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Wies warrn, wat in uns stickt
Kommunalpolitisches Programm vun de SPD Oschloe för 2013-2018

Grundlag vun uns politische Arbeit sünd Solidarität und dat Miteenanner. Wichtige Ent-
scheidungen för Oschloe mööt mit alle Lüüd de sick inbringen wüllt, dropen warrn. Dat 
Entschieden vun de Politik över de Köpp vun de Lüüd hinwech dörf dat nich geven.
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Soziales

Kinner un Jöögde

Oschlo hört tau de Städer in Stormarn, 
wo veel Kinner in Armoot leevt. De mate-
rielle Armoot dörf aver nich de soziale Ar-
moot nah sick trecken. Dorüm mutt seker 
sein, dat keen Kind wegen dat Inkommen 
vun de Öllern utgrenzt ward. Dorüm ward 
wi seker stellen, dat ok de Kinner vun de 
ärmeren Lüüd sick an all städtische Ange-
bote beteiligen künnt.

Wi wüllt den Toschuss taun Ferienpaß an-
heben un dormit de Bidrääg för dat mit-
maken alltohop tau senken un för beson-
ners inkommensschwache Öllern ganz 
wechfallen tau laten. Kein Kind dörf vun 
Krippe, Kinnergorden un Ganzdagsschool 
utschloten warden.

Dat Mensa-Eeten in de School mutt ba-
bentau för alle Öllern tau betahlen blie-
ven.

Familien

Dat Angebot fun Betreuungsplätze för 
Kinner unner dree Johr schall nah Bedarf 
wieder utbuut warden.

Sport

Wi ward de ehrenamtlich Arbeit in Sport-
vereen wieder ünnerstütten. Vör allem 
vör de, de sick in de Nachwuchsarbeit 
in de Vereine dörch de Gansdagsschool 
ergeben deit. Dorbi mütt wie berück-
sichtigen, dat jümmers mehr Lüüd ohne 
Mitgliedschap in een Verein Sport moken 
wüllt.

De Sportanlagen mütt intensiv pleegt 
und ok ünnerhalen warden, dormit se so 
över lange Tieden nutzt warden könnt. 
De Anlaag achter de TMS mutt utbuut 
warden. Bi den Ümbuu vun den Sport-
platz up’n Exer in een Kunstrasenplatz 
mutt de Anspruch vun de Vereene mit 
dem Ziel vun de Wünsche vun al de an-
nern tosamen bröcht warden. Dorüm 
wüllt wi keen Tuun dorum hebben.

Wi wüllt de langfristige Verpachtung vun 
de Sportanlaagen an de Vereene. Wenn 
dat Hallenbad wedder opmaakt ward, 
schall dat för alle Oschloer und Oschloe-
rinnen tau betahlen sein – ok vör de 
Schoolen un vör de Vereene.

Öllere Lüüd

Wi wüllt dat Anbott vun barrierefree 
Wahnungen de to betahlen sünd grötter 
maken. Wichtig is, dat de Weg vun de Se-
nioreninrichtung taun Koopmann nich so 
wied is.
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De Seniorenbeirat hett veel doon för de 
Belange vun de ölleren Lüüd. Wi wüllt ok 
wiederhin eng mit den Senioren beirat 
tosamen arbeiten.

Lüüd mit Behinnerung

Bi de politische Arbeit kommt wi op dat 
Wissen vun de Experten ut den Beirat für 
Lüüd mit Behinnerung torüch, denn bi 
de Wahnungen mutt wat  maakt warrn: 
Lüüd mit Behinnerung sünd so as veele 
öllere Lüüd op barrierefree Wahnungen 
de se betahlen künnt anwiesen. De Ruum 
in de Öffentlickeit mutt een barrierefreer 
room warden - de Stadt schall hier mit 
gooden Biespeel vöran gahn: Städtische 
Inrichtungen mütt so as de Footwech un 
de öffentliche Nahverkerh an de Bedürf-
nisse vun beeinträchtigte Lüüd anpasst 
warden.

Lüüd mit Migrationsachtergrund

Wi verstaht  Migration as een Bereiche-
rung för uns Stadt. För uns is das wichtig, 
dat de Stadt Oschloe eehr positive Instel-
lung to de kulturelle Veelfalt ok nah bu-
ten drägen deit un sick ganz kloar gegen 
de Fremdenfeindlichkeit un Intoleranz 
afgrenzt.

De Stadt mut sick offen för de kulturel-
le Veelfalt zeigen un kloar gegen Frem-
denfeindlichkeit un Intoleranz Stellung 
betrecken.

