefon 07032 / 9276-10

Çalışma saatleri:
Pzt. - Çar. saat 7.00 - 15.00
Per. 7.00 - 18.00
Cu. 7.00 - 12.00
Crt. 8.00 - 12.00

Leonberg
Kaymakamlık dış bürosu
Rutesheimer Straße 50/8, 71229 Leonberg
Telefon 07152 / 3001-3
Her büronun çalışma saatleri:
Pzt. - Çar. saat 7.00 - 15.00
Per. 7.00 - 18.00
Cu. 7.00 - 12.00
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Enerji acentesi
Konuyla ilgilenen tüm ev sahipleri, Böblingen ilçesi enerji acentasının ücretsiz, yansız
bireysel danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bilgi yardımı arayan vatandaşlar burada
enerji tasarrufu, önerilecek tadilat çalışmaları için bir kaba tahmin, yenilenebilir enerji ve
olası teşvik hizmetleri hakkında bilgiler alabilecektir.
Üç "E"'nin önemi!




Enerji tasarrufu (örn. yalıtım)
Enerji verimliliği (örn. ısıtma sistemini yenileme)
Yenilenebilir enerji (örn. Solar ısı)

Bölgede analiz, somut tadilat planlarının hazırlanması veya enerji kullanım kimliklerinin
tanzimi gibi geniş çaplı hizmetler, ilgililere sertifikalı mimarlar, ustalar ve mühendisler
tarafından verilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Böblingen ilçesindeki 100 enerji
danışmanından oluşan kapsamlı ağa da bakılabilir.
Energieagentur Kreis Böblingen gGmbH,
Telefon 07031 / 663-2040, E-posta: info@ea-bb.de, www.ea-bb.de
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Atık değerlendirme ekonomi işletmesi
Böblingen ilçesi atık değerlendirme işletmesi yaklaşık 200 çalışanıyla atık imhası
ve değerlendirmesi için orta dereceli bir sağlayıcıdır. Bu işletme ilçede yaklaşık 165.000 özel evlere atıkların imhası ve değerlendirmesi konusunda hizmet sağlamaktadır. Böblingen ilçesindeki gibi modern bir atık değerlendirme ekonomisinde
artık konu sadece atıkların imhasından çıkmış ve ekolojik bakış açıları da göz önünde
bulundurulmaya başlanmıştır: Değerli kaynakları nasıl koruyabiliriz, tesislerimize ne
kadar elektrik ve ısı kazanabiliriz, değerli maddeleri mantıklıca nasıl değerlendirebiliriz?
Atık değerlendirme ekonomisi işletmesine ait web sitelerinde çeşitli atık, değerli ve
zararlı madde toplama ve nakil işlemleri hakkında tüm önemli bilgileri bulabilirsiniz.
Aşağıdaki sorularınıza cevap da bulacaksınız:





Bölgemde, bir sonraki eski kağıt toplaması ne zaman yapılacak?
Bölgemdeki değerli madde konteynırlarına hangi değerli maddeleri atabilirim?
Hacimli çöplerden nasıl kurtulacağım?
120 litrelik bir atık çöp bidonunun boşaltılması ne kadara mal oluyor?

www.awb-bb.de
Atık ekonomisi konularında şu hattan 07031 / 663-1550 bilgi alabilirsiniz.
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Böblingen ilçesi atık değerlendirme işletmesi, oluşan atıkları ve çöpleri tekrar değerlendirerek yaklaşık 60.000 kişi için
elektrik ve yaklaşık 34.000 kişi için de ısı oluşturmaktadır. Bu sayede neredeyse 16 milyon litre ısıtma yağı tasarruf
edilmektedir. Buradaki en büyük pay Böblingen atık çöp termik santralınındır.

Tesis

Atık çöp termik santralı
Böblingen
Biyolojik kitle termik
santral Böblingen
Fermantasyon tesisi
Leonberg
Odun parçalarıyla
ısınma santralı Leonberg
Çöplük gazı tesisi
Fotovoltaik tesisleri
Toplam

