
- 1 - 
 

 2021 Yerel seçimleri için seçim programı                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇİM PROGRAMI 

 
BELEDİYE SEÇİMLERİ   2021 

 



- 2 - 
 

 2021 Yerel seçimleri için seçim programı                                            

 

 

1 Tek kelimeyle: Osterode am Harz - bir ömür boyu değerli ............................................. 3  

2 Barınma ve yaşama .........................................................................................................5  

   2.1 Kentsel gelişim ...........................................................................................................5 

   2.2 Yol geliştirme hibeleri ................................................................................................7  

3 Aile, Eğitim ve Kültür ..................................................................................................... 7 

   3.1 Kreşler ve ilkokullar .................................................................................................. 7 

   3.2 Çocukların ve gençlerin katılımı, gençlik sosyal hizmeti .......................................... 10  

4 Yaşlılar ve demografik değişim .....................................................................................11  

   4.1 Dahil etme ............................................................................................................... 12  

5 Çevre, trafik ve hareketlilik .......................................................................................... 12  

   5.1 İklim-aktif belediye .................................................................................................. 12 

   5.2 Kent ormanımız "Kentimizin kapılarındaki yeşil akciğer" ........................................ 13  

   5.3 Hareketlilik ve E-Bisiklet - Şehir .............................................................................. 14  

6 Gönüllülük toplumumuzun kalbinde ........................................................................... 15  

   6.1 İtfaiye ..................................................................................................................... 16  

   6.2 Spor ........................................................................................................................ 16 

   6.3 Kulüp ve derneklere destek .................................................................................... 17  

   6.4 Kültür ...................................................................................................................... 18 

   6.5 Uluslararası ortaklıklar ve dostluklar ...................................................................... 19  

7 Halk için ekonomi ........................................................................................................ 19  

   7.1 İş yerinin güçlendirilmesi ........................................................................................ 19  

   7.2 Turizm ......................................................................................................................21  

8 Modern, vatandaş dostu yönetim ............................................................................... 23 

 

 

 

KONULAR 



- 3 - 
 

 2021 Yerel seçimleri için seçim programı                                            

 

 

Osteroderinnen  sevgili vatandaşları,  

Aşağı Saksonya'da yerel seçimler 12 Eylül 2021'de 

yapılacak. Ardından ilimizdeki belediye meclisi ve 

mahalli mahalli meclisler yeniden seçilecek. Biz Sosyal 

Demokratlar, Belediye Başkanımız Jens Augat ile 

birlikte güçlü bir SPD'nin Osterode şehrimizi daha da 

ilerletebilmesi için burada güveninizi kazanmak 

istiyoruz.  

Siyasette seçimler, geçmiş birkaç yılın çalışmalarına bakmak ve geleceğe bir göz 

atmak için her zaman iyi bir fırsattır. Son beş yılda iyi bir iş çıkardığımızı 

biliyoruz, ancak bunun üzerinde duramayacağımızı da biliyoruz.  

Biz Sosyal Demokratlar son seçim döneminde neyi başardık ve önümüzdeki beş 

yıl için bizim için önemli olan nedir?  

Merkezdeki ve ilçelerdeki siyasi çalışmalarımızın odak noktası, şehrimizde 

yaşayan tüm insanlardır. Yaşam kalitenizi güvence altına almak ve yükseltmek 

bizim görevimiz ve görevimizdir. 2016'daki son yerel seçimlerden bu yana, SPD 

vatandaşlara doğrudan fayda sağlayan çok sayıda proje başlatmayı başardı. 

 Satranç topluluğu villamıza ve yüzme havuzumuza yaptığımız önemli yatırımları 

burada hatırlatmak isterim. Bizim tarafımızdan başlatılan diğer projeler 

şimdiden planlandı ve finanse edildi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Kornmarkt, 

şehir kütüphanesi ve yerel tarih müzesi ile ilgileneceğiz. Sağlam finansman 

temelinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir açık yüzme havuzu inşaatına da 

bakmak istiyoruz. Şehir konseyindeki belirleyici siyasi güç olarak, SPD olarak, 

grup ortağımız BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ile birlikte, daha fazla kentsel gelişim 

için belirleyici itici güçler oluşturmayı başardık. Ve bazen olumsuz koşullara 

rağmen, bunu ekonomik bir orantı duygusuyla yapmayı başardık.  

Bu yıl hanedeki eski borçlarımızı tamamen azaltmış olacağız. Sosyal demokrat 

yerel siyaset, şehrimizdeki herkesi yanınıza almak ve farklı sosyal grupları 

birbirine düşürmemek demektir. Son yıllarda gönüllülüğü önemli ölçüde 

güçlendirdik ve çalışıyoruz 

1 Tek kelimeyle:  

Osterode am Harz - bir ömür boyu değerli 
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kulüp ve dernekler için yeni oluşturulan hizmet noktası ile geleceğin sorunlarına 

çözüm üretmektedir. Şehrimizdeki kulüpler, dernekler ve gönüllü itfaiye ekipleri 

gelecekte de bize güvenmeye devam edebilir. Biz Sosyal Demokratlar çevremize 

karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İklim değişikliğinin sonuçları da Osterode 

am Harz'da görülüyor. Bunun yanıtlarını vermemiz gerekiyor. Bu nedenle 

Osterode'u diğer şeylerin yanı sıra bisiklet dostu bir eBike şehrine dönüştürmek 

istiyoruz. Ve şehir ormanının sürdürülebilir bir şekilde dönüştürülmesinin en 

içten endişemiz olduğunu söylemeye gerek yok. 

 Sevgili Osteroder, tüm insanlara bakmak bir toplulukta dayanışmanın bir 

parçasıdır. Bu nedenle Osterode'deki SPD, okul öncesi ve ilkokul eğitimi 

alanında da sorumluluğunun yanındadır. Son yıllarda kreş çeşitlerini genişlettik 

ve kreş ikramlarının kalitesini iyileştirdik. Röddenberg'de yeni bir kreş inşası ve 

orman anaokulunun kurulmasıyla önemli kilometre taşlarını belirledik. Bu, 

ailelerin üzerindeki yükü önemli ölçüde hafifletir. Ancak yer sayısı henüz yeterli 

değil. Bu nedenle kreş sayısını daha da artırmak istiyoruz. İlkokullar da Osterode 

şehrinin sorumluluğundadır. SPD Osterode, önemli eğitim misyonlarını iyi bir 

şekilde yerine getirebilmeleri için onları teknik ve yapısal olarak donatmak ve 

donatmak istiyor. Ve gençlerimizi unutmayalım. Onlara siyasete müdahale 

etme fırsatı vermek ilan edilmiş amacımızdır, çünkü yeniden “daha demokratik 

olmaya cesaret etmek” zorundayız.  