To’n Sülvsverständniss vun een tolerante 
Stadt hört ok een souverän Umgang mit 

de eegen Geschicht: de Verbreeken ut de 
Tied vun den Nationalsozialismus mütt 
wieder thematisiert un in Erinnerung 
bracht warden. Dorüm wüllt wi tosamen 
mit de Anwohner, Anwohnerinnen un 
mit de Geschäftslüüd een niegen Namen 
för de Hindenburgstraat finnen.

Lüüd in swoore Lebenssitutionen

Dat Obdachlosenkonzept vun de Stadt 
mütt ümsett warden un de erfolgricke 
Arbeit ut de letzten Johr’n in dissen Be-
reich wieder föhrt warden. Dortau mütt 
niege Ünnerkamen schafft un de Perso-
nalkapazität höher maakt warden. Lüüd 
in swoore Lebenssituationen künnt dörch 
de bisherigen Hilfsangebote nich jüm-
mers reeckt warden. Dorüm wüllt wi de 
opsökende Sozialarbeit stärker maaken 
und een Streetworkerin oder een Street-
worker instellen.
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Bildung

Bildung is för uns de Slötel to een freen un 
sülvsbestimmten Leven. De Förderung vun 
Schaulbildung und annere Bildungsange-
bote in uns Stadt hört tau uns wichtigste 
Ziele.

Bildung in de Kinnertagesstätte

Kinnerkrippen un Kinnergorden sünd Bil-
dungsinrichtungen för de gliecke Maß-
stäbe gellen mütt as för de Schoolen. Wi 
sett uns Schwerpunkt up de professio-
nelle Kinnerbetreuung dörch Fachlüüd in 
de Kinnertagesstätten. Dat Angebot an 
Betreuungsplätz för Kinner ünner dree 
Johr schall nah den Bedarf wieder utbuut 
warden.

Bildung un School

Wi ward uns ok as in de Vergangenheit 
för Sozialpädagoginnen un Sozialpäd-
agogen an de Oschloer Schoolen inset-
ten. De Ganzdaagsschool eröffnet veele 
Chancen: School ward to een Lern- un Le-
vensort, an den niege Formen vun lernen 
un beleven möglich sünd: Toglieck maakt 
dat de Vereinbarkeit vun Familie un Be-
ruf lichter. Op lange Sicht wüllt wi mehr 
gebunnene Ganzdaagsschoolen in uns 
Stadt. In Gansdaagsschoolen schall dat 
gemeensame Meddageeten in de Men-
sa to’n Alldag hören. Dat Mitmaken an’n 
apen Gaanzsdaagsprogramm vun de 
School dörf nich an den Geldbüddel vun 
de Öllern liggen. De apen Ganzdaags-
school mutt för aal to betahlen blieven.

Friewillige, de dat soziale Johr afleisten, 
dörvt nich överfördert un mit Opgaven 
versehen warden, de blots Fachkräfte 
maken künnt.

Hortplätze wüllt wi in Oschloe nich mehr 
vörhalen. Dat maakt mehr Sinn, de Mittel 
in de Gansdaagsscholen to steken.

Bildung nah de School

Volkshochschool, Stadtbibliothek und 
Musikschool hebbt een hochwertiges 
Angebot vun Bildung. Um dat Angebot 
qualitativ noch beeter to maken, mutt 
de Kooperation twüschen de Bildungsin-
richtungen in un nah de Schoolen wieder 
utbuut warden. Wi wüllt an de Ermä-
ßigungen för de Nutzer/-innen vun de 
Stadtbibliothek un de Volkshochschool 
fastholen.

Wi wüllt in uns Stadt een Bildungsland-
schaap grünnen. Dorünner verstaht wi 
de Vernetzung vun aal, de in Oschloe mit 
Bildung wat tau doon hebben. Teel is, dat 
wat dor is beeter tau vernetzen un Syner-
gien tau nutzen. Een heel wichtige Funk-
tion ward dorför ok dat tokamen Kultur- 
un Bildungszentrum övernehmen.
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Stadtentwicklung

Wi hebbt een smucken Altstadtkern mit 
veele historische Boowarken, för dessen Bi-
halen wi uns förderhin insetten wüllt. Wi 
hebbt historische Gassen un Placken, een 
autofreie Zone to’n inkööpen, veel Water 
un Natur. Fief wichtige Funktionen mutt 
een lebennige Innstadt erfüllen: Spoß bied 
Inkööpen, Geleegenheit ton Snacken, Zen-
trumsnahes Wohnen, man mut överall 
gaut hinkommen und de Kultur dörf nich 
tau kott kommen.