Elektrik

ihtiyacını
karşıladığı kişi

ısı

ihtiyacını
karşıladığı kişi

Tasarruf edilmiş
ısıtma yağı
miktarı

58.101 MWh

50.300 Kişi

143.085 MWh

28.600 Kişi

13.120.000 litre

2.137 MWh

1.830 Kişi

17.118 MWh

3.420 Kişi

1.570.000 litre

7.003 MWh

4.940 Kişi

4.794 MWh

950 Kişi

440.000 litre

1.895 MWh

1.620 Kişi

7.165 MWh

1.430 Kişi

660.000 litre

3.744 MWh

3.200 Kişi

1.034 MWh

200 Kişi

95.000 litre

282 MWh

180 Kişi
62.070 Kişi 173.196 MWh

34.600 Kişi

15.885.000 litre

73.162 MWh
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İlçedeki ormanlar
Böblingen ilçesi gibi sıkışmış bir alanda ormanın önemi ayrıdır. Sayısız doğa, orman ve
çevreyi koruma bölgelerinin yüksek ekolojik değerinin yanı sıra ormanlar ayrıca dinlenme
ve huzur bölgesi sayılmaktadır ve aynı zamanda da değerli bir ham madde olan ahşabın
sürekli kullanılmasına imkan tanımaktadır.
İlçe yüz ölçümünün yüzde 35'i ormanlık alandan oluşmaktadır. Bu alanın da büyük kısmı,
yani yüzde 75'i, valiliklerin ve belediyelerin mülkiyetindedir. Ormanlık alanın yüzde 20'si ise
Baden-Württemberg eyaletine aittir. Ormanın sadece yüzde 5'i özel mülktür.
Ağaçların üçte ikisi yapraklı ağaçlardan, büyük ölçüde meşe ve kayın ağaçlarından oluşmaktadır. Ormanın sadece üçte birlik kısmı çam ve karaçam gibi iğneli yapraklılardan oluşmaktadır.
Ormanlarımızda yılda yaklaşık 230.000 metre küp ahşap yetişmektedir. Bu da günlük
25 kamyonluk yük anlamına gelmektedir. Orman korucuları ve ormancılar sadece tekrar yetişen temel ham madde olan ahşabın kullanımında kalıcı ve özenli bir orman
ekonomisi sağlama yükümlülüğüne sahip değillerdir. Bunun dışında bu görevliler
çalışmalarıyla ormanlarımızın şimdi ve ileride halk ve orman sahipleri için tüm işlevlerini
yerine getirebilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ormanda yapılacak bir gezi dinlenme,
rahatlama ve doğa güzelliklerinin her birini keşfedebilme olanağı tanımaktadır.
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Turizm, boş zaman ve doğa
Böblingen ilçesinde sizi en iyi altyapıya ve en güzel doğaya sahip 26 geleneksel şehir
ve belediye beklemektedir. Kendinizi alışveriş keyfine bırakabilir, şehir ve belediyelerin
atmosferlerini hissedebilir veya doğanın tadını çıkarabilirsiniz. İlçe 1.200 kilometrelik
bisiklet yolları tarafından çevrelenmiştir. Özellikle Museumsradweg, ÖPNV'ye iyi bir
bağlantısı olan Würm.Rad.Weg ve Leonberg'ten Aidlingen'deki Venusberg'e kadar
ilerleyen Nah.Tour.Radweg oldukça güzel bisiklet yollarıdır.
İlçenin batısında çok güzel bir kültür alanı bulunmaktadır: Heckengäu'deki bitki örtüsü ve
flora oldukça çeşitlidir, ayrıca tipik çalılar da manzarayı vurgulamaktadır.
Ayrıca 15.600 hektarlık alanının yaklaşık yüzdeki 40'ı Böblingen ilçesinde bulunan ve
orman yürüyüşlerine adeta davetiye çıkaran Schönbuch doğa parkında da dinlenmek
mümkündür. Nüfusun yoğun olduğu orta Neckar bölgesindeki Schönbuch doğa parkı, en
büyük kapalı ormanlık alan olma sıfatıyla çok önemli ve sevilen yakın bir dinlenme bölgesi
olarak kabul edilmiştir. Böblingen ilçesinde doğa korumasına verilen önem büyüktür, çünkü
sahip olduğu 20 doğa koruma bölgesi ve 41 çevre koruma bölgesiyle bu koruma bölgeleri
tüm ilçenin yüz ölçümünün üçte birlik kısmından daha fazlasını oluşturmaktadır.
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Beslenme ve ev ekonomisi
"Beslenme ve ev ekonomisi forumuna" ait kalifiye beslenme uzmanları, bebeklikten okul
çağlarına kadar tüm yiyecek ve içecek konularında muhatabınız olacaktır. Yiyecek ve içecek, beslenme ve beslenme eğitimi konularında bilimsel güvencesi olan reklamsız bilgi
vermek prensibimizdir.
BeKi – bilinçli çocuk beslenmesi
"Gülen Armut" derneği, BeKi (Baden Württemberg tarım alanlarını ve tüketicileri koruma
bakanlığı) eyalet girişimini temsil etmektedir. Size çocuk bakım evlerinde, okullarda ve
küçük çocuk gruplarında ücretsiz destek sağlamaktayız. Kreşler de beslenme alanında
bizden sertifika alabilir.
Beslenme bakış açısı
Tarla ve ahırlardan tabaklara kadar sloganımız "beslenmenin bakış açısı" dır. Sunumlarda,
sergilerde, işletme yönetimlerinde ve etkinliklerde temel üretimi veya imalatı, işlemeyi ve
beslenme bilimine göre yapılan değerlendirmeleri inceliyoruz. Teklifler 7. ve sonraki sınıflardaki öğrencilere, okullarda boş zamanı olan gençlere ve yetişkinlere yöneltilmektedir.
Eğitim partneri olan FORUM
Kreşlerdeki eğitmenlerin ve pedagojik uzmanların geliştirilmesinde ortağız. Kapsamlı bilgi
ve çalışma malzemelerini ebeveynlere ve eğitmenlere biz veriyoruz.
İletişim için: www.lrabb.de/forum-ernaehrung veya landwirtschaftsamt@lrabb.de
