Σύντομο Εκλογικό πρόγραμμα Volt Ανόβερο

I.

Κινητικότητα
Η Volt Hannover υποστηρίζει μια συνεπή στροφή από το αυτοκίνητο προς τη βιώσιμη και φιλική
προς τον χρήστη κινητικότητα. Η μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων θα οδηγήσει σε
καλύτερη ποιότητα αέρα, λιγότερο θόρυβο και περισσότερο χώρο στην πόλη μας. Για το σκοπό
αυτό, οι ποδηλατοδρόμοι και οι δημόσιες συγκοινωνίες θα πρέπει να επεκταθούν σημαντικά και
να ενισχυθεί η ελκυστικότητά τους.
Για το λόγο αυτό απαιτούμε:
●

Ποδηλατοδρόμοι που να είναι όχι μόνο πλατύς αλλά και διαχωρισμένοι από την
κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Όπως επίσης και να διατρέχουν την πόλη χωρίς διακοπή.

●

Πιο προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες. Οι μεγάλες αποστάσεις από την Περιφέρεια προς
την πόλη πρέπει να γίνουν λιγότερο δαπανηρές. Τα Σάββατα τα μέσα μαζικής μεταφοράς
θα πρέπει να είναι δωρεάν.

●

Ένα κέντρο χωρίς αυτοκίνητα εντός του Cityring. Οι γειτονικές περιοχές
θα πρέπει να γίνουν περιοχές χαμηλής κατανάλωσης

κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

Θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης στην πόλη. Οι περισσότεροι
δρόμοι πρέπει να κλείσουν για τα αυτοκίνητα και να χρησιμοποιούνται μόνο από
ποδήλατα και πεζούς.
●

Περισσότερες θέσεις στάθμευσης Park & Ride. Το εισιτήριο στάθμευσης θα πρέπει να
ισχύει και ως εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

●

Προώθηση του (station-based) Car-Sharing με τη διάθεση περισσότερων χώρων
στάθμευσης αποκλειστικά για Car-Sharing.

Βέλτιστη πρακτική: Η Κοπεγχάγη είναι η πιο φιλικά διακείμενη προς το ποδήλατο πόλη στον
κόσμο. Οι ποδηλατοδρόμοι είναι καλά ανεπτυγμένοι και φυσικά διαχωρισμένοι, έτσι ώστε οι
κάτοικοι της Κοπεγχάγης να διανύουν 1,44 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ημέρα με το ποδήλατο.

II.

Συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική

Στόχος μας είναι μια ζωντανή, ζωντανή δημοκρατία στο Ανόβερο. Ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, οι
πολίτες επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμετέχουν
περισσότερο. Ειδικότερα, θέλουμε να προσεγγίσουμε ομάδες που σήμερα συμμετέχουν
ελάχιστα στην πολιτική.
Γι' αυτό το λόγο ζητάμε:
●

Την

καθιέρωση

συνελεύσεων των πολιτών με κλήρωση. Οι συνελεύσεις θα

συγκαλούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή με αίτηση. Οι εισηγήσεις των
συνελεύσεων πρέπει να συζητούνται στο δημοτικό συμβούλιο και η απόρριψή τους
πρέπει να αιτιολογείται.
●

Όσο αφορά τους προϋπολογισμούς των πολιτών, θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να
μπορούν να αποφασίζουν άμεσα και δημοκρατικά για την κατάθεση ενός συγκεκριμένου
χρηματικού ποσού (π.χ. 1€ ανά κάτοικο).

●

Συμβούλια νεολαίας για την εκπροσώπηση των μαθητών.

●

Πιο διαφανής τοπική πολιτική, π.χ. με τη ροή και την καταγραφή των συνεδριάσεων και
την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο.

●

Μια ψηφιακή διοίκηση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ολοκληρώνουν όλες τις
διοικητικές διαδικασίες από το σπίτι τους.

Βέλτιστες πρακτικές: Στο Ρέικιαβικ, οι πολίτες μπορούν να προτείνουν έργα σε μια διαδικτυακή
πλατφόρμα, τα οποία στη συνέχεια ψηφίζονται. Τρία εκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι διαθέσιμα
για την υλοποίηση των πιο δημοφιλών έργων.

III.

