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برنامج مختصر لإلنتخابات البلدية لعام  ٢٠٢١


 BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  |  Ortsverband Wolfenbüttel 

ائتالف ٩٠ / الخضر* |  رابطة فولفنبوتل


*هو ائتالف حزبي DIE GRÜNEN (١٣ يناير ١٩٨٠) و BÜNDNIS 90 (٢١ سبتمبر ١٩٩١) في ١٤ ماي ١٩٩٣ 

في ما يلي يطلق عليهما إسم "الخضر"
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مدينتك  -  بيئتك  -  مستقبلك


شتى السبل تفضي على املستقبل، مثلما تملك البشرية القدرة على تحطيم العالم فهو في وسعها أن تجعل منه مكانا أفضل للجميع 

و كل قادرون على ذلك


 حزب الخضر BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wolfenbüttel  يعمل على تحسني وضع مدينتنا و وضع العالم


نحن الخضر DIE GRÜNEN  ندافع من أجل مجتمع متفتح على العالم و تعددي و ندعم املبادرات ذات الطابع اإلجتماعي املدني
ملكافحة العنصرية و العنف كيفما كانتا و يجب منع Wolfenbüttel من التطرف إلى اليمني في اإلنتخابات البلدية سنة ٢٠٢١ و 


ليس للحقد و املطاردة مكانة بيننا


مترشحونا و مترشحاتنا هم و هن مواطنوا و مواطنات Wolfenbüttel يكافحون و يكافحن من أجل مدينة جديرة بالعيش املحترم
قادر كل فيها أن يشعر أنه في بيته و مع ذلك ننظر نحن الخضرإلى ما وراء حدود املدينة لكي ال يكون رغد عيشنا على حساب 

اآلخرين و على حساب الطبيعة في مكان آخر و نتوخى سياسة من شأنها أن تبقى لذلك نرى في تطوير املدينة نظرية تشمل كل 

شؤون الحياة اإلجتماعية

 جائحة كورونا تضع خاصة البلديات أمام تحديات ضخمة في السياسة املالية و حاجة التمويل هائلة في مدينتنا في ما يخص بنية 
تحتية سليمة و إدارة حديثة و عرض تربوي تعليمي متكامل و بنية اجتماعية متماسكة و نحن الخضر نعتبر الشح هنا في غير مكانه 
و سياسة اإلنكماش في البلديات سوف لن تعوض نقص دخلها لذى نريد اآلن اإلستثمار و وضع املوازين التي تؤدي بفولفنبوتل إلى 

أن تكون عام ٢٠٣٠ مدينة ذات مناخ سليم، من أجل ذلك نريد أن نتوخى طرق أخرى في مجال الطاقة و النقل و أن نستفيد في 

آخر املطاف من فرصة التطور الرقمي


فولفنبوتل إذا أردتي أن تكوني خضراء فعن جدارة !

 




من أجل التعايش في فولفنبوتل 


نحن نريد …


في فولفنبوتل أكثر فضاءات ملقابالت الناس بمختلف ثقافاتهم و حضاراتهم اإلجتماعية و الثقافية وأجيالهم

 و خياراتهم الجنسية و عقائدهم الدينية


أن نشهد لفولفنبوتل بأنها "مدينة حفية باألطفال"


إرساء لغة في اإلدارة حساسة للتمييز


تكوين مركز يصغى فيه لألشخاص الذين عانوا من التمييز 


أن نعلن أن مدينة فولفنبوتل هي "ميناء آمن" لالجئني


مساهمة املواطنني و املواطنات


نحن نريد …


أن نجعل من مجالس اجتماعات شعبية وسيلة للمشاركة في السياسة


تمكني الشباب من التأثير على السياسة في فولفنبوتل في نطاق تدابير سياسية بلدية


نقل مباشر على اإلنترنت لجلسات املجلس البلدي و لجانه


احضار منصة رقمية ملناقشة مبادرات املواطنني و املواطنات مع مبادرات اإلدارة العمومية عل السواء و اقتراعها


إحداث إمكانية تواصل ذات أكثر تآزر و مباشرة بني مواطني و مواطنات املدينة واإلدارة العامة بواسطة 

(Ap „Sag‘s Wolfenbüttel“) آب (تفعيلة) "قلها لفولفنبوتل


حماية البيئة والطبيعة و املناخ




نحن نريد …

أن تكون فولفنبوتل أقصى حد في ٢٠٣٠ سليمة املناخ


أن نجعل من وظيفة املديرين و املديرات لشؤون املناخ في اإلدارة العمومية مقر اتخاذ قرارات و أوامر