Telefon 07032 / 2005-0
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İlçenin ekonomisi
Böblingen ilçesi ekonomik açıdan oldukça güçlü bir ilçedir. Daimler, IBM ve HP gibi dünya
çapında faaliyet gösteren holdingler de, bölgesel sınırların dışında da bilinen orta sınıf firmalar gibi ilçede temsil edilmektedir. Çok sayıdaki diğer yüksek teknoloji geliştiricilerinin
haricinde isim olarak Bertrandt, Çikolata üreticisi Alfred Ritter veya tesis inşaatçısı Eisenmann sayılabilir.
İlçe özellikle araştırma ve geliştirme alanında çok güçlüdür. Baden-Württemberg eyalet
istatistik dairesinin yenilik endeksine göre Avrupa Birliği içindeki en yenilikçi bölgedir.
Böblingen ilçesi ise Baden-Württemberg eyaletinin en yenilikçi ilçesidir. Bu zirve
pozisyonu ise şirketlerin gerçekleştirdiği sayısız araştırma ve geliştirme merkezlerinden
kaynaklanmaktadır. Bunlardan bazıları IBM, Mercedes-Benz, Porsche'dir ve ileride
Bosch'ta bunlara katılacaktır.
Böblingen ilçesi tüm eyalette yüzde 8,2 ile en yüksek mühendis sayısına sahiptir. Bu birinci
sınıf kalifikasyonlara sahip şirket çalışanları, ilçenin güçlü bir ihracat şehri olarak tüm
dünyaya sevkiyat yapmasına katkı sağlamaktadır.
Hedef ise geleceğe güvenilir ve olumlu bir şekilde bakabilmek için bu eşsiz özellikleri korumak ve geliştirmektir.
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Belediye portresi
Aidlingen
Lehenweiler kazası ve eskiden bağımsız olan belediyeleri Deufringen ve Dachtel ile
Heckengäu'un oldukça cezbedici bir bölgesinde bulunmaktadır. Belediye sınırlarının
yarısından fazlası doğa ve çevre koruma bölgeleridir. Aidlingen "Heckengäu'un incisi"
olarak sevilen bir dinlenme bölgesidir. Öne çıkan bölgelerden biri ise Böblingen'deki en
büyük doğa koruma bölgesi olan Venusberg doğa koruma bölgesidir. Heckengäu bölgesinin tam merkezinde bulunan Aidlingen'de her iki yılda bir, okul yaz tatili sona erdiğinde
Heckengäu-günü yapılmaktadır. Büyük bir çiftçi pazarının açıldığı bu köy festivali, son
yıllarda gerçek bir ziyaretçi mıknatısı haline gelmiştir. Özellikle de Aidlingen bölgesine has
Hopfenzopfen ve Hammellauf bölgeleri o gün çok sayıda ziyaretçi çekmektedir.
www.aidlingen.de
Altdorf
Schönbuch doğa parkının kuzey sınırında bulunan cazip bir yerleşim bölgesidir.
Sınırın kuzey kısmı sahip olduğu konum, tarlalar ve çimenlik alanlarıyla oldukça verimli
balçıklı toprak üzerine yayılmıştır. Güney kısım ise belediye ve devlet ormanından oluşmaktadır ve bu bölgenin merkezini ise Bromberg'in Rhaet-kum taşı yükseltileri oluşturmaktadır.
581 m yüksekliğiyle Schönbuch'un en yüksek yeri de burada bulunmaktadır, hatta Birkensee gölünde küçük bir yayla bataklığı bile oluşmuştur. Belediyenin batısında Würm
nehri başlamaktadır. Etkinlik takviminde ise yılda bir kere Temmuz’ un ilk hafta sonunda
yapılan TV-Altdorf Bach festivali ile Altdorfer Noel pazarı ve Flecken festivali ön plana
çıkmaktadır.
www.altdorf-bb.de
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Böblingen
Stuttgart ekonomi bölgesinin en önemli destekçilerinden biridir. Burada yenilikçi şirketler
ve bir araya getirilmiş bilgiler bulunmaktadır. Schlossbergring (kale dağı) ve merkezinde
bulunan alışveriş merkezleriyle oldukça cezbedici bir tasarıma sahip şehir merkezi insanları gezintiye davet etmektedir ve şehir bahçesi, içinde bulunan göllerle parlayan bir doğa
zenginliğidir. Müzeleri ve Böblingen/Sindelfingen kongre merkezi de Böblingen'e kültürel
açıdan çok şey katmaktadır. Eski eyalet havaalanında ki Flugfeld semti birinci sınıf hizmet,
sanayi ve yerleşim bölgelerinden oluşmaktadır. Burada eşsiz Indoor-yaşam dünyası olan
Sensapolis ve otomobil ve Oldtimer-Forumu Meilenwerk de bulunmaktadır. Yazın yapılan
Böblingen şehir festivali ile çok sayıda program ve etkinlik, örn. "gölde yaz" etkinliği ise
zirve noktasıdır.
www.boeblingen.de
Bondorf
İlçenin güneyinde kalan yaşamaya değer bir belediyedir. Çok sayıdaki alışveriş olanağı boş
zaman mekanları, birinci sınıf çocuk bakım imkanları, doğrudan A 81 otobanına bağlantı
noktası ve Singen-Stuttgart arası bölgesel ekspres durağı nedeniyle birçok insan için bu
bölgede yaşamak oldukça caziptir. Çok sayıdaki kilise, dernek, halk okulu ve başka
organizasyonlar, üst Gäu'da bulunan bu belediyedeki yaşamı oldukça ilginç kılmaktadır.
Her yıl geleneksel hırdavatçılar pazarı yapılmaktadır ve Noel öncesi zamanda düzenlenen
noel pazarı da "parlak ışıkları ve büyüsüyle" insanları davet etmektedir.
www.bondorf.de
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Resim arşivi: Böblingen valiliği