Spoß bied Inkööpen

Uns klore Vörgaav heet: Qualität vör 
Quantität! As Kleenstadt seet wi uns 
nich as Speelwisch för überregionale Dis-
counter un Billig-Preis-Modeketten. Wi 
bruukt een kontinuierliches Flächenma-
nagement för Oschloe. De Qualität vun 
de innerstädtischen Angebote mutt an-
haben warden. Wi bruukt een vun Politik, 
Geschäftslüüd un Bürger/-innen tausa-
mendragen Stadtmarketing vun Ideen 
un Veelfalt.

Geleegenheit ton Snacken

Wi wüllt den Marktplatz, dat eegentliche 
Zentrum vun uns Stadt, opwerten un tau 
een Treffpunkt in de Stadt maken De Wo-
chenmarkt mutt op den Marktplatz blie-
ven. Dat Bürgerhuus ward anners maakt 
und tau een Treffpunkt för aal Öllers- un 
Bevölkerungsgruppen.

Zentrumsnahes Wohnen

Oschloe bruukt een utrecken Angebot 
vun zentrumsnahen Wahnungen för alle 
Lüüd. De Innenstadt is ok allerbest för 
Wahn- un Levensprojekte, wo de Jungen 
un de Olen tosamen sünd. Noch mehr 
Neebuhgebiete butterhalvs vun Oschlo 
lehnt wi av. Tosätzlichen Wahnruum 
schall dorch de Innenverdichtung entste-
hen.

Erreichbarkeit

De Grött un Strucktur vun Oschlo is vun 
grooten Vördeel vör den Fohrradverkehr 
un öffentlichen Nahverkehr. Ok ünner 
ökoligische Aspekte kunn den PKW-Ver-
kehr nich jümmers an erste Stell stahn.

Kulturelles Zentrum

Dat niege Kultur- un Bildungszentrum 
(KuB) gift uns de Chance, de Kulturschaf-
fenden beeter ünnereenanner tau ver-
netzen. Dat KuB schall tau een Begeg-
nungsstätte un een sozialen Treffpunkt 
warden.
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Bürger/-innenbeteiligung

Dat entscheiden vun de Politik över de 
Köpp vun de Bewahner hinwech dörf dat 
nich geven. Een besunneren Stellenwert 
hebbt hier de Beiräte, de de besunneren 
Bedürfnise vun eenzelne gesellschaftliche 
Gruppen in de Entscheidungsfindung mit 
inbringen.

Apenliche Sitten

Sitten achter tauslaten Döören dörft 
bloots de avslute Utnahm sein, wenn 
dat vun Gesetz vörschreven is. Aal Ün-
nerlagen vun de apenliche Sitten vun de 
Stadt mööt in’n Internet för jeedeen free 
togängig sein.

Mehr direkte Demokratie

Wi begröten utdrücklich Elemente vun 
de direkte Demokratie so as Bürgerbe-
gehren un Bürgerentscheid. Wi wüllt in 
Oschlo dat Konzept vun’n „Bürger/-in-
nenhuushalt“ utprobeeren. Dorbi ward 
de Bürger/-innen aktiv in de Planung vun 
städtische Utgaven un Innahmen biha-
len.

Beteiligung vun Kinner un Jugendlichen

Kinner und Jugendliche mööt bi de Pla-
nung und at Vörhebben, de eehr Interes-
sen angahn, angemessen fraagt warden. 
Wi ünnerstütt de Stadtverwaltung dor-
bie, kreative Lösungen för Beteiligungs-
projekte tau finnen.

Ehrenamt ünnerstütten

Ehrenamtliche Arbeit is meist överall in 
dat öffentliche Leven tau finnen: Sport, 
Kultur, Soziales, Füüerwehr, Katastro-
phenschutz un Politik. Tau de ehr Ün-
nerstütten hört ok de Bereitstellung vun 
Räumlichkeiten. Dat Bürgerhuus schall 
Oschloer Vereen un Intitativen för ehr 
Veranstaltungen apen sien. Wi sett uns 
dorüm för een eenfaches Modell mit 
günstige Nutzungsgebühren in.
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Umwelt

De Stadt schall mit een gauden Biespill 
vöran gahn, wenn dat üm Klimaschutz un 
dat Bihalen vun de biologischen Veelfalt 
geiht.