Lütfen memleketimizin geleceği hakkındaki düşüncelerimize daha yakından 

bakmak için zaman ayırın.  

Belediye Başkanı Jens Augat ile SPD arasındaki iyi ve başarılı işbirliğini 

destekleyin! Böylece Osterode 12 Eylül'de güçlü kalır. SPD'yi seçin!  

 

Saygılarımla  

Yerel derneğin başkanı  

Alexander Saade 
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Osterode am Harz hayatımızın merkezidir. Burada ailelerimiz ve 

arkadaşlarımızla yaşıyoruz. Bu nedenle, şehrimizi hepimizin rahat ve evimizde 

olduğumuz bir yer haline getirmek, sosyal demokrat yerel siyasetin temel 

direklerinden biridir. 

2.1 Kentsel (Şihir) gelişimi 

Osterode am Harz'daki en acil sorunlardan biri, şehir merkezimizdeki boşluklar 

ve ilçelerin merkezi dir. Diğer birçok küçük şehir gibi, demografik değişimin ve 

değişen tüketici alışkanlıklarının izlerini bıraktığı yerdeyiz. Aynı zamanda, arsalar 

için artan bir talep görüyoruz - Osterode'nin yaşamak için çekici bir yer 

olduğuna dair olumlu bir işaret. Kentin merkezi boşken, çevredeki kentin 

kontrolsüz bir şekilde büyümemesini sağlamak artık yerel politikacıların 

görevidir. Belediye başkanımızla birlikte hayata geçirdiğimiz şehir ve mahalleler 

için kentsel gelişim konsepti bize yön verecek. Osterode am Harz'ı yaşamak ve 

çalışmak için çekici bir yer haline getirmenin temelini oluşturur yatırım 

yapıyoruz. 

Şehir merkezini geliştirmek için önlemlere yatırım yapmaya devam ediyoruz: 

Şehir içi yenilemenin bir parçası olarak Kornmarkt ve Marientorstrasse ilk 

olarak yeniden tasarlanacak. Diğer alanlar daha sonra kademeli olarak 

yenilenecektir. Amaç, mağazalarda alışveriş, etkinlikler ve arkadaşlar ve aile ile 

oyalanmak için çekici bir yer yaratmaktır. Özellikle haftalık pazarımızla gurur 

duyuyoruz. 

 

2 Konut ve yaşam 
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Uzun vadeli gelişimi için Johannistorhaus'u (eski adıyla Lenz oyuncakları) ve 

Brauhausplatz'ı yeni bir kullanıma sokacağız.  

Auenstrasse'deki “Mitte: Erdball” projesi, eski Osteroder kasabasındaki insanlar 

için öz-örgütlenme, kendi kendine organizasyon ve katılım bir açık temas 

noktası oluşturuyor. Hem kulüpler hem de sakinler bu projeden yararlanabilir. 

Bu aktif şehir içi canlandırma türü tüm vatandaşlara fayda sağlar.  

Yaşam alanı oluştururken, şehir merkezinde olduğu kadar ilçelerde de boş 

arsaların kapatılmasına ve boş mülkler için yeni kullanım konseptlerine 

odaklanıyoruz. Talebi karşılamak için bunun yeterli olmadığı durumlarda, yeni 

inşaat alanları geliştireceğiz. İnşaat yapmak isteyen genç ailelerin yanı sıra diğer 

tüm nesillerin ve gelir gruplarının ihtiyaçlarını da gözetiyoruz.  

Bir gayrimenkul geliştirme şirketi, bir arazi kadastrosu ve “Genç eski al” gibi 

programlar, bir arsa veya mevcut uygun bir mülk bulmaya yardımcı olacaktır.  

Ayrıca Göttingen'deki anıt koruma ve inşaat yetkilileri ile ilgili konularda destek 

sunmak istiyoruz. Önümüzdeki seçim döneminde de takip edilip tamamlanacak 

olan ilçelerde umut vadeden bazı projeleri şimdiden başlattık.  

“Johannisvorstadt-Freiheit” yeniden geliştirme alanına 3,8 milyon Euro yatırım 

yapılacak. Förste / Nienstedt'te yeni bir itfaiye istasyonu inşa edilecek. 

Lerbach'ta eski tüfek evinin alanını yeniden tasarlayacağız. Yıkım önümüzdeki 

yıl yapılacak. Dorste'de taşkın koruması sağlayacağız ve köy toplum merkezine 

yatırım yapmaya devam edeceğiz. Schwiegershausen'de Molkereistraße  yolunu 

ve Teichweg'deki köprüyü yenileyeceğiz. Ayrıca, tüm ilçelerde belediye 

tesislerinin bakımına yönelik çok sayıda başka yatırım var.  

Belediye Başkanı Jens Augat ile birlikte, yerel konseyleri yerellerin sesi olarak 

güçlendirme siyasi hedefini sürdürüyoruz: Yerel halk kendi yollarını en iyi biliyor 

ve planlama ve karar alma süreçlerine daha yakından dahil olmalı, bu yüzden 

biz idare ile işbirliğimizi geliştirdik ve yerel konseylerin tasarım kapsamını 

genişletmek için konseptler üzerinde çalışıyoruz. 
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2.2 Yol geliştirme katkıları 

SPD Osterode, Aşağı Saksonya genelinde yol geliştirme katkılarının tamamen 

kaldırılmasına kararlıdır. Yollar hepimiz tarafından kullanılıyor, bu nedenle 

topluluk fonlarını adil olmaktan daha çok doğru buluyoruz.  

Devlet, belediyeleri yolların bakımını yapmakla yükümlü kılıyor, ancak şehirler 

ve belediyeler hala bunu kendileri finanse etmek zorundalar.Yol geliştirme 

katkıları artık zamanında ve özellikle ev sahiplerine haksız değil.  