Deckenpfronn
Nüfus bakımından bölgenin en küçük belediyesidir ve Herrenberg ile Calw ilçeleri arasındaki Gäu-yaylalarında bulunmaktadır. Küçük bir sanayi bölgesine sahip gelişmiş bir yerleşim bölgesidir. Otoban yaklaşık 7 km uzaklıktadır. Bölge, ikinci dünya savaşının sonunda
neredeyse tamamen yok olduktan sonra bilinçli olarak oluşturulan ve merkeze oldukça
cömert bir görüntü katan geniş bir pazar alanından oluşmaktadır. Günlük tüm ihtiyaçlar
için oldukça iyi bir altyapıya sahiptir. Zehntscheuer, iki müze, tarihi bölge gezintisi veya
Sinnespfad (huzur yolu) ile çok sayıda küçük ve görülmeye değer yerler keşfedeceksiniz.
Yıl boyunca düzenlenen tipik festivaller ise Fasnet-cumartesi gününde düzenlenen soytarı
göçü, Ağustostaki Sensen-dikiş festivali ve Eylül ayının 2. pazarında düzenlenen "Sichelhenke" dir.
www.deckenpfronn.de
Ehningen
1185'te ilk kez belgelere kaydedilmiştir ve Böblingen'in güney batı sınırını oluşturmaktadır. Bu kaza küçük bir tarım köyünden zamanla cazip bir belediye haline
gelmiştir ve kazada toplamda 6.000'den fazla çalışana sahip çeşitli şirketler bulunmaktadır.
Özellikle de her yıl düzenlenen ve 20.000 ziyaretçisiyle ilçe sınırlarını aşan bir üne sahip olan
geleneksel Paskalya pazarı ile şehir merkezinde yapılan tadilatlarla yeni inşa edilen ve
15. ve 16. yüzyıllardaki geç gotik dönemi yansıtan Marien-kilisesinin bulunduğu pazar alanı
belirtilmeye değerdir. Kazanın diğer bir özelliğiyse 1943'te bir bomba saldırısına uğrayan
Mauren kalesidir. Mauren kilisesi o dönemde korunabilmiştir ve günümüzde de halen
sağlamdır.
www.ehningen.de
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Gärtringen
Stuttgart'ın güney batısında, Böblingen, Sindelfingen ve Herrenberg merkezi ilçelere yakın
ve Schönbuch doğa parkı ile Schwarzwald (kara orman) arasındadır. A81 ve B14 otobanlarına mükemmel bir bağlantıya saniptir ve Stuttgart'a giden tren hattı (1) ile bu bölge
çok sevilen bir yerleşim ve sanayi bölgesidir. Aktif dernekleri ve boş zaman değerlendirme
imkanları sayesinde çeşitli spor, kültür ve kilise alanlarında zamanı değerlendirmeye imkan
vermektedir. Çocukların bakımı ve eğitimi için modern ve ihtiyaçlara uygun imkanlar, çocuk
yuvaları, liseler bulunmaktadır. Kent kültürel anlamda Schwalbenhof villasında küçük bir
sanat sahnesine, görülmeye değer gotik çağa ait askeri kilise olan St. Veit’e, bir literatür
müzesine, Rohrau kentinde bir kum değirmeni ve demirhane müzesine (Paskalya pazartesinde Alman degirmenler gününde büyük festival) sahiptir.
www.gaertringen.de
Gäufelden
Nebringen, Öschelbronn ve Tailfingen kazalarından oluşmaktadır ve Böblingen'in güney
batı sınırındadır. Nebringen tam Stuttgart-Singen Gäu tren hattında bulunmaktadır.
Stuttgart bölgesinin tren ağına bağlıdır. Federal otoban A 81 ve Stuttgart hava alanına
erişimi kolaydır. Toplam 7 çocuk bakım evi, her mahallede birer ilköğretim okulu ve
Nebringen'deki tam zamanlı meslek lisesiyle mükemmel bir donatıma sahiptir. Üç spor ve
etkinlik salonu, üzeri kapalı bir bisiklet stadı, 6 spor alanı, küçük spor alanları, bir DFB mini
oyun alanı, Hailfingen/Tailfingen KZ anma yeri ve birçok başka özellikleriyle farklı türlerdeki
spor ve kültür etkinlikleri için çok sayıda imkan sunmaktadır. Özel etkinlikler olarak
Temmuz sonunda gerçekleşen yaz festivali ve Kasım’ın son cumartesi’nde gerçekleşen
Noel pazarı gösterilebilir.
www.gaeufelden.de
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Grafenau
Grafenau'un Dätzingen ve Döffingen kazalarıyla sunduğu çok sayıdaki kültür ve boş
zaman değerlendirme imkanları, çok sayıdaki dernekle ve tüm yıl gerçekleşen etkinliklerle
(tüm bölgenin dışında da ünlü olan örn. babalar günü pazarı) kendini yansıtmaktadır. Grafenau sanat ve kültürün ev sahibidir ve Dätzingen şatosuyla ünlü ve özel bir yere sahiptir. Bu tarihi Malta şatosu, Stuttgart çevresinin devlete ait olmayan en güzel ve en büyük
şatosu olarak bilinmektedir ve şatonun içerisinde yurt müzesi bulunmaktadır. Yine bu şato