 تكثيف توليد الطاقة املتجددة و السهر على توفير الطاقة  في فولفنبوتل و تطهير العقارات السكنية التابعة للمدينة بأحسن وجه

من حيث الطاقة


الشروع في برنامج تشجير بلدي و وضع نظام أساسي لحماية األشجار في فولفنبوتل و غرس أشجار ذات طلع هائل في 

أماكن مالئمة في كامل أنحاء املدينة


إنشاء أحزمة زهرية مزمنة على مساحات خضراء و حقول بلدية مؤجرة لتكون مرعى للحشرات و إيجار األراضي الفالحية 

التابعة للمدينة ملستثمرين يستغلونها فقط بيئويا


تشجيع تهيئة الحدائق الخاصة املتالئمة بفعالية مع الطبيعة 


تعجيل إسترجاع النفايات النووية من جب "أسة" (Asse-Schacht) و إيجاد حلي التخزين الوقتي و التخزين النهائي على

ضوء املقارنة الغير مقيدة النتيجة بني مكانني للتخزين نائني عن "أسة" Asse و في األثناء يجب أن ال تبطأ تحظيرات اإلسترجاع


التشييد و اإلسكان


نحن نريد …


زيادة ملموسة في التشجيعات املالية لبرنامج "Jung kauft Alt" ("فتوة تقتني شيبا" : هو برنامج تشجعي إلقتناء مباني 

قديمة من طرف عائالت شابة لترميمها) و توسيع البرنامج إلى كافة أنحاء املدينة و مضاعفة اقتناء املساكن التابعة للبلدية من 


طرف الخواص


قرن الدعم املالي لبرنامج "Jung kauft Alt" بوجوب ترميم البناءات التابعة للبلدية بيئويا


خلق مواطن شغل أخرى ذات طابع إجتماعي لدعم تطوير أحياء املدينة و أحياء األماكن املجاورة


الحد أكثر ما يمكن من املساحات املسطحة


السماح فقط بانتشار التعمير من وراء حدود املدينة الذي يأخذ بعني اإلعتبار تطور مدني ذو مرة 


تطوير التهيئة املعمارية التي تراعي كامل الفضاء اإلجتماعي (من مساكن و شغل و بيئة و نقل) و تدعم اإلستمرارية

)التي تتمثل في بناء عمارات و في إبداع مسترسل في البناء و السكن و في مساحات خضراء شاسعة(




النقل و املرور


نحن نريد…


نقال للجميع غير منقطع و شامال بواسطة ارتباط فطن لكل وسائل النقل و مواصالت جيدة التظافر لحافالت النقل 

مع القطارات و شبكات طرقات آمنة خاصة بالدراجات (الهوائية) و مقاطع طرقات حديثة و تموينا بالسير على األقدام


و بدون عوائق


عرض مقاسمة السيارات و الدراجات و محطات شحن الطاقة الكهربائية بالقرب من مقرات اإلقامة و لهذا الغرض وضع محطات 

نقل في كامل األحياء السكنية للمدينة 


شيأ فشيئا تعويض وسائل النقل البلدية الحالية بغيرها تسير بالطاقة الكهربائية


إيجاد مسالك فوق مساحات مفروشة بحجر الرصف األثاري صالحة بأصحاب الكراسي املتحركة


 Goslarischer Straße و Adersheimer Straße و املنطقة السكنية ما بني شارعي (Oker)إعالن ضفاف نهر األوكر

أنها منطقة صالحة للعبور بالدراجات 


فرض السرعة القصوى ٣٠ كلم في الساعة داخل كامل املدينة و حد مرور الشاحنات الثقيلة في نفس املنطقة 


توسيع شبكة املرور للمشاة و سائقي الدراجات بحيث يكون بلوغ أي نقطة من املدينة مشيا و على الدراجة سريعا و آمنا


إيجاد أكثر أماكن وقوف للدراجات في مناطق ذات عمارات سكنية


تحسني بناءات وباحات وقوف السيارات (و الدراجات) و تسهيل الدخول إلى املدينة عن طريق إمكانيات مرور حسنة التدبير


إيجاد تذاكر ركوب في النقل العمومي املحلي للمسافات القصيرة مقيدة بوقت معني


فحص إمكانية مد خط قطار املدينة BS-Stöckheim إلى مدينة فولفنبوتل


  




