
 

 

Sayın seçmen, 

Son dört yılda Wiesbaden'de siyaseti daha ekolojik ve demokratik hale getirdik. Çevre ve trafik 

departmanı şefimiz Andreas Kowol ile çok şey başardık: Trafik politikasinda degisime gecikmiş 

giriş gerçekleşti, kapsamlı bir hava kirliliği kontrol planı ile dizel sürüş yasağı önlendi. 130 

elektrikli ve hidrojenli otobüs, Wiesbaden'e gidip geliyor. Otobüs filosunun e-mobiliteye 

dönüştürülmesi böylece başladı. 40 km'lik yeni bisiklet yolları ve 1.000 yeni bisiklet park yeri 

sayesinde, Wiesbaden'de bisiklet sürmek daha güvenli hale geldi. Şehir parlamentosu iklim acil 

durumu ilan etti ve 5 milyon avroluk bir iklim koruma fonu kurdu. 1.000 yeni ağaç ve çiçek şeridi 

iklimi ve şehir manzarasını iyileştiriyor. 

Ancak Wiesbaden'in diğer alanlarda şekillenmesine de yardımcı olduk: Bir kültürel gelişim planı 

başlattık. Buna ek olarak, seçilmiş bir kültür danışma kurulu, kültür işçilerine önemli bir siyasi 

ses verir. Ciddi ebe sıkıntısı ile başa çıkmak için başarılı bir önlem olarak, bir ebelik acil yardım 

sistemi kurmayı başardık. Son skandallarda sürekli bilinçlendirme çalışmaları ile daha fazla 

şeffaflık sağladık. Yönetim artık parti üyeliğine göre doldurulmuyor ve nihayet birçok belediye 

şirketinden birinin ilk kadın yöneticisi geliyor. 

Ama bu sadece başlangıç, seçimlerde daha da güçlü olmak istiyoruz. 

Çünkü Wiesbaden'in kapsamlı mobilite için trafik politikasinin degisimin devamına ihtiyacı var. 

Bizim için buna büyük ölçüde arabasız tarihi beşgen, güvenli bisiklet yolları ve ana istasyonda 

bir bisiklet park garajı dahildir. Ayrıca Wiesbaden'deki herkesin arabasız 15 dakika içinde 

alışverişe ve diğer günlük hizmetlere ve boş zaman etkinliklerine gidebilmesini istiyoruz. 

Wiesbaden'in aktif iklim koruma politikasının devamına ve yoğunlaştırılmasına ihtiyacı var. İklim 

koruma, yerel politikanın kapsayıcı bir hedefi haline gelmelidir. Tüm uygun catilarda fotovoltaik 

eklemek istiyoruz iklime zarar vermeden insa- yenileme ve sehirin her yerinde yesil vahalar 

insanlar ve hayvanlar icin istiyoruz. 

Wiesbaden'in kentimizde yoksulluğa ve uygun fiyatlı konut eksikliğine karşı kararlı bir 

mücadeleye ihtiyacı var. Çocuk yoksulluğu için entegre bir belediye önleme stratejisi uygulamak 

istiyoruz ve hızla yükselen kira ve arazi fiyatlarına karşı koyan ve çeşitli yaşam biçimlerini 

mümkün kılan bir konut politikası konsepti için çalışıyoruz. 

Wiesbaden'in tiyatro, müzik, edebiyat, film ve görsel sanatlar için daha ortak alanlara ihtiyacı 

var. Sosyo-kültürel merkezler kurmak ve kültür çalışanları için ortak tesisler açmak istiyoruz. 

Wiesbaden kültürel sahnesinin daha fazla desteğe ihtiyacı var, sadece Corona krizi yüzünden 

değil. 

Https://www.2021grueneprojekte.de adresinde önümüzdeki beş yıl için hedeflerimizi ve 

çalışanlarımızı sunuyoruz. Oyunuzla Wiesbaden'i daha adil, daha ekolojik ve daha yenilikçi hale 

getirebiliriz. Bunu yapmak için 14 Mart 2021'de YEŞİL'i seçin. 

Saygılarımla 

Christiane Hinninger                                                                                   Felix Kisseler 

59, Biyolog                                                                                                  37, Tüccar 

 