içerisinde bulunan Schlichtenmaier galerisi Baden-Württemberg eyaletindeki galerilerin en
ünlülerinden biridir.
www.grafenau-wuertt.de
Herrenberg
Büyük Herrenberg ilçe merkezi Gäu bölgesinin kalbinde ve Stuttgart eyalet baş şehriyle
Schwarzwald (kara orman) arasındadır. Mükemmel altyapısı sayesinde her yerden bu
ilçe merkezine ulaşmak mümkündür. Hangi yönde gelirseniz gelin, Gäu kentinin "kuluçka
tavuğu", muhteşem Stift kilisesi, Schlossberg’in yarısı yüksekliğinden tüm ziyaretçileri
selamlamaktadır. Soğan şeklindeki çatısıyla kentin sembolüdür ve başka kentlerle karıştırılmasını önlemektedir. Eski kentin orta çağları andıran pazar yerinde her yıl düzenlenen
geleneksel kültür festivali "yazın renkleri", sanat, müzik ve tiyatronun doruk noktasını oluşturmaktadır.
www.herrenberg.de
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Hildrizhausen
Hildrizhausen kenti tam Schönbuch doğa parkının sınırında, eşsiz bir manzaranın
ortasında yer alır. Böblingen'in en küçük kentlerinden biridir ve ilçe sakinleri yoğun çalışmalar yapmakta, kent temel olarak dernek ve kilise yaşamından oluşmaktadır. Geleneksel
olarak 30 Nisan ve 1 Mayısta düzenlenen ve mutluluk ayını yansıtan yıllık köy festivali ise
bu yaşamaya ve sevilmeye değer kentin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Ancak kentin köy
karakteri sadece insanların uyumlu bir şekilde birlikte yaşamasına yansımakla kalmayıp
aynı zamanda da 1100'de roma stilinde inşa edilmiş olan Nikomedes kilisesinin merkezini
oluşturduğu tarihi merkeze de yansımıştır.
www.hildrizhausen.de
Holzgerlingen
Ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında bir merkez haline gelmiş olan ve "Schönbuch doğa
parkının ağaçsız bölgesinde" bulunan dinamik küçük bir kenttir. Yaşanan dinamik değişim, kent merkezinin yeniden tasarlanmasıyla daha da belirginleşmiştir. Tarihi binalara,
şehrin görüntüsüyle mükemmel bir uyum oluşturan modern ticaret binaları ve apartmanlar eşlik etmektedir. Holzgerlingen, kent salonu, çocuk yuvaları, huzur evi, okul merkezi,
spor salonları, kent kütüphanesi, ormandaki açık yüzme havuzu, boş zamanı değerlendirme alanları "Rosswiesen" ve Schönbuch golf kulübünün "açık golf alanları" ile modern
ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Ayrıca tıbbi bakım imkanları da ortalamanın üzerindedir.
Kültür ve spor imkanları ile boş zamanları aktif değerlendirme imkanları çok çeşitlidir.
Kentin ekonomik gücüne önemli bir katkıyı çok sayıdaki ticari işletme sağlamaktadır.
Holzgerlingen, Schützenbühlring'de gerçekleştirilen Moto-Cross etkinlikleriyle uluslararası
alanda bilinmektedir.
www.holzgerlingen.de
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Jettingen
Böblingen'in en yüksek bölgesidir. Bu yüksek konumu, sınırdaki kuzey kara ormanlarına,
Schwäbische sıra dağlarına ve Böblingen ilçesine mükemmel bir bakış sunmaktadır.
Jettingen çok iyi bir besin üretimine ve örnek olarak gösterilen çocuk bakım evlerine
sahip kırsal bir kenttir. Böblingen/Sindelfingen bölgesindeki cazip çalışma imkanları ve
yeni oluşturulan eski Eisberg (buz dağı) kışla alanı üzerindeki belediyeler arası NagoldGaeu belediye parkından dolayı Jettingen'de kariyer ve aile, iş ve dinlenme imkanları
mükemmel bir şekilde bir araya getirilebilmektedir. Bölgeyi, kiliselerin veya derneklerin
düzenlediği çok sayıdaki festivallerden birinde gezmek veya bisiklete binmek için ziyaret
edebilirsiniz. Jettingen çok imkana sahiptir.
www.jettingen.de
Leonberg
Büyük komşu şehir Leonberg yaşamak, çalışmak ve alışveriş yapmak için oldukça cazip bir
yerdir. Leonberg'in konumu mükemmeldir: Baden-Württemberg'in merkezinde, tam uluslar
arası trafik ağlarının kesiştiği noktadadır. Demiryolları Eyalet baş şehri Stuttgart'a ve tüm
bölgeye bağlıdır. Kentin en cezbedici özelliği tarihi eski kent merkezinin özel yapılarla,
modern planlanmış kent yapısıyla uyumu ve köy havası veren yerleşim yerleridir. 1248'te
kurulmuş olan Leonberg Württemberg eyaletindeki kentlerin en eskilerinden biridir. Eski
