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DR. OLAF TAURAS‘IN 2021
BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM PROGRAMI ÖZETİ 

• Corona´nın üstesinden gelmek, sonuçlarla başa çıkmak: 
Corona salgını Neumünster halkı için mümkün olan en yüksek 
koruma önlemleriyle aşılmalıdır. Şehir yönetimi olarak, federal 
hükümet tarafından kararlaştırılan önlemleri hızlı ve güvenilir bir 
şekilde uygulamaya ve gerekirse kendi önlemlerimizi almaya devam 
edeceğiz. Bundan sonra önceliklerimden biri, pandeminin ekonomi ve 
toplum üzerindeki sonuçlarıyla başa çıkmak olacaktır.

• Ekonomik durumu güçlendirmeye devam etmek: Neumünster‘ 
deki ekonomi daha da güçlendirilmeli ve daha fazla iş imkanı 
yaratılmalıdır. Bu nedenle, önümüzdeki birkaç yıl önceliklerimden biri, 
çevre belediyelerle işbirliği içinde ticari alanların daha da geliştirilmesi 
ve pazarlanması olacaktır. Ayrıca arazi kullanımını sınırlamak için 
kullanılmayan mevcut alanların yeniden kullanılmasına da özel önem 
vereceğiz.

• Kentsel finansı sürdürülebilir kılmak: Benim liderliğimde 
harcamaları ve yatırımları test etmek için yeni bir mali konsolidasyon 
süreci başlatacağız.

• Şehir merkezini canlandırmak: Tüm paydaşlarla birlikte 
Neumünster şehir merkezinde bir işbirliği kurmak ve Neumünster 
şehir merkezini yeniden canlandırmak için çeşitli önlemler geliştirmek 
ve uygulamak istiyorum. Bu, konsey tarafından karar edilen inşaat 
tedbirlerinin en hızlı ve en uyumlu şekilde uygulanmasını da 
içermektedir.

• Yeni eğitim fırsatları yaratmak: Mevcut okullarımız için sadece 
binalara ve dijital olanaklara yatırım yaparak değil, aynı zamanda 
Neumünster‘in nihayet bir üniversite şehri haline gelmesini sağlamak 
için eyalet hükümetiyle birlikte çalışacağım. Buna ek olarak, 
şehir kütüphanesini eski Karstadt binasında yeni bir eğitim evine 
dönüştürmek istiyorum.

• Ulaşımı dönüştürme: Benim düşünceme göre, Neumünster için 
modern bir ulaşım politikası, tüm ulaşım tiplerini eşit derecede teşvik 
eden, yani otomobil, bisiklet ve yayalara eşit derecede yer veren bir 
hareketlilik kavramı anlamına geliyor. Elektrikli veya hidrojen gibi iklim 
dostu ulaşım biçimleri için çevre koşulları oluşturulmalıdır.
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• Yeni yaşam alanları yaratmak: Neumünster büyümektir ve bu nedenle tüm fiyat 
segmentlerinde yüksek kaliteli dairelere ihtiyaç duymaktadır. Bu, hem çok daireli uygun 
fiyatlı konutları, aynı zamanda tek bir aile için olan evleri de içerir. Alan kullanımını 
sınırlamak için, iç kalkınmayı uygulamanın mantıklı olduğu durumlarda, artık kullanılmayan 
evleri de yeniden etkinleştireceğiz.

• İklimi korumak: Neumünster iklim koruma konseptini uygulamak ve geliştirmek için şehir 
yönetimi ile çalışmaya devam edeceğim.

• Bölgeyi çevresi ile birlikte geliştirmek: Çevredeki topluluklarla birlikte, Mittelholstein-
Neumünster bölgesi için konut, ekonomi, eğitim, turizm ve doğa koruma alanlarında işbirliği 
ve yeni fikirlerin geliştirildiği bir konsept geliştirmek istiyorum.

• Yönetimi dijitalleştirme: Yönetimin dijitalleşmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda verimliliği 
ve müşteri yönetimini daha da geliştirmek istiyorum. 

• Kültür ve sporu güçlendirmek, sivil katılımı teşvik etmek: Son yıllarda önemi büyüyen 
Neumünster‘deki kültürel peyzajı desteklemeye devam etmek istiyorum. Spor;  sağlık, boş 
zaman aktivitesi ve sosyal uyum için önemli bir temel olarak daha fazla teşvik edilmelidir.

Önümüzdeki yıl için en önemli projelerim:
• Corona ile başa çıkma
• Belediyeler arası yeni ticari alanlar
• Yeni mali konsolidasyon süreci
• Neumünster şehir merkezi işbirliği
• Neumünster’e üniversite şehri statüsü kazandırmak
• Eğitim evi olarak; Şehir kütüphanesi
• Neumünster için yeni yaşam alanları
• Ulaşım imkanları konsepti
• İklimi korumak
• Mittelholstein-Neumünster bölgesi konsepti
• Dijitalleşme stratejisi geliştirme
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