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Program wyborczy 

• Pokonywanie Korony, radzenie sobie z konsekwencjami - 
pandemię Corony należy przezwyciężyć przy jak największej ochronie 
ludności Neumünster. Jako administracja miasta będziemy nadal szybko 
i niezawodnie wprowadzać środki ustalone przez rządy federalne i 
stanowe, i w razie potrzeby podejmować własne działania. Jednym 
z moich priorytetów po tym będzie zajęcie się konsekwencjami dla 
gospodarki i społeczeństwa.
• Dalsze wzmocnienie lokalizacji biznesu i gospodarki - Gospodarka 
w Neumünster musi zostać dalej wzmocniona i należy stworzyć więcej 
miejsc pracy. Dlatego jednym z moich priorytetów na najbliższe lata 
będzie dalsze kreowanie i marketing powierzchni handlowej i biznesowej 
we współpracy z okolicznymi sgminami. Zwrócimy również szczególną 
uwagę na ponowne wykorzystanie istniejących powierzchni, które nie 
są już wykorzystywane, aby ograniczyć zużycie przestrzeni, zużycie 
powierzchowne, oraz zużycie ziemi.
• Zrównoważone finanse miejskie - pod moim kierownictwem 
zainicjujemy odnowiony proces konsolidacji budżetu oraz dokonamy 
przeglądu wydatków i inwestycji.
• Rewitalizacja centrum miasta - chciałbym zawrzeć sojusz w centrum 
Neumünster wraz ze wszystkimi interesariuszami oraz opracować i 
wdrożyć różne środki na rzecz rewitalizacji centrum miasta Neumünster. 
Obejmuje to najszybszą i najbardziej zrównoważoną realizację środków 
budowlanych ustalonych na posiedzeniu rady.
• Tworzenie nowych ofert edukacyjnych - musimy nie tylko 
inwestować w budynki i oferty cyfrowe rozwijając istniejący bardzo dobry 
krajobraz szkolny, ale będę również współpracować z rządem stanu, aby 
zapewnić, że Neumünster w końcu stanie się lokalizacją uniwersytecką. 
Ponadto chciałbym przekształcić bibliotekę miejską w nowy „Dom 
Edukacji” w dawnym budynku „Karstadt“ przy Großflecken.
• Realizacja zmian w ruchu - dla mnie nowoczesna polityka drogowa 
w Neumünster oznacza koncepcję mobilności, która w równy sposób 
promuje wszystkie rodzaje transportu, więc zapewnia taką samą 
przestrzeń dla ruchu samochodowego, ruchu rowerowego i pieszych. 
Należy stworzyć warunki ramowe dla przyjaznych dla klimatu form 
mobilności, takich jak elektromobilność i wodór.
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• Stwórz przestrzeń życiową - Neumünster ma się rozwijać i rosnąć, i dlatego potrzebuje 
wysokiej jakości mieszkań we wszystkich segmentach cenowych. Dotyczy to wyraźnie 
niedrogich mieszkań w domach wielorodzinnych, ale także wyraźnie domów jednorodzinnych. 
Aby ograniczyć zużycie przestrzeni, reaktywujemy nieużywane domy, w których warto 
zagęścić przestrzeń i wprowadzić zagospodarowanie w głębi miasta i kraju.
• Osiągnąć neutralność klimatyczną - będę nadal współpracować z administracją miasta, 
aby zapewnić wdrożenie i dalszy rozwój koncepcji ochrony klimatu Neumünster.
• Rozwijaj region wraz z otaczającym obszarem i otaczającymi gminami - razem z 
okolicznymi społecznościami chcę opracować koncepcję regionu Mittelholstein - Neumünster, 
w którym powstają pomysły na współpracę na polach dziennego życia, mieszkań, biznesu, 
edukacji, turystyki i ochrony przyrody.
• Digitalizacja administracji - wraz z dygitalizacją administracji chciałbym w najbliższych 
latach dalej rozwijać jej efektywność i orientację na klienta.
• Wzmacnianie kultury i sportu, promowanie zaangażowania obywatelskiego - chcę 
nadal wspierać krajobraz kulturowy w Neumünster, który zyskał na znaczeniu w ostatnich 
latach. Należy dalej promować sport jako ważną podstawę zdrowia, wypoczynku i spójności 
społecznej. Będę nadal wspierać różnorodną pracę wolontariacką w Neumünster.

Moje najważniejsze projekty w najbliższych latach
• Pokonywanie korony
• Nowa międzygminna przestrzeń handlowa, powierzchowna i biznesowa
• Nowy proces konsolidacji budżetu
• Sojusz i aliancja „City Center Neumünster“
• Lokalizacja uniwersytetu Neumünster
• Biblioteka miejska jako dom edukacji
• Nowe mieszkania w Neumünster
• Koncepcja mobilności Neumünster
• Wdrożenie koncepcji ochrony klimatu
• Koncepcja regionu Mittelholstein - Neumünster
• Wdrożenie strategii digitalizacji 
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