kentin sınırında, bahçeye ve turunç bahçelerine sahip olan ve 1609 yılında Württemberg'li
inşaat ustası Heinrich Schickhardt tarafından kurulmuş olan şato bulunmaktadır. Kentin
tarihi ve günümüzdeki durumu Şubat ayının ikinci salı gününde gerçekleştirilen, kentin en
büyük festivali olan, Leonberg'in ve bu bölgenin artık bir parçası haline gelmiş olan at
pazarında bir araya gelmektedir.
www.leonberg.de
Resim: Karin Müller
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Magstadt
Stuttgart, Böblingen/Sindelfingen ve Leonberg arasında trafik açısından oldukça
uygun bir yerdedir, yerleşim ve ticari alanlarıyla şekillenmiştir. Çok sayıda Magstadt
işletmesine örnek olarak şifalı özleri ve doğa ürünleriyle Schoenenberger bitki özü
imalathanesi gösterilebilir. Doğa koruma bölgesi Hölzertal ve büyük ormanlık alanının
sunduğu güzel manzarayla Magstadt'taki inşaat gelişimi sınırlı kalmıştır ve şu anda büyük
ölçüde kent merkezindeki gelişmelere büyük önem verilmektedir. Magstadt'ın en önemli
özelliği spor ve kültür alanlarındaki canlı dernek hayatıdır. Bunun dışında bu bölgeden
artistik bisiklet dalında çok sayıda dünya şampiyonu çıkmıştır. Sadece 2010 yılında bu
bölgede okçuluk ve artistik bisiklet alanlarında iki Alman şampiyonası düzenlenmiştir.
www.magstadt.de
Mötzingen
Manzara açısından oldukça cezbedici olan yukarı Gaeu bölgesinde, A81'e bağlantılı
Mötzingen kenti bölgenin güney batısında bir belediyedir ve güzel Schwarzwald'e (kara
orman) ve Neckar ile Nagold vadilerine birkaç kilometre uzaklıktadır. Mötzingen mükemmel çocuk bakım evlerine, modern bir ilk öğretim okuluna, oyun alanlarına, boş zamanı
değerlendirme ve alışveriş imkanlarına, gastronomiye, çok çeşitli ve canlı bir dernek
yaşamına sahiptir. Halkın katılımı ve çalışmaları belediyenin gelişiminde iki taşıyıcı sütun
gibidir. Ödüllü bir örnek ve aynı zamanda da oldukça etkileyici bir sembol olarak; macera
oyun alanına, plaj voleybolu sahasına, top sahasına ve satranç alanlarına sahip olan
büyük, boş zaman değerlendirme arazisi gösterilebilir. Bu arazi Mötzingen ve çevresinden
gelen aileler için oldukça sevilen bir buluşma yeridir. Kentteki birliktelik, yerel derneklerin
ve kurumların düzenlediği sayısız etkinliklere ve her dört yılda bir gerçekleştirilen iki günlük
büyük Flecken festivaline yansımaktadır.
www.moetzingen.de
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Nufringen
oldukça cazip bir yerleşim bölgesi ve aynı zamanda da dinamik bir sanayi bölgesidir. Trafik ağına iyi bağlantıları, canlı bir dernek hayatı, iyi çevrelenmiş sanayi alanları, modern
altyapısıyla yaşam kalitesi, yerleşim ve boş zamanı değerlendirme değeri yüksek bir
belediyedir. Bunu bölgedeki sayısız iş yeri ve belediyenin konumu da kanıtlamaktadır:
Nufringen'in güneyinde, çok sayıdaki boş zaman değerlendirme olanağıyla eşsiz bir dinlenme mekanı olan Schönbuch doğa parkı yer almaktadır. Nufringen modern çocuk bakım
evlerine, kapsamlı bakım imkanlarına ve bir ilk ve orta öğretim okuluna sahiptir. Kent halkının bir araya gelebilmesi için tüm yıl boyunca sayısız etkinlik düzenlenmektedir, örn. geleneksel bahar şenliği direğinin dikilmesi veya kent merkezindeki Noel pazarı genç ve yaşlı
herkes için sevilen buluşma noktasıdır.
www.nufringen.de
Renningen
genç, yeni ve aynı zamanda da tarihi bir kenttir ve bir parça ekonomik bir parçada kültürel
bir yaşam hakimdir. Rankbach nehrinin geçtiği bu kent, Stuttgart teknoloji ve ekonomi
bölgesinin yeşilliğinde ve kalbinde yükselmeye çalışan verimli bir kenttir. Renningen
ayrıca yüksek yaşam kalitesi ve ailelere uygun yeni yerleşim bölgeleriyle oldukça cazip
bir yerleşim yeridir. Renningen modern bir eğitim bölgesi olarak her okul türüne ve
ihtiyaçlara uygun çocuk bakım evlerine sahiptir. Renningen kenti bunların dışında olağan
üstü altyapısıyla da oldukça cazip olup, modern bir spor ve boş zaman değerlendirme kenti
olarak, boş zamanı bireysel olarak değerlendirmek için çok sayıda imkan sunmaktadır.
