
 

 

Szanowny Wyborco, 

 

W ciągu ostatnich czterech lat sprawiliśmy, że polityka w Wiesbaden stała się bardziej 

ekologiczna i demokratyczna. Wiele osiągnęliśmy z szefem naszego wydziału środowiska i ruchu 

drogowego Andreasem Kowolem: Nastąpiło od dawna oczekiwanewejście w przemianeruchu, 

zakaz prowadzenia pojazdów z silnikiem diesla został zażegnany dzięki kompleksowemu 

planowi czystego powietrza. 130 autobusów elektrycznych i wodorowych jest w drodze do 

iwWiesbaden. W ten sposób rozpoczęto konwersję floty autobusów na elektromobilność.Jazda 

na rowerze w Wiesbaden stała się bezpieczniejszadzięki 40 km nowych ścieżek rowerowych i 

1000 nowych miejsc parkingowych dla rowerów. Parlament miasta ogłosił kryzys klimatyczny i 

utworzył fundusz ochrony klimatu w wysokości 5 milionów euro. 1000 nowych drzew i pasów 

kwiatowych poprawia klimat i krajobraz. 

 

Ale pomogliśmy także ukształtować Wiesbaden na innych obszarach: zainicjowaliśmy plan 

rozwoju kulturalnego. Ponadto wybrana rada doradcza ds. Kultury daje pracownikom kultury 

ważny głos polityczny. Jako skuteczny środek radzenia sobie z poważnym niedoborem 

położnych, mogliśmy zainstalować system pomocy położnej w nagłych wypadkach. Dzięki 

konsekwentnym pracom informacyjnym w ostatnich skandalach zapewniliśmy większą 

przejrzystość. Zarząd nie jest już obsadzony według przynależności do partii i wreszcie pojawia 

się pierwsza kobieta-kierownik w jednej z wielu spółek komunalnych. 

 

Ale to dopiero początek, chcemy być jeszcze silniejsi w wyborach. 

 

Ponieważ Wiesbaden potrzebuje kontynuacji zmiany ruchu w celu zapewnienia wszechstronnej 

mobilności. Dla nas obejmuje to w dużej mierze pozbawiony samochodów historyczny pięciokąt, 

bezpieczne ścieżki rowerowe i parking rowerowy przy dworcu głównym. Chcemy również, aby 

każdy w Wiesbaden mógł bez samochodu zrobić zakupy i skorzystać z innych codziennych usług 

i zajęć rekreacyjnych w ciągu 15 minut. 

 

Wiesbaden potrzebuje kontynuacji i intensyfikacji aktywnej polityki ochrony klimatu. Ochrona 

klimatu powinna stać się nadrzędnym celem polityki lokalnej. Chcemy fotowoltaiki na 

wszystkich odpowiednich dachach publicznych, neutralnej dla klimatu zabudowy i renowacji 

oraz zielonych oaz dla ludzi i zwierząt w całym mieście. 

 

Wiesbaden potrzebuje zdecydowanej walki z ubóstwem i brakiem tanich mieszkań w naszym 

mieście. Chcemy wdrożyć zintegrowaną gminną strategię zapobiegania ubóstwu dzieci i 

pracujemy nad koncepcją polityki mieszkaniowej, która przeciwdziała szybko rosnącym cenom 

czynszów i gruntów oraz umożliwi różnorodne formy życia. 

 

Wiesbaden potrzebuje więcej wspólnych przestrzeni dla teatru, muzyki, literatury, filmu i sztuk 

pięknych. Chcemy tworzyć ośrodki społeczno-kulturalne i otwierać obiekty komunalne dla 

pracowników kultury. Scena kulturalna Wiesbaden potrzebuje większego wsparcia, nie tylko z 

powodu kryzysu Corona. 

 



 

 

Na https://www.2021grueneprojekte.de przedstawiamy nasze cele i naszych ludzi na najbliższe 

pięć lat. Twoim głosem możemy uczynić Wiesbaden bardziej sprawiedliwym, bardziej 

ekologicznym i innowacyjnym. Aby to zrobić, wybierzGRÜN14 marca 2021 r. 

 

 

Z poważaniem 

Christiane Hinninger      Felix Kisseler 

59, dyplomowana biolog     37, handlowiec 

 