Bu nedenle, devletten mali tazminat ile birlikte karayolu geliştirme katkılarının 

ülke çapında kaldırılması için çağrıda bulunuyoruz. Ülke çapında bir düzenleme 

olmadan şehir içi yol imar kanununu kaldırmamız mümkün değil. Diğer 

belediyelerin çoğu gibi bizim için de ciddi finansman sıkıntısı yaratacaktır. 

 

 

 

3.1 Kreş (Kita) ve ilkokullar 

 

En acil görevlerimizden biri, kentteki kreş (Kita), ilköğretim okulları ve Anaokulu 

bakımını yapmak, gerektiğinde genişletmek ve gerekirse yeniden inşa etmektir.  

Bu, SPD ve belediye başkanının karşı karşıya olduğu büyük bir sorumluluk 

gerektiriyor. Ailenin uyumunu desteklemek ve tüm gücümüzle çalışmak ve en 

küçüğünden başlayarak iyi bir eğitim sağlamak istiyoruz.  

Son yıllarda zaten çok şey başardık: Röddenberg gündüz bakım merkezi şu anda 

inşa ediliyor, Lerbach'ta yeni bir günlük bakım grubu yakın zamanda 

tamamlandı ve SPD'nin talebi üzerine 2020 yazından bu yana bir orman 

anaokulu grubu kuruldu ve ikna edici eğitim anlayışı ile.  

Her gün ve hemen, hemen her hava koşulunda 

 

3 Aile, Eğitim ve Kültür 
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çocuklar, Osteroder Şehir ormanında (Stadtwald) harika açık havada çeşitli 

deneyimler yaşayabilir. Çevrenizi yakından deneyimlersiniz. Ayrıca belediye 

başkanımızla birlikte Röddenberg'deki tüm okulların öğrenci ve öğretmenleri ve 

yeni kreş (Kita) için trafik durumunu inceledik.  

Trafikle ilgili genel bir konsepte yerleştirilmiş birçok bireysel önlem, kısa bir süre 

içinde dahil olan herkes için trafik güvenliğini artırdı.  

Bu konsepti açık bir süreçte geliştirmek bizim için özellikle önemliydi: okul 

yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenci topluluğu temsilcileri ve yerel sakinler 

başarılı bir şekilde katılabildiler.  

Önümüzdeki yıllarda karayolu trafiğindeki diğer tehlikeli noktalara da bakacağız 

ve bunları etkisiz hale getireceğiz.  

Mantıklı trafik planlamasının çocuklarımızın güvenliğini önemli ölçüde 

artıracağından eminiz. Bu nedenle, Dreilinden'deki Wartbergschule'deki trafik 

ve park durumu büyük ölçüde iyileştirildi. Alınan tedbirlerle çevre 

mahallelerdeki yaşam kalitesini artırıyoruz.  

Ayrıca, okul ve gündüz bakımevleri ve velilerle yakın mesleki koordinasyon 

içinde okullarımıza ve gündüz bakımevlerimize donanımları ve pedagojik 

konseptleri açısından destek olmak istiyoruz.  

Gerekli modernizasyonları gerçekleştirme ve gereksinimleri karşılayan ekipman 

sağlama hedefimize ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Korona salgını, ilkokullarımızın 

temel teknik donanıma ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu.  

Okul binalarımızda modern bir WLAN ağının yanı sıra dijital panolar ve dijital uç 

cihazlarla yeterli donanıma sahip olmak istiyoruz.  

Bu nedenle ilkokullarımızın dijitalleşmesine odaklanıyoruz. Dijital anlaşmanın 

fonları okullara hedefli ve sürdürülebilir bir şekilde akmalıdır. Okulların 

gerektirdiği tüm tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağız.  

Dijital paktın kaynakları yetersiz kalırsa ek kentsel yatırımları destekleyeceğiz. 
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Gittikçe daha fazla çocuklu aile şehrimize taşınıyor. Bir yandan bu, sosyal 
demokrat politikamızın aile dostu yolunu doğruluyor. Öte yandan, 
Röddenberg'deki yeni kreş (Kita) binasına rağmen, daha fazla kreş (Kita) 
yaratma ve tüm gün bakım yerlerinin yelpazesini genişletme zorluğunun hala 
devam ettiğinin farkındayız.  
Burada başardıklarımızla yetinmeyeceğiz: Amacımız her çocuğa bir kreş (Kita) 
yeri sunabilmektir, bu amaca ulaşmak için başka bir kreş (Kita) inşa edeceğiz ve 
Fuchshalle kreş’ini (Kita) yenisiyle değiştirebiliriz. 

 

Bizim için aile ve işin uyumluluğu, şehrimizdeki kreş (Kita) ücretlerinin sosyal 
olarak kabul edilebilir bir tasarımını da içeriyor. Korona pandemisi ile ilgili 
kapanış saatlerinde ücret talep etmememiz de bizim ve belediye başkanımız 
için özellikle önemliydi. 
 
Eğitim kurumlarımızda son yıllarda özellikle çocuk dostu, çeşitli ve sağlıklı 
beslenmeye özen gösteriyoruz. İlköğretim okulları ve kreşlerde Kita‘s) devam 
eden yemek ihaleleri ile bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. 
 
Ebeveynlerden gelen yoğun talepler nedeniyle çocuk bakımı 2021 yazında 
başlayacak. Belediye başkanı ve SPD meclis grubu arasındaki iyi işbirliği 
sayesinde gerçekleştirilebilecek bir proje. İyi bir talep varsa, bu tür tatil 
bakımının uzun vadede güvenilir bir şekilde sunulabilmesini sağlayacağız. 
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Çocuklar ve aileler için, çekici kentsel oyun alanlarını da gözetiyoruz ve bunların 

bakımını ve modernizasyonunu devam eden bir görev olarak görüyoruz. 

Freiheit, Sudetenstrasse ve Hellenberg'deki oyun alanları yenilendi ve 

yenileniyor.  

Birçok çocuğa hakkını vermek için, SPD'nin kışkırtmasıyla Obere Vogelherd'de 

yeni bir oyun alanı inşa edildi. Dorste'de ek bir oyun alanı kuracağız. 