Ανάπτυξη της πόλης και στέγαση

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει ενεργό και διαμορφωτικό ρόλο στην περαιτέρω
ανάπτυξη της πόλης. Η Volt θέλει να λάβει μέτρα κατά της αύξησης των ενοικίων, να
προετοιμάσει την πόλη μας για υψηλότερες θερμοκρασίες και να κάνει το κέντρο του Ανόβερου
πιο ελκυστικό.
Για το λόγο αυτό απαιτούμε:
●

Πολεοδομικό σχεδιασμό βασισμένο στο μοντέλο της "κομβικής πόλης": πρέπει να
δημιουργηθούν περισσότερα υπο-κέντρα (sub-centre) εντός των οποίων θα είναι
διαθέσιμες

στους

πολίτες

όλες

οι

καθημερινές

υπηρεσίες

(χώρος

εργασίας,

εγκαταστάσεις αναψυχής, ιατρικές υπηρεσίες κ.λπ.).
●

Μεγαλύτερος αριθμός κατοικιών που να ανήκουν στο δημόσιο, ώστε οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής να μπορούν να έχουν άμεση επιρροή στην εξέλιξη των ενοικίων

●

Περισσότερες κατοικίες που να παρέχονται από την κοινωνία

●

Περισσότερο πράσινο, πρασίνισμα των προσόψεων και των κτιρίων και περισσότερες
υδάτινες επιφάνειες στους δημόσιους χώρους για την ψύξη του αστικού κλίματος.

●

Για να γίνει το κέντρο της πόλης πιο ελκυστικό, θέλουμε να καθιερώσουμε εκεί μια
ποικίλη εμπορική προσφορά, να δημιουργήσουμε περισσότερους χώρους πρασίνου και
χώρους διαμονής, να δημιουργήσουμε κατοικίες και να διαμορφώσουμε το κέντρο της
πόλης χωρίς αυτοκίνητα.

Βέλτιστη πρακτική: Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Βιέννη αγοράζει και κατασκευάζει
ακίνητα μέσω της δημοτικής θυγατρικής της "Wiener Wohnen" και τα ενοικιάζει σε προσιτές
τιμές. Λόγω αυτής της δημοτικής επιρροής, τα ενοίκια είναι πολύ χαμηλά.

IV.

Ευρώπη

Η Volt αντιπροσωπεύει μια πολιτική που σκέφτεται πέρα από τα εθνικά σύνορα. Θέλουμε,
λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό Ανόβερο που θα συνεργάζεται στενά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και θα
βλέπει τον εαυτό του ως μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Για το λόγο αυτό απαιτούμε:
●

Μια καλύτερη αντίληψη της ΕΕ στο Ανόβερο. Η ΕΕ χρηματοδοτεί πολλά έργα στην
περιοχή και οι τοπικές εταιρείες πωλούν τα προϊόντα τους σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα
πλεονεκτήματα πρέπει να αναδειχθούν.

●

Έναν

ισχυρότερο

ευρωπαϊκό

προσανατολισμό

της

πόλης

μας.

Θέλουμε

να

προωθήσουμε τις ανταλλαγές φοιτητών, να χαρίσουμε εισιτήρια Interrail στους
18χρονους και να εισαγάγουμε μια ευρωπαϊκή κάρτα πολίτη σε συνεργασία με άλλες
πόλεις.
●

Εντατικοποίηση των ανταλλαγών και στενή συνεργασία με άλλες πόλεις. Αυτό θα
επιτρέψει στο Ανόβερο να επωφεληθεί και να μιμηθεί καλές ιδέες και λύσεις άλλων
πόλεων.

●

Ενίσχυση των αδελφοποιήσεων των πόλεών μας. Σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνίας
των πολιτών, θέλουμε να δημιουργήσουμε στενούς δεσμούς με τις αδελφοποιημένες
πόλεις μας, π.χ. στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, του αθλητισμού ή της
επιστήμης.

Βέλτιστες πρακτικές: Οι αδελφοποιημένες πόλεις Κρέφελντ και Βένλο έχουν συστήσει μια
κοινή επιτροπή στην οποία ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες και συνεργάζονται.

V.

Καλύτερη προστασία του κλίματος στο Ανόβερο

Η καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά καθήκοντα της
εποχής μας. Και στο Ανόβερο πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Η Volt υποστηρίζει τον στόχο της πόλης να είναι κλιματικά ουδέτερη
μέχρι το 2035. Για την Περιφέρεια, θέλουμε να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το
2040.
Γι' αυτό απαιτούμε:
●

Μια ταχεία επέκταση της ηλιακής ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω της υποχρέωσης
ηλιακής ενέργειας για τα νέα κτίρια και της χρήσης ανοικτών χώρων (στεγασμένοι χώροι
στάθμευσης, πλευρικές λωρίδες).