Her iki ilçede de 70'ten fazla derneğin gerçekleştirdiği onursal çalışmalar kültürel yaşamı
zenginleştirmektedir.
www.renningen.de
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Rutesheim
eyaletteki en genç kenttir. Başlıca özellikleri çok sayıdaki yeşil alanları ve ormanları,
aktif dernekleri, kiliseleri ve nüfusu ile modern eğitim ve bakım kurumlarıdır. İlk öğretim
okulu, meslek okulu, teşvik okulu, süper lise gibi okulları ve 2.300'ten fazla öğrencisi, yeni
yerleşim alanları, sayısız işyeri ve eğitim imkanı, sağlıklı bir branş karışımı, kapsamlı bir
şekilde yenilenmiş olan şehir merkezi ve cazip alışveriş imkanları, genç ve yaşlılar için
kültür alanları, çok sayıdaki boş zaman değerlendirme, spor imkanları ve harika festivaller
Rutesheim kentinin sloganını "aktif, yenilikçi, yaşamaya değer" olarak şekillendirmektedir.
Rutesheim kenti uluslararası anlamda yıllık Çello akademisi, efsanevi müzik kulübü
Uhlenspiegel ve uluslararası genç tenis turnuvalarıyla bilinmektedir. Tarihi köklere uzanan
kentsel bir mücevherimiz ise Waldenserort Perouse ilçesidir.
www.rutesheim.de
Schönaich
modern, ileri görüşlü bir bölgedir ve buradaki yaşam ve çalışma hayatı oldukça güzeldir.
Schönaich, otobana ve Stuttgart havaalanına yakın olup Schönbuch doğa parkının
kenarında-dır ve çok sayıda imkana ve mükemmel bir altyapıya sahiptir: Çocuk yuvalarından,
gençlik yurtlarına, müzik okulu, Mediothek ve sanat ve ticaret okulundan, huzur evine,
buluşma yerlerine, kentsel orman içindeki açık yüzme havuzuna kadar her şey bu kentte
bulunmaktadır. Schönaich canlı bir dernek yaşamından, kendini adamış kilise birliklerinden
ve canlı onursal görevlerden oluşmaktadır. Schönaich bir sanayi bölgesi olarak da
görülebilir. Kent merkezinde bulunan çok sayıdaki perakende işletmeleri, iyi bir ürün
çeşitliliği ve çok sayıdaki esnaflık işletmeleri, bölgede kısa bir yol giderek tüm ihtiyaçları
karşılama imkanı tanımaktadır.
www.schoenaich.de
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Sindelfingen
Maichingen ve Darmsheim kazalarının bulunduğu büyük komşu şehir bir çok imkan
sunmaktadır: Bölge 1263'te kurulmuş olup resimsel bir cazibeye sahip tarihi ve oldukça
cezbedici bir kent merkezine sahiptir. Martins kilisesinin yanı sıra ziyaretçiler kentin tadını
çok farklı yüzleriyle çıkarabilmektedir: Cazip alışveriş imkanları, çok sayıdaki parklar ve
çok yönlü gastronomi insanları vakit geçirmeye davet etmektedir. Maichingen kazasında
bir tren/tramvay bulunmaktadır ve aynı Darmsheim gibi mükemmel bir çevrede yer almaktadır. Cazip yerleşim alanları ve iyi altyapısı Darmsheim'i yaşamaya değer bir yer haline
getirmektedir. En büyük özelliği ise her yıl haziranda büyük bir bütünleşmenin yaşandığı
Sindelfingen'in cadde festivalidir. Ayrıca her üç yılda bir farklı sloganlarla Maichinger çocuk
festivali gerçekleştirilmektedir. Darmsheim çömlekçi pazarına da her yıl yüzlerce kişi gitmektedir.
www.sindelfingen.de
Steinenbronn
Orta Neckar bölgesine bağlı olan Steinenbronn kazası yeşillikler içinde ve Schönbuch
doğa parkının kenarında bulunan sevimli ve yaşamaya değer bir belediyedir. Steinenbronn
çok sayıda cezbedici ve güzel, boş zamanı değerlendirme olanakları sağlayan, kırsal, sessiz bir bölgede oldukça modern bir yerdir. Belediye ailelere uygun, çocukların seveceği
cezbedici yerleşim alanlarına sahiptir. Çok iyi altyapısı ve çeşitli özellikleriyle bölgede günlük alışveriş en iyi şekilde organize edilebilmekte ve yapılandırılabilmektedir. Mükemmel
ve zengin oteller ve gastronomi, Steinenbronn'un yaşam ve zevk dolu karakterini tamamlamaktadır. Farklı spor aktiviteleri ve kültürel etkinlikler için sayısız kurum, yerel dernekler
ve birlikler çalışmaktadır.
www.steinenbronn.de
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Waldenbuch
Tarihi şehir merkezindeki St.Veit kilisesinden tanınmaktadır. Dağ kalesi, ihtisas eserleri,
su kuyuları ve şehir surlarından geriye kalanlar, oldukça cezbedici ve kaliteli bir yaşama