3.2 Çocukların ve gençlerin katılımı, gençlik sosyal hizmeti 
 

Şehrimizin gençlik sosyal çalışması da SPD'nin kalbine yakın bir konudur. Bu 
nedenle, yerel ve şehirli gençlik bakımı için iyi personele, mekansal ve finansal 
kaynaklara büyük önem vermeye devam ediyoruz. 
Gençlik çalıştayı da bizim için yüksek bir öncelik. 
 
Belediye başkanımızla birlikte, şehrimizin şekillenmesinde çocukların ve 
gençlerin aktif olarak yer almalarını sağlayacak bir planın peşindeyiz.  
Çocuklar ve gençler demokratik süreçleri öğrenebilir ve aynı zamanda konsey 
ve idari çalışmalara yeni bakış açılarının akmasına izin verebilir.  
Bu bizim için önemli! Bu, genç vatandaşlarımızın Osterode am Harz şehri ile 
özdeşleşmesini güçlendirebilir 
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haline gelmek. Demografik değişimin arka planına karşı, bu hedef, ilgili 
gençlerin en baştan dahil edilmesi gereken ayrıntılı bir planlama ve hazırlık 
gerektirdiğinden büyük önem taşımaktadır.  
Bu nedenle, ilgilenen tüm gençlere katılma ve katılma fırsatı sunan bir “çocuk 
ve gençlik forumu” anlamında mümkün olduğunca açık bir katılım formatı 
geliştirmeye çalışıyoruz.  
Kararların etkisi ve bağlayıcılığı, kendi bütçeniz ve tüzüğünüzle güçlendirilebilir.  
Gençlerin bu katılım formatının geliştirilmesi kadar erken dahil edilmesi SPD 
için çok önemlidir.  
Bu yeni formatı yetişkinlere yaptırmak yerine kendiniz geliştirmeye ve 
tasarlamaya yardımcı olmalısınız.  
Kentsel gençlik sosyal çalışmamız, okullar ve dernekler ile işbirliği içinde, 
ilgilenen gençleri engelsiz bir şekilde çalışmaya tanıtabiliriz. 
Gelecekte, ergenler için müzik etkinlikleri veya mobil diskolar gibi kültürel 
sosyal hizmetlerin desteklenmesini de düşünebiliriz. Burada yapılacak ilk şey, 
gerçek ihtiyaçları ve tasarım seçeneklerini belirlemektir. 
 
 
 

 

Yaşlılar şehrimizde önemli bir gruptur. Geniş bir bilgi birikimine sahiptirler ve 
yaşam deneyimleriyle günlük hayatımızı zenginleştirirler. Sosyal, kültürel, politik 
ve sportif alanlarda gönüllü taahhütleri olmadan birçok kulüp ve dernek artık 
görevlerini yerine getiremezdi. 
 
Demografik gelişmenin bir sonucu olarak konut ihtiyacı da değişmektedir. 
Yaşlıların tanıdık çevrelerinde kalabilmelerini istiyoruz. Bu nedenle daha yaşa 
uygun ve engelli dostu konutların oluşturulması için kampanya yürüteceğiz.  
 
Ayrıca üçüncü yaşlarındaki insanlar için toplu konut projeleri gibi alternatif 
yaşam biçimlerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu arka plana karşı, kentsel 
konut stokumuza hedefli bir bakış atmak istiyoruz. 
 
Kentin inşaat projelerinde ve renovasyonlarında zaten engel olmamasına dikkat 
ediliyor. Bu sadece binalar için değil, aynı zamanda Kornmarkt'ın yenilenmesi 
gibi yol geçişleri, kaldırımlar ve meydan tasarımları için de geçerlidir. 
 

 

 

4 Yaşlılar ve demografik değişim 
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4.1 Dahil etme 

Engelliler sosyal hayata katılabilmelidir. Kararlı ve insancıl bir yaşam 
sürdürebilmelisiniz. Osterode am Harz'daki tüm kamu tesislerinde erişilebilirlik 
talep ediyoruz. Tüm binalar, trafik sistemleri ve ulaşım araçları, engellilere 
sorunsuz bir şekilde erişebilmeli veya kullanabilmelidir. 
 

 

 

 

5.1 İklim-aktif belediyesi 
 
 
İklim krizini ve onun ciddi sonuçlarını kontrol altına almak artık şehrimizde en 
önemli öncelik haline geldi.  
Şimdiye kadar alınan önlem ve planların küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece  
ile sınırlamak için yeterli olmadığını biliyoruz. Bu hedefe hâlâ ulaşabilmek için 
her düzeyde önemli kararlar alınması gerekiyor. 

 

5  Çevre, trafik ve hareketlilik 

 

gençlik sosyal hizmeti 
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Kentle ilgili tüm kararlarda bu nedenle iklim üzerindeki etkiler dikkate alınır ve 
iklim, çevre ve türlerin korunması üzerinde olumlu etkisi olan çözümler tercih 
edilir. Bu, örneğin, birçok kentsel yeşil alanı içerir. Sürdürülebilir ve böcek dostu 
çiçekli çayırlara dönüşümde daha fazla potansiyel görüyoruz. Yeni parklar, yol 
kenarları ve açık alanlar oluştururken veya yeniden tasarlarken, uygun olan 
yerlerde yerel ağaç ve çalıların dikilmesine özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, 
Paskalya veya okullar için sponsorlukları da savunuyoruz. Çevre Günü gibi ortak 
kampanyalarla halk arasında çevre bilincini yaygınlaştırmak istiyoruz. Çiçekli 
çayır projesi ile yola çıktık. Kelebekler, arılar çakıllı bahçeler yerine ön 
bahçelerimizi zenginleştirsin diye mahallemizde de bu konuda farkındalık 
yaratmak artık önemli. Arazi kullanım planlamamızı ekolojik yönlere göre 
değiştirdik. 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi, iklimi korumanın 
önemli bir parçasıdır. Bunun için de rüzgar türbinlerine ihtiyacımız var. İklim 
koruması ve yaşam kalitesi arasında uzlaşma bulmak, sorumlu yerel politikadan 
beklediğimiz şeydir. 
 