●

Περισσότερη ενεργειακή αποκατάσταση. Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να προσθέτουν στο βασικό ενοίκιο την εξοικονόμηση του ενεργειακού
κόστους, εφόσον το ενοίκιο συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης δεν αυξάνεται (το
λεγόμενο "Warmmietenmodell").

●

Ο μακροπρόθεσμος μετασχηματισμός της οικονομίας μας σε κυκλική οικονομία, ώστε να
επαναχρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι.

●

Αυξημένη χρήση βιώσιμων οικοδομικών υλικών (π.χ. ξύλο).

●

Αξιολόγηση του κλίματος για κάθε διοικητικό μέτρο.

●

Συχνότερη συλλογή και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων CO2 από την τοπική
αυτοδιοίκηση.

●

Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Βέλτιστη πρακτική: Στο Bottrop εφαρμόζεται το "Warmmietenmodell". Ετησίως αναβαθμίζονται
τρείς φορές περισσότερα κτίρια για καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα συγκριτικά με τον εθνικό
μέσο όρο.

VI.

Οικονομία Αννόβερου

Το Volt θέλει να διευκολύνει τη δημιουργία νεοσύστατες εταιρείες (start-ups) επιχειρήσεων,
ώστε οι δημιουργικοί επιχειρηματίες να μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Επιπλέον,
βλέπουμε τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην πόλη ως σημαντικά μέσα για την επίτευξη
πολιτικών στόχων. Θέλουμε να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου τομέα και των
ιδιωτικών εταιρειών.
Για το λόγο αυτό απαιτούμε:
●

Ένα ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής για τους ιδρυτές ("one-stop-shop solution").

●

Μια ψηφιακή καταχώριση των εταιρειών εντός μιας εβδομάδας.

●

Την παροχή ενός συντονιστή για τους ιδρυτές, ο οποίος θα τους βοηθάει στις
γραφειοκρατικές εργασίες.

●

Περισσότεροι χώροι συνεργασίας (co-working spaces) στο Ανόβερο.

●

Η αυξημένη χρήση της συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες. Οι αρχές θα πρέπει να καθορίσουν ένα σαφές πλαίσιο γι' αυτό. Η
συνεργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για το σχεδιασμό
δημόσιων χώρων (τουαλέτες σε δημόσια πάρκα) ή ψηφιακών έργων (συλλογή
δεδομένων κυκλοφορίας για καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας).

Βέλτιστη πρακτική: Το Σακραμέντο έχει συνάψει συνεργασία με διάφορες ιδιωτικές εταιρείες
για να παρέχει στους πολίτες σύγχρονες και ευφυείς έννοιες μεταφορών.

VII.
Η

Εκπαίδευση
εκπαίδευση

πρέπει

να

εκπληρώνει

πολλά

καθήκοντα.

Πρέπει

να

αναπτύσσει

προσωπικότητες, να διαμορφώνει καλά εκπαιδευμένους ειδικούς και να συμβάλλει στην
κοινωνική συνοχή. Για όλα αυτά τα καθήκοντα, η καλή εκπαίδευση χρειάζεται περισσότερους
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους από ό,τι στο παρελθόν. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν
σημαντική επένδυση για το μέλλον μας.
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους απαιτούμε:
●

Σχεδιασμό της σχολικής ανάπτυξης που θα βασίζεται στα ποσοστά γεννήσεων και θα
παρέχει εγκαίρως επαρκές προσωπικό δυναμικό και τα απαιτούμε , κατάλληλα και
σύγχρονα μέσα.

●

Σύγχρονα και ανακαινισμένα σχολικά κτίρια. Στο μέλλον τα σχολεία μπορούν να
εξελιχθούν σε συνοικιακά κέντρα που θα προσφέρουν στους πολίτες ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών και θα είναι έτσι ένας τόπος συνάντησης για όλους τους πολίτες.

●

Πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ευρεία ζώνη στα σχολεία.