atmosferi sunmaktadır. Şehrin 700 yıllık tarihini bir şehir gezisiyle yaşamak mümkündür.
Kale içinde günlük yaşam kültürüne ait müze de bugünün ve dünün heyecan verici karşılaşmasını yansıtmaktadır. Ritter müzesinde 20. ve 21. yüzyıllara ait eserler sergilenmektedir. Ritter-Sport markası ise tüm çikolata tutkunlarına çok sayıda ürün sunmaktadır. Waldenbuch iyi bir altyapıya ve tedarik hattına sahiptir ve önümüzdeki yıllarda yerleşim alanına yakın başka çalışma imkanları yaratılacaktır. Waldenbuch'ta her yıl pazar alanı festivali gerçekleştirilmektedir.
www.waldenbuch.de
Weil der Stadt
Weil der Stadt kendini canlı ve sevilmeye değer bir kent olarak yansıtmaktadır. Ziyaretçiler şehir surları, askeri kaleler, açılı sokakları ve sayısız müzesiyle eskiden zengin ve
serbest bir şehir olan bu kentte orta çağ havasını tekrar bulacaklar. Johannes Kepler'in
(astronom ve matematikçi), Johannes Brenz'in (reformcu) ve Heinrich Steinhöwel'in (Asöp
masallarının tercümanı) doğduğu yer olan bu kent, yaklaşık 19.000'lik nüfusuna kaliteli bir
yaşam sağlamaktadır. Buna canlı dernek ve kültür sahneleri, Stuttgart'a tren bağlantısı,
kültür alanı Heckengaeu'e ve Schwarzwald (kara orman) yakınlarına uzanan güzel bisiklet
ve gezi yolları da katkı sağlamaktadır. Bunun dışında her yıl düzenlenen ve binlerce
ziyaretçiyi kente çeken Fasnet-resmi geçitleri de oldukça bilinen etkinliklerdendir.
www.weil-der-stadt.de
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Weil im Schönbuch
kenti ise Neuweiler ve Breitenstein merkezinden ve bölgelerinden oluşmaktadır. Belediye, gelişmekte olan iki sanayi bölgesi tarafından tamamlanan tarım alanlarıyla şekillendirilmeye devam etmektedir. Weil im Schönbuch kenti meslek lisesiyle (tam günlük okul) orta öğretimin merkezidir. Belediye'nin en önemli özelliği üç
durağıyla Schönbuch trenidir. Schönbuch doğa parkının tam kuzey sınırında bulunan kent, turizm ve boş zamanları değerlendirme açısından birçok imkan sunmaktadır.
Belediyedeki 60'dan fazla dernek de ayrıca bir zenginlik katmaktadır. İtfaiyenin Seenacht
(göl gecesi) festivali ağustos ayının ilk cumartesi gününde düzenlenir ve aksiyonların yıllık
doruk noktasıdır, ayrıca da yakından ve uzaktan birçok ziyaretçi çekmektedir.
www.weil-im-schoenbuch.de
Weissach
Yaşamaya değer bir belediyenin başlıca özellikleri nelerdir? Bir karakteri olmalıdır önce.
Tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek türde bir karakter ve iyi bir altyapısı
olmalıdır. Ancak gelecek için güvenli geliştirme çalışmaları için de konseptlere sahip
olmalıdır. Tüm bunları Weissach, vatandaşlarına sunmaktadır: Weissach kaliteli bir yaşama
ve güvenli bir geleceğe sahiptir. Weissach günümüzde genç bireyden genç aileye ve en
yaşlı insanlarımıza kadar her yaştaki insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini en iyi şekilde
karşılamaktadır! Bu bölge çok hızlı bir şekilde gelişmiş, ancak buna rağmen modern
gökdelenler gibi aşırılıklardan korunabilmiştir. "Eski örgü fabrikası", "Zehntscheuer'deki
kütüphane" ve modern "Strudelbachhalle" herkesi kültürel ve toplumsal etkinliklere davet
etmektedir.
www.weissach.de
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İlçedeki müzeler
Böblingen'deki cazip müze alanları çok çeşitli koleksiyonlar, müzeler, müze benzeri
yapılar ve galerilerle vurgulanmıştır.
Württemberg'teki halk kültürü Waldenbucher müzesi, Stuttgart'taki Württemberg eyalet
müzesinin dış bürosu veya Böblingen çiftçi savaş müzesi ilçe sınırlarının dışında da bilinen
müzelerdir. Bunun yanı sıra bölgenin tarihi, eski nesillerin yaşam ve çalışma dünyası veya
önemli şahsiyetler hakkında bilgiler içeren çok sayıda müze de bulunmaktadır.
Böblingen'deki kentleri ve belediyeleri tanıtan tarihi keşif gezilerine siz de katılın ve candan
tasarlanmış, içinde geçmişin çok değerli kanıtlarını barındıran yurt müzelerini ziyaret edin.
İlçedeki müzelerin bir listesini www.museen-bb.de'de bulabilirsiniz
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