Önümüzdeki seçim döneminde Osterode için bir iklim koruma konsepti 
oluşturacağız. Bu sayede hedefli bir strateji ile şehrimizin sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlayacağız. Sorumluluğumuzla yüzleşiyoruz ve Osterode am 
Harz'ı iklim açısından aktif bir belediye haline getiriyoruz. 
Yirmi yıl önce madencilik şirketleriyle kararlaştırıldığı gibi kentsel alanımızdaki 
alçı karst alanını korumak istiyoruz. Bu alçı uzlaşmasının ötesinde madencilik 
alanlarının genişletilmesini reddediyoruz. 
 

 
5.2 Şehir ormanımız "Şehrimizin kapılarındaki yeşil akciğeri dir" 
 
 
İlerleyen iklim değişikliğinin neden olduğu orman tahribatı, şehir ormanlarımızı 
sert bir şekilde vurdu. Ancak geleceğe olumlu bakıyoruz ve mevcut durumu 
yeniden düzenleme için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu amaçla uzmanlarla 
birlikte uygulanabilir bir konsept geliştiriyoruz. 
Bir bütün olarak, kentsel ormanı tüm ekolojik ve mikroklimatik işlevleriyle bir 
oksijen üreticisi, CO2 azaltıcı ve su deposu olarak “yeşil bir akciğeri” olarak 
görüyoruz. Keresteyi gelecek nesillere olası bir gelir kaynağı olarak “tahta 
tasarruf bankası” olarak bırakmak istiyoruz. Bunu şehir ormanımızın 500 yılı 
aşkın geçmişine borçluyuz. 
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Ekolojik ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla doğal yaşam alanı, sükunet, deneyim 
ve aynı zamanda genç yaşlı için keşif yeri istiyoruz.Belediye başkanımızın 
başlattığı ağaç dikme kampanyalarına halkın yoğun ilgisi bizi bu tür 
kampanyaları davet etmeye teşvik ediyor.  
 
Ormanı bir eğitim yeri olarak da görüyoruz. Bu amaçla SPD meclis grubunun 
talebi üzerine Feenhöhe'de kent ormanının sürdürülebilir dönüşümüne ilişkin 
bir bilgi noktası oluşturulacak. 
 
SPD belediye meclisi grubu, 2018 yılında bir orman anaokulunun kurulmasını 
başlattı. Belediye Başkanı Augat yönetiminde talebimiz sadece bir yıl içinde 
yerine getirildi. Yoğun talep bize bu adımın doğru ve önemli olduğunu 
gösteriyor. Gelecekte orman ve çevre eğitimini daha da teşvik etmek istiyoruz. 
Anaokulları ve ilkokullar orman habitatını daha fazla tanımalı ve takdir 
etmelidir, e. B. daha önce olduğu gibi bir okul ormanının kurulması yoluyla. Bu, 
ormancılık departmanından gelen ekiple yoğun işbirliği yoluyla yapılmalıdır. 
 
Osterode'ye sınıf gezileri kapsamında, çocuklarımızın yanı sıra yabancı aileler ve 
okul çocukları için şehir ormanında bulunan gençlik yurdu ile işbirliği içinde 
geziler ve orman haftaları düzenlenmektedir. 
 

5.3 Hareketlilik ve E-Bisiklet – Şehiri 
 
Mobiliteyi çevre dostu ve herkes için uygun maliyetli bir şekilde yeniden 
düşünmek, önümüzdeki birkaç yılın en büyük görevlerinden biri. Bu bağlamda, 
bisiklet trafiğinin yanı sıra otobüs ve trenle ihtiyaca dayalı toplu taşıma da 
merkezi bir rol oynayacaktır. SPD'nin Göttingen'e beş avroluk bir biletle ulaşma  
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sözü başarıyla yerine getirildi. Şimdi görev, günlük işe gidip gelmenin güvenli ve 
güvenilir olması için altyapıyı daha da geliştirmek. Ek olarak 
2021 yerel seçimleri için seçim programı meydanı bir bütün olarak yeniden 
tasarlayarak ve aynı zamanda 
güvenli bir bisiklet park tesisi 
yaparak ortadaki tren durağında 
tekerlek ve rayı birbirine bağlamak 
istiyoruz. Kentsel alanlarda çevre 
dostu, konforlu ve sağlıklı bir 
ulaşım aracı olarak e-bisiklete 
güveniyoruz.  
Uzun vadede, Osterode'u bir eBike 
Şehri'ne dönüştürmek istiyoruz. 
Yeni bisiklet yolları ve çok sayıda 
park yeri ile insanları, özellikle 
şehir içinde kısa yolculuklar için araçlarını daha sık park etmeye teşvik etmek 
istiyoruz.  
Bu amaçla, şehir bütçesini boğmamak için aktif olarak kaynak yaratacağız. 
Turizm açısından, alçak dağ silsilemizde e-bisikletin birçok avantajına da 
güveniyoruz. Burada gecelemeyi bisiklet dostu bir şekilde donatmak ve onarım 
seçenekleri ve ayrıntılı turlar gibi hizmetler sunmak önemlidir.  
Gençlik yurduyla başlamak istiyoruz.  
İlçe düzeyinde, Osterode ve Göttingen arasındaki mevcut otobüs ve tren 
bağlantılarını iyileştirmeye kararlıyız.  
Trafik ve park alanı konseptiyle, bireysel trafiği iyileştirmek ve örneğin toplu 
taşımanın yanı sıra yaya ve bisiklet trafiği gibi çevre dostu hareketliliği teşvik 
etmek istiyoruz. Bunun için bir otogarın Kaffeemühle otoparkı alanına taşınması 
olacaktır.  
Demiryolu ve otobüs taşımacılığının birleşimi (ÖPNV),  
yerel toplu taşıma için merkezi bir ulaşım merkezi oluşturur.  
 
 
 
 
Şehrimizde vatandaşlar 130'dan fazla kulüp ve dernekte yer almakta ve gönüllü 
çalışmalarıyla kent toplumumuza değerli katkılarda bulunmaktadır. 
 
Gönüllüler, SPD'de endişelerine her zaman açık bir kulak buluyor, çünkü 
toplumumuzun tüm nesilleri onların çalışmalarından yararlanıyor.  
Bu, kentin yeni onur ödülü gibi maddi olmayan desteğin yanı sıra, doğal olarak 
spor tesisleri, yüzme havuzları ve etkinlik mekanlarının sağlanmasını da içeriyor. 