●

Μια ολοήμερη προσφορά που όχι μόνο επιβλέπει τα παιδιά το απόγευμα, αλλά τους
προσφέρει

ανοιχτές

δραστηριότητες

στις

οποίες μπορούν να αναπτύξουν τα

ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.
●

Ένα σχολικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο όλα τα παιδιά μπορούν να
μεγαλώσουν μαζί. Τα σχολεία ειδικών αναγκών πρέπει να παραμείνουν, αλλά να
βρίσκονται κοντά στα κανονικά σχολεία και να συνεργάζονται με αυτά.

●

Περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι στη φροντίδα των παιδιών και στην εκπαίδευση τους
κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.

●

Καλές εγκαταστάσεις για τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να παρέχουν
εκπαίδευση σε πολίτες όλων των ηλικιών.

VIII.

Κοινωνικό Ανόβερο

Η Volt υποστηρίζει μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Είμαστε δυναμικά αντίθετοι
στις διακρίσεις, στην εχθρότητα και στον αποκλεισμό. Είναι καθήκον της πολιτικής να
εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στο Ανόβερο, γιατί η πόλη και η
περιοχή ανήκουν σε όλους μας!
Γι' αυτό απαιτούμε:
●

Μια μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της φτώχειας. Ειδικά στις γειτονιές όπου η φτώχεια
είναι πιο διευρυμένη, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να δράσει σε πρώιμο στάδιο. Η
παιδική φτώχεια πρέπει να καταπολεμηθεί μακροπρόθεσμα μέσω της υποστήριξης των
παιδιών και των οικογενειών τους κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

●

Σύμφωνα με την αρχή "Πρώτα η στέγαση" (Housing First), στους άστεγους πρέπει να
παρέχεται στέγη άνευ όρων και έτσι ένα σταθερό περιβάλλον.

●

One stop solution: Δημιουργία ενός μέρους στην πόλη, όπου οι πρόσφυγες θα μπορούν
να διεκπερεώσουν όλες τις βασικές γραφειοκρατικές υποθέσεις τους

●

Εξωτερική φροντίδα για τους ηλικιωμένους σύμφωνα με το ολλανδικό μοντέλο Buurtzorg,
όπου η φροντίδα παρέχεται από μικρές, ευέλικτες και καλά συντονισμένες ομάδες.

●

Συμβούλια παιδιών και νέων, ώστε να ακούγονται σαφώς οι ανησυχίες των νέων.

●

Περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων στους δημόσιους χώρους για να γίνει η πόλη μας πιο
καθαρή.

Βέλτιστες πρακτικές: Η Φινλανδία εφαρμόζει την αρχή "Πρώτα η στέγαση" και είναι η μόνη
χώρα της ΕΕ που κατάφερε να μειώσει τους άστεγους.

IX.

Ζωντανός πολιτισμός στο Ανόβερο

Η σκηνή των τεχνών και του πολιτισμού στο Ανόβερο βρίσκεται σε βαθιά κρίση λόγω της
πανδημίας. Επιπλέον, η πολιτιστική ζωή είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη σε λίγες
συνοικίες. Η Volt θέλει να δώσει στην τέχνη και τον πολιτισμό περισσότερο χώρο σε όλη την
πόλη μέσω στοχευμένης πολιτικής στήριξης.
Για το λόγο αυτό απαιτούμε:
●

Περισσότερες εγκαταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα τέχνης και
πολιτισμού.

●

Περισσότεροι ελκυστικοί χώροι προσβάσιμοι από το κοινό (π.χ. βιβλιοθήκες, κέντρα
νεότητας), ώστε να γίνουν τόπος συνάντησης για τους πολίτες της γειτονιάς.

●

Αντιγραφειοκρατική

πολιτιστική

χρηματοδότηση.

Επιτροπές

πολιτών

και

εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να αποφασίζουν σε τοπικό επίπεδο για την οικονομική
υποστήριξη των έργων.
●

Ένα πολιτιστικό ταμείο για νέους καλλιτέχνες.

●

Ένας αστικός πολιτιστικός διαγωνισμός για τη διάθεση δημόσιων χώρων για την τέχνη
του δρόμου και την αισθητική της γειτονιάς.

●

Μεγαλύτερη προβολή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής σκηνής στην ιστοσελίδα της
πόλης, η οποία πρόκειται να επανασχεδιαστεί.

●

Μια ζωντανή νυχτερινή ζωή που δεν λαμβάνει χώρα μόνο στις "μοντέρνες συνοικίες",
αλλά προσφέρει επίσης ευκαιρίες νυχτερινής διασκέδασης σε και άλλα μέρη της πόλης
(ιδίως στο κέντρο της ).

