Tarihimiz
1753 Prusya yargı reformunun bir parcası darak Mark
Kontluğuna getirilen anayasa. Öz olarak Unna ilçesi
(Hamm) Mark Kontluğuna dahildi.
Hamm İlçesi eski yerleşim yerleri olan Hamm, Unna,
Kamen, Lünen ve Schwerte ile Buddenburg,
Haaren-Uentrop, Heeren ve Reck adli bölgelerini.
İlk kaymakam Haus Reck'te (günümüzde
Hamm-Lerche) Dietrich Freiherr von der
Recke olur.
1808 Napolyon egemenliği. Prusya makamları dağıtılır ve
– 1813

Fransız örneğine uygun olarak yeniden organize edilir.
Hamm İdare Merkezine 1809 yılında Alt İdareci David Wiethaus

David Wiethaus

atanır.

1816 Prusyalı Westfalen İlinin üç ayrı yönetim merkezine ve devletin alt yönetim makamları
olarak ilçelere bölünmesi.
1817 Yeni Hamm İlçesinin ilk kaymakamı David Wiethaus olur, bu görevi 1813 yılından bu
yana geçici olarak yürütmektedir.
1829 1827 yılında ilçe kararnamesinin uygulanmaya başlamasından
sonraki ilk ilçe meclisi seçimi.
1831 Karl Freiherr vom und zum Stein 73 yaşında yaşlılık ikameti olan
Selm'deki Cappenberg Şatosu'nda vefat eder. Prusyalı devlet
adamı ve reformcusu özellikle Westfalya il meclisi başkanı ve
Hamm (Unna) ile Lüdinghausen ilçe meclisleri sü üyısiydi.

Freiherr vom und zum Stein

1887 Hamm'da kaymakamlık binasının inşa edilmesi. Böylece ilçe ilk defa kendine ait bir
idare binasına sahip olur.Westfalen için 1886 yılında yayınlanan yeni bir ilçe

kararnamesi yürürlüğe girer. Kaymakamlığa, ilçe meclisinin yanı sıra ilk defa merkezi
idare organı olarak bir ilçe komisyonu yardımcı olur.

1901 Hamm kenti ilçe birliğinden ayrılır ve kendine ait bir kent birliği kurar. Ancak
kaymakamlık Hamm'da kalmaya devam eder.
1919 İlk demokratik ilçe meclisi seçimi.
1929 Ruhr Bölgesi'ndeki belediyelere ait yeni düzenlemeyle Aplerbeck, Hörde ilçesine ait
Hengsen, Holzwickede ve Opherdicke beldeleri ilçe bölgesine dahil edilir.
1930 Kaymakamlık Hamm'dan Unna'ya kaydırılır. Hamm İlçesinin adı Unna İlçesi olarak
değiştirilir.
1933 Nasyonal Sosyalist iktidar süresince demokratik özyönetim
– 1945

ssuygulaması kaldırılır.

1946 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk demokratik ilçe meclisi seçimi
(SPD 35, CDU 11 ve KPD 2 sandalye). Çifte sandalye diye anılan
uygulamanın başlatılması.
Kaymakam ilçe meclisinin fahri siyasi temsilcisi ve başkanı olur. İdare
ilçe meclisi tarafından seçilen ilçe başkanı tarafından yürütülür.
Demokratik yollarla seçilen ilk kaymakam Hubert Biernat olur (1946-1950 ve tekrar
1961-1964; Biernat özellikle Kuzey-Ren-Westfalya Eyalet Meclisi'nde SPD üyeliği,
NRW Eyaleti İçişleri Bakanlığı ve bu tarihlerde Arnsberg Hükümet Başkanlığı
görevlerini üstlenir).
1960 Unna'da Friedrich-Ebert-Straße'de yeni idare binasının inşa
– 1964

edilmesi.

1966 Çok sayıda beldelerin birleşmesiyle büyük belediyenin ya da
Bergkamen Belediyesi'nin kurulması.
1968 Unna Kanunu diye anılan kanunla o zamanlar 75 yerleşim
yerinden dokuz şehir ve belde oluşturulur.
Kreishaus Unna

Hubert Biernat

1975 Yeni belediye düzenlemesi aracılığıyla Unna
İlçesi'ne o tarihe kadar ilçe dışında yer alan
Lünen kenti ve Schwerte, Selm ve Werne
kentleri dahil edilir. Aynı zamanda Pelkum,
Rhynern ve Uentrop beldeleri birlikten ayrılır
ve Hamm kentine katılır. Kaymakam olarak
yeni oluşturulan meclis tarafından Fritz
Böckmann yeniden seçilir (1970 – 1988).
1999 NRW belediye
düzenlemesinde yapılan
sondan bir önceki reform çift
sandalyelerin kaldırılmasına
yol açar. O tarihten beri,
ilçeyi dışarı karşı temsil eden ve aynı zamanda ana yönetimi
üstlenen kaymakam doğrudan halk tarafından seçilir. Ana yönetimi
üstlenen ilk kaymakam Gerd Achenbach olur. 2004 den bu yana
görev de olan Kaymakam Michael Makiolla.
Michael Makiolla

2005

Bügüne kadar ışsiz olan PPP-

– 2006

modeli (public-private-partnership)
içerisinde, Friedrich-Ebert-Straße
deki belediye binasının

Kreishaus Unna

yenilenmesi.

Kreishaus Unna

Impressum (06/2010)
Kreis Unna – Der Landrat | Presse und Kommunikation
Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna

Foto
Stadtarchiv Hamm | www.nowofoto.de | Kreis Unna