6 Gönüllülük toplumumuzun kalbinde  

 

 

gençlik sosyal hizmeti 
 



- 16 - 
 

 2021 Yerel seçimleri için seçim programı                                            

 
 

6.1 İtfaiye 

Gönüllü itfaiye ekiplerimiz, kamu yararına olan belediye hizmetlerinin özel bir 
hazinesidir, çünkü orada insanlar günün her saatinde toplum için gönüllü 
çalışırlar.  
Önümüzdeki seçim döneminde Förste / Nienstedt'te çok küçülen iki alet evinin 
yerini alacak yeni itfaiye ekipman evini inşa edeceğiz. Mülkün satın alınması ve 
planlama kaynaklarının sağlanması ile hazırlık çalışmaları yapıldı, şimdi binanın 
dikilmesi zamanı geldi. Bu yeni bina projesine ek olarak, ekipmanların sürekli 
yenilenmesini de kalıcı bir görev olarak görüyoruz.  
Spektrum, kişisel koruyucu ekipmanlardan araçlara ve alet depolarına kadar 
uzanır. Burada itfaiye, idare ve konsey arasındaki diyalogda mevcut planların 
sürekli olarak yeni veya değişen gereksinimlere uyarlanması önemlidir. Ne de 
olsa hepimiz itfaiyecilerimizin görevlerinden her zaman sağlıklı dönmelerini 
istiyoruz.  
İtfaiye teknik merkezi Katzenstein için bölge ile yaptığımız görüşmelere 
güveniyoruz. İlçe acil durum örgütleri yerleştirilmesi ve daha sonra serbest 
bırakılan alanların daha sonra kullanılması açısından, şehir bütçesini bina 
yenileme maliyetleri ile yüklemeden, çıkarlarımıza adaletli bir çözüm için 
çalışıyoruz. 
 
 

6.2 Spor 
 
Bölge spor tesisi “Jahnstadion”un renovasyonu ve modernizasyonu ile 
önümüzdeki birkaç yıl içinde şehrimizde rekabet, kulüp ve okul sporlarını 
desteklemek ve tesisi büyük etkinlikler için çekici hale getirmek istiyoruz. Bu 
amaçla şimdiden yaklaşık bir milyon Euro'luk fon topladık. 



- 17 - 
 

 2021 Yerel seçimleri için seçim programı                                            

 
 
Bu kapsamlı tedbirlerin tamamlanmasıyla birlikte dikkatimizi şehir genelindeki 
spor tesislerimize çevireceğiz. Yenilenmesi ve modernizasyonu için konseptler 
talep edeceğiz ve bunları art arda uygulayacağız. Bu şekilde uzun vadeli 
planlama güvenliği oluşturuyoruz ve eyalet ve federal hükümetten fon 
alabiliyoruz.  
İnşallah 2022 Corona'dan sonraki yıl olur. Korona pandemisi döneminde pek 
çok spor yapılamadı. Her yaştan insan bundan muzdarip ama aynı zamanda 
kulüpler için varoluşsal sorunlar yaratıyor. Spor ve siyasete dayalı yerel bir 
kampanyada, bu nedenle kulüp sporunu desteklemek için uygun önlemleri 
belirlemek ve desteklemek istiyoruz. Yürüyüş gününe mi yoksa bisiklet 
macerasına mı dönüşeceğine,  
Kornmarkt'ın bir spor arenasına mı yoksa şehir içi çevre yoluna mı 
dönüşeceğine kulüpler karar verecek. ALOHA'daki inşaat çalışmaları devam 
ediyor. Dikkatli finansal planlamamız sayesinde, inşaat planlarına kaydırak ve 
bistro yapımını dahil edebildik. Yeni havuzun tamamlanmasından sonra, bir açık 
yüzme havuzu inşa etme ihtimalini araştırmak istiyoruz. 
 

6.3 Kulüpler ve dernekler için destek 
 
Belediye başkanımız seçim kampanyası sırasında birçok kulübü ziyaret ederek 
onların endişelerini ve ihtiyaçlarını fark etti. Daha sonra destekleyecek çözümler 
aradık ve kulüpler için hizmet noktası kurma fikrimiz tam da bu noktada ortaya 
çıktı. Jens Augat'ın şehrimize belediye başkanı seçilmesiyle bu fikri hayata 
geçirdik.  
 
Kulüplerin sorunlarına ve projelerine daha iyi destek olabilmek için kulüp ve 
dernekler için bölgesel koordinasyon ofisini oluşturduk. Bir “Dernekler Evi” ile 
derneklerin ve gönüllülerin çalışmalarını gelecekte daha da kolaylaştırmak 
istiyoruz.  
 
Johannistorhaus'ta, şehrin kalbinde, engelsiz toplantı ve etkinlik odaları sunmak 
istiyoruz. Bina, daha sonra derneklere temsili amaçlarla da hizmet edebilecek 
şekilde hazırlanacaktır. Güvenilir bir başlangıç noktası ve ağ oluşturma noktası 
olarak kulüpler de birbirlerinden yararlanabilir. 
Kulüplerimizin arkasında duruyor, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki 
katkılarını takdir ediyor ve destekliyoruz.  
Bu nedenle sadece seçim kampanyaları döneminde etkinliklere, konserlere, 
spor etkinliklerine ve festivallere gitmiyoruz. Biz Sosyal Demokratlar güvenilir 
ortaklarız ve aynı zamanda kendimiz de gönüllü çalışmalar yapıyoruz 