روضات األطفال و املدارس


نحن نريد …


بسرعة و على ضوء الطلب املزيد من روضات األطفال و الحضانات و مراكز رعاية األطفال ذات الطابع الجيد


توسيع مفهوم روضات األطفال البلدية إلى وجهات نظر تحترم الجنس و الشراكة 


بمعية مجلس األولياء البلدي تطوير مخطط كيفية إنجاز الحق بخصوص مكان مؤكد يشمل كامل النهار في املدارس بداية

من سنة ٢٠٢٥


إصالح مساحات املدارس بمساهمة األطفال و الشبان


مساعدة كل املدارس على تحقيق مخططاتها البيداغوجية في مجال الرقمنة بسرعة


عند إقتناء اآلالت الطرفية (حسوب، طابلت …) مراعات مدة إستعمالها و إمكانية تصليحها


الرقمنة


نحن نريد …


ايجاد وظيفة كمهمة  بلدية لطرح مسألة تطوير الرقمنة بانتظام


حث تجهيز شامل باأللياف الزجاجية حتى عتبة الباب


عرض الواي فاي مجانا في أماكن أكثر خاصة في نقط استراتجية )مثل Kornmarkt و محطة السكة الحديدية( و في 

مؤسسات ثقافية و اجتماعية (مثل متحف Bürgermuseum و مراكز لقاءات في األحياء و في مقر سكنى األشخاص بال


مأوى) و أيضا في مراكز اإلدارة العامة )مثال البلدية(


وضع كل املعلومات و املعطيات التي ال تخضع للطابع السري والتي هي في ذمة اإلدارة العامة و املؤسسات ذات الصبغة 

العمومية )مثل مؤسسة الكهرباء و املاء و الغاز (Stadtwerke في ذمة اإلستعمال الحر 




السياسة اإلقتصادية للبلديات


نحن نريد …


تسهيل جلب الشركات املبتدئة و الشركات املتوسطة الحجم املستديمة و دعم إنشائها باإلجراءات الالزمة


إدارة شؤون املساحات التجارية بشح و إخضاعها للتطلبات البيئوية مع مراعات تشبك املدى الجغرافي


دعم املتاجر املحلية على التواصل بحرفائها عبر اإلنترنت 


الزيادة من تحسني جودة التواجد وسط مدينتنا و إعادة تشكيل السوق األسبوعي و سائر املساحات  التجارية للمشاة


تأمني التموين الصغير الحجم في شتى مناطق املدينة و أحيائها و إرساء عرض البضاعات و الخدمات املفقودة إلى 

حد اآلن مثال بالتنازل عن أماكن بيع غير مكلفة


عبر تحوير شروط التمويل البلدي املساهمة في توخي فكرة التجارة العادلة أكثر فأكثر من طرف أصحاب املهن

 في فولفنبوتل مثال في ميداني الرياضة و الثقافة


الثقافة و الفن 


نحن نريد … 


تيسير الدخول املجاني إلى املتاحف البلدية


ارساء طاولة مستديرة (أين يمارس عليها كل واحد نفس الحقوق مثل اآلخرين) لكل املؤسسات الثقافية في فولفنبوتل بقطع

النظر عن مكلفيها


إهداء الشباب فوق السادس عشر من العمر (طلبة، تالمذة، طلبة التكوين املهني) رزنامة دخول للمسرحيات بسعر هني


إنماء البرامج املسائية ملسرح ليسنج Lessingtheater بأكثر عروض ثقافية للشباب


إبداء أطالل املباني و املعالم األثرية التاريخية الهامة للعيان عبر" شد اإلنتباه بواسطة املزيد من التركيز على الواقع 

و استحضاره" (Augmented Reality) مثال طارمة املكتبة العمومية




الرياضة و أوقات الفراغ


نحن نريد … 


بالخصوص دعم الجمعيات التي تحترم مبادئ التجارة العادلة في مشترياتها


اقتراح إحياء "يوم النادي الرياضي" فوق أرض الحديقة الرياضية Meesche التابعة للمدينة


تحسني نوعية املسالك في الحدائق العمومية


إغناء املسبح البلدي الخارجي Okeraue (أوكر اوة = مرج األوكر) بألعاب مائية لألطفال و تظليل مساحات اللعب حولها


تيسير الدخول إلى املسبح الخارجي في فصل الصيف من مدخل ثان عبر مخيم السيارات