- 18 - 
 

 2021 Yerel seçimleri için seçim programı                                            

6.4 Kültür 
 
Özellikle Corona krizi nedeniyle, sanat 
ve kültürün bizim için ne kadar önemli 
olduğunu hepimiz fark ettik. Kültür, 
toplumumuzun tüm nesillerini teşvik 
eder, eğitir ve korur. Yaşam kalitesi ve 
ekonomik güçtür.  
Osterode'daki kültür aynı zamanda 
Osterode için bir reklamdır! Şehrimizin 
insanlarını birbirine bağlar ve 
misafirlerimize olumlu hatıralar bırakır.  
Önümüzdeki seçim döneminde, bu 
nedenle, farklı bir kültürel-politik 
gelecek perspektifi göstermek 
istiyoruz. Kültürel mirasımızı koruyarak 
ve gelecek nesillere aktararak 
şehrimizin tarihinin hafızasını korumak 
istiyoruz.  
Bu nedenle yerel müzemizi modern ve 
çağdaş bir yurttaş müzesine 
dönüştürme planlarını destekliyoruz.  
Bu amaçla günümüz şehir 
kütüphanesinin bulunduğu alanda, 
kültürel etkinlikler için alan ve sahne de sunabilen çekici bir açık ve kapalı alan 
oluşturulacaktır.  
Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte şehrimiz satranç takımı 
villasında da çok işlevli bir buluşma yerine kavuşacak.  
Sanatta çalışanların durumunu iyileştirmek için burada bir fırsat da görüyoruz, 
bu etkinlik alanlarının ucuz veya ücretsiz sağlanması yoluyla.  
Yeni, modern kütüphanemiz evini satranç takımı villasında bulacak. Şehir 
kütüphanemizin konsepti son yıllarda sürekli olarak geliştirildi ve gelişen 
dijitalleşmeye uyarlandı. Şehrimizin ve yörelerimizin insanlarına geniş bir 
edebiyat ve medya yelpazesi sunmada önemli bir bileşendir. 
 
Bir eğitim yeri olacak, aynı zamanda kültür ve buluşma yeri olacak. Teklifin 
kullanımının herkes için ücretsiz olmasını sağladık ve öyle kalacak. 
Kornmarkt'taki renovasyon çalışmalarının sonunda, şehrimizin kültür işçileri, 
şirketleri ve vatandaşları ile güçlerimizi birleştireceğiz. 
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Bir zamanlar şehir sınırlarının ötesinde bilinen eski şehir festivalimizin yeniden 
canlanmasını kutlayın. Kornmarkt'ı yüksek profilli etkinlikler için çekici bir 
etkinlik alanı olarak belediye binasının yanına kurmak istiyoruz. 
 
 

6.5 Uluslararası ortaklıklar ve dostluklar 
 
Armentières ve Ostróda kasabası ile dostluk eşleştirmeyi sürdürmek istiyoruz. 
Bazıları 58 yıldan uzun bir süredir Avrupa uzlaşmasının önemli bir unsuru 
olmuştur. Öğrenci değişimi ile özellikle gençlere birbirlerini tanıma ve anlama 
fırsatı verdiler. Küreselleşen dünyamızda, doğrudan temasları sürdürmek ve 
ortak projeler aracılığıyla birbirimizden öğrenmek önemlidir.  
Ayrıca Senegal'deki Kaolack departmanıyla, örneğin "belediye iklim ortaklıkları" 
çerçevesinde "Ağaçlar okul yapar" projesiyle bölgesel dostluğumuzu 
derinleştirmek istiyoruz. Mevcut okul ortaklıklarını da destekleyeceğiz. Bu 
arada, tüm ortaklıklar ve dostluklar, yoğunlukları, süreklilikleri ve uzmanlıkları 
nedeniyle ulusal ve uluslararası büyük ilgi görmüştür. 

 
 
 
 

 
 
 

Osterode am Harz, güçlü bir iş yeridir. Şehrimizde birçok başarılı, hatta bazı 
durumlarda küresel şirketler var. Belediye ekonomi politikasını eşit temelli bir 
ortaklık olarak görüyoruz.  
 
Bu, politikacılar olarak yerel düzeyde doğru çerçeve koşullarını yarattığımız 
sürekli yenilikler gerektirir. 
 
 

7.1 İş yerinin güçlendirilmesi 
 
Her şeyden önce, dijital olarak 
yükseltmemiz gerekiyor!  
Bu nedenle, yüksek hızlı İnternet'e 
erişim sağlayan hızlı fiber optik 
bağlantılar talep ediyoruz.  
Şehir ve tüm mahalleler, pano boyunca fiber optik hatlarla ev bağlantılarına 
sahip olmalıdır. 
 

7 Halk için ekonomi 

 

 

gençlik sosyal hizmeti 
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Bir ortak çalışma alanıyla, insanların gerçek şirket merkezinden bağımsız olarak 
iş yerlerini bulabilecekleri yeni çalışma biçimlerine açılmak istiyoruz. 
 Kendileri için çekici bir yerde çalışırlar ve müşterileri ve meslektaşları ile 
İnternet üzerinden iletişim kurarlar.  
 
Belediye binasındaki iş hizmet merkezimiz şirketleri destekler ve ağlar kurar - 
mümkün olan en iyi çerçeve koşullarıyla ilgilenir. Örneğin, şirketlere ucuz 
gayrimenkul komisyonculuğu yapar ve uygun ticari alan sunar.  
Bu aynı zamanda genç şirketleri buraya yerleşmeye ikna etmelidir. Osterode'da 
sosyal olarak tasarlanmış işleri sürdürmeye ve yenilerini yaratmaya kararlıyız. 
Vatandaşlarımız başkalarının tatile gittiği yerlerde yaşıyor.  
 
Sen de burada okuyup çalışmalısın! Şirketlerin ve güçlü meslek okullarının bize 
iyi eğitim vermesini istiyoruz. Öğrencilerin eğitim merkezlerine ve meslek 
okullarına kısa mesafeleri olmalı ve bir kariyer başlangıcı olarak öğrencilerin 
eğitiminden sonra, yaşam merkezi Osterode'de olan ve şehriyle özdeşleşen 
uzun vadeli iyi işlere ihtiyaç duymalıdırlar. 

Bundesstraße 243'te Thüringen'in A43 ve A7'si arasındaki boşluğu kapatmak, 
Osterode'nin en önemli ulaşım bağlantısı üzerinden daha da hızlı ulaşmasını 
sağlayacaktır.  
West Harz endüstri parkı bundan çok büyük fayda sağlıyor. Orada çok az ticari 
alan kaldığı için önümüzdeki seçim döneminde mevcut ticaret alanını 
genişleteceğiz.  
 
Böylece Osterode am Harz'da başarılı şirketler için yeni bir alan yaratıyoruz. 
Başarılı bir ekonomi politikasının, özellikle belediye düzeyinde, kesitsel bir görev 
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olduğunu anlıyoruz. İyi çocuk bakımının bir çok çeşitli ilk ve orta dereceli 
okulların yanı sıra çekici spor ve kültürel teklifler, çekici bir iş yerinin yumuşak 
faktörleridir. 
Bu nedenle anaokullarında, ALOHA'da, satranç takımı villasında veya yolların ve 
bisiklet yollarının yapımındaki inşaat projelerimiz, yerel şirketler için her zaman 
iyi çerçeve koşullarında yapılan yatırımlardır. Burada SPD, Osterode am Harz'da 
on yıllardır itici güç olmuştur ve gelecekte de öyle kalacaktır ! 

 
7.2 Turizm 
 

Harz turizmi şu anda katılmak istediğimiz benzeri görülmemiş bir patlama 
yaşıyor. Başlangıç pozisyonumuz iyi çünkü Osterode am Harz, tarihi yarı ahşap 
eski kenti ve hemen yanıbaşındaki olağanüstü doğal manzarası ile turistlere 
sunacak çok şeyi var. 

Geçtiğimiz konsey döneminde bir dizi başarılı turizm projesi başlattık, ancak 
burada da daha fazla gelişmemiz gerekiyor.  
• İdare ve belediye başkanı ile işbirliği içinde, Osterode çevresindeki yürüyüş     
parkurları ağını önemli ölçüde genişlettik  
(https://www.osterode.de/portal/seiten/wandertouren-osterode-am-harz-
912000813-21351.html)  
 

Bu genişleme sadece klasik Harz yürüyüş parkurlarını değil, aynı zamanda 
yerleşim yerleri ile Harz ön arazisini de içerir.  
 
• "Harzer-Hexen-Stieg", turizm açısından en yüksek öneme sahip, ulusal olarak 
bilinen bir yürüyüş parkurudur. yürüyüşçü sayısı 
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istikrarlı bir şekilde yükselir. Artık ziyaretçileri eski şehrimize, ağartma 
noktasındaki "Harzer-Hexen-Stieges" in başlangıç noktasına giden eşek 
sürücüsü anıtı olan Marientorstraße, Kornmarkt üzerinden Mitte tren 
durağından hedefli tabelalar aracılığıyla çekiyoruz.  
 
Bu bağlamdaki diğer mıknatıslar, eşek sürücüsü anıtındaki popüler Harz yürüyüş 
iğnesi için özel damga yeri ve yeni tasarlanan Kornmarkt'ta “cadı süpürgesi bilgi 
noktası”nın kurulması planlanıyor.  
 

• Lerbach kamp alanı gibi yenilikçi turizm projeleri geliştirmeye devam edeceğiz        
( https://www.campingwelt.de/oeko-camp-in-lerbach-im-harz-enestand/) 
tam güçle destekleyin.  
 

• Potansiyel otel yatırımcıları arayışına devam etmek istiyoruz. Tüm bu 
önlemlerin amacı, Osterode'nin bölgemizdeki turizm patlamasına katılmasına 
olanak sağlamaktır.  
Yönetimi ve belediye başkanımız Jens Augat'ı geleceğe yönelik bir turizm 
konsepti geliştirmede destekliyoruz.  
Dijitalleşme aynı zamanda turizm alanında başarılı bir eylem için bir ön koşul 
olacaktır. 
 
 Bu nedenle, şehrimizi çağdaş bir şekilde tanıtmamızı ve müşterilere hedefli 
turizm teklifleri sunmamızı sağlayacak yeni bir turizm web sitesinin 
geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 
 
Güney Aşağı Saksonya, eski yarı ahşap kasabalarıyla şehir turizmi için de 
oldukça çekici. Komşu şehirler Duderstadt, Einbeck, Northeim ve Hann. 
Münden ile bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi.  
Yarı ahşap beşgenin bir parçası olan Münden, bu nedenle Osterode am Harz 
şehri için çok önemlidir. 
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Son yıllarda iyi iş çıkardık ve bununla gurur duyuyoruz - başarımız ancak 
yönetim ve siyaset arasında güvenilir ve güvenilir bir işbirliği ile mümkün oldu.  
Artık rahat bir vicdanla tekrar yatırım yapabiliriz. Bir sürü büyük görev ve proje 
bizi bekliyor. Bunu yapmak için, önümüzdeki zorluklarla yüzleşebilecek eğitimli 
ve kararlı idari personele ihtiyacımız var.  
Zaten çok şey başardık. Belediye başkanımız yönetimde zaten çok ilerledi, 
örneğin: B. vatandaşlık hizmeti. Basın çalışmaları da özellikle sosyal medyada 
yaygınlaştırıldı. Ve belediyede tüm siyasi organlar için merkezi bir irtibat kişisi 
var.  
Dijitalleşme ana konumuzdur ve öyle kalacaktır, ancak kendi içinde bir amaç 
olmamalı, tüm vatandaşların yararına hizmet etmelidir.  
Orada da başarılar zaten elde edildi. Bir kamu endişeleri portalı kuruldu 
(https://buergeranendung.osterode.de) ve çevrimiçi hizmetler büyük ölçüde 
genişletildi (https://www.osterode.de/portal/seiten/online-dienste-912000695-

21351.html?titel=Online+Dienste+im+Überblick).  
Ek olarak, ödeme işlemlerini basitleştirmek için ePayment adı verilen bir 
uygulamaya geçildi. İşte başlıyoruz. Gelecek için ek dijitalleştirme teklifleri, şehir 
için daha da vatandaş dostu bir web sitesi ve tüm durumlar için dijital hizmetler 
planlıyoruz.  
 

8 Modern, vatandaş belediye yönetimi 

 

 

gençlik sosyal hizmeti 
 

https://www.osterode.de/portal/seiten/online-dienste-912000695-21351.html?titel=Online+Dienste+im+Überblick
https://www.osterode.de/portal/seiten/online-dienste-912000695-21351.html?titel=Online+Dienste+im+Überblick
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Planlama ve karar alma süreçlerini şeffaf ve çözüm odaklı hale getirme çizgimizi 
takip etmeye devam ediyoruz. Gelecekte de, Osterode ve yöreleri için en iyi 
çözümleri bulmak için şehir yönetimi ile birlikte çalışmak istiyoruz. 