Klimaschutz

De Energieeffizienz vun de öffentlichen 
Hüüs mutt beeter warden. Dat Licht in 
den Straaten mutt op energieeffiziente 
Leuchtmittel ümstellt warden. Ok de Pri-
vathuushöller künnt taun Umweltschutz 
bidragen. Dortau bruukt man gaude 
Raatslagen. Wi ünnerstütt dorin de Städ-
tische Klimamanagerin. De Sanierungs-
maßnahmen in dat Vagel/ Boom-Quar-
tier ward wi aktiv vörandrieven. Uns Teel 
op lange Sicht is de 100-Perzent-Stadt: 
Oschlo schall sein Energie tau 100 Per-
zent ut regenerative Quellen trecken.

Natur erhollen un beleven

Wi wüllt de Natur in uns Stadt erhollen 
un se för schädliche Inflüsse schütten. 
Dorüm ward wi de överarbeitete Boom-
schutzsatzung wedder inföhren. Oschlo 
schall een „Bürger/-innenwald“ hebben. 
Een Platz, an den Boom plannt warden, 
de Oschloer/-innen spennt hebbt. Bi dat 
Opstellen vun Bebauungsplänen wüllt 
wi uns för dörchgängige Grööngörtel in’n 
Stadtgebiet insetten.
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Wirtschaft un Finanzen

De Stadt is ganz oft as Arbeitgeberin un 
Investorin dorbi. Wi wüllt, dat dat Geld ut 
de Stüüern nahöllig un verantwortungs-
voll utgeven ward. Uns Teel is, Oschlo to de 
Fair-Trade-Stadt tau maken.

Faire Stadt

De Stadt givt veel Geld för Anschaffun-
gen un Investitionen ut. Dat Geld mutt 
verantwortungsvoll utgeven warden. Dat 
dörf nich sien, dat vun städtische Gelder 
Dumpinglöhne, unmenschliche Arbeits-
bedingungen oder umweltschädliche 
Produktionswiesen fördert warden. Bi de 
Vergaav vun städtische Opdrääg ward wi 
soziale un ökologische Kriterien berück-
sichtigen. Produkte ut Kinnerhann oder 
umwltschädlicher Produktionswies dörft 
nich nahmen warden. De Stadtverwal-
tung verplicht sick, sülvs blots noch fair 
hannelte Produkte to köpen. An’n Enn 
vun diessen Prozess steiht de Zertifizie-
rung as Fair-Trade-Stadt dörch den Ver-
een TransFair.

Verantwortungsbewusstes Ünnerneh-
men

Wi sett uns vör de Grüdnung vun een 
breed upstellten Stadtmarketingver-
een in, in den all wichtige Akteureinnen 
un Akteure Ideen un Maßnahmen för 
Oschlo entwickeln. Dat stärkt dat Tosa-
mensien un seekert Arbeitsstell vör Ort. 
De Stadt startet een Initiativ för nahhol-
liges Wirtschaften: Ünnernehmen sülln 

Verantwortung för eehr Mitarbeiter un 
den Schutz vun de Umwelt övernehmen.

Solide Finanzen

Nipp un nau heet dat: Een utglichen Hu-
ushalt möglichs ahn niege Verschullung. 
Eene Konsolidierung ahn Rücksicht op de 
soziale Folgekosten lehnt wi allerdings 
aff. Utgaven för Bildung un Soziales hebbt 
bi uns Priorität. Wi wüllt dat Konzept vun 
den „Bürger/-innenhuushalt“ utprobee-
ren: De Bürger/-innen sulln dorbi aktiv 
in de Planung vun städtische Utgaven un 
Innahmen bihalen.

Strom- un Breitbandversorgung

Wi sett op de Stadtwerke as verlässlichen 
kommunalen Anbeeder. Se sünd in Ge-
gemsatz tau groote Konzerne nich ehren 
Anteilseignerinnen un Anteilseignern 
verplicht, sonnern ward dörch de Politik 
kontrolliert. Een Privatisierung vun uns 
Stadtwerke lehnt wi af!
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Wir danken Heike Gräpel für die Übersetzung des 
Wahlprogrammes in die plattdeutsche Sprache!



12

Maria Herrmann
Wahlkreis 11

Hans-Hermann Roden
Wahlkreis 3

Rosemarie Behrend
Wahlkreis 12

Björn Wahnfried
Wahlkreis 8

Hajo Krage
Wahlkreis 7

Annika Dietel
Wahlkreis 13

Torben Klöhn
Wahlkreis 4

Halina Waltz
Wahlkreis 6

Jürgen Schneider
Wahlkreis 5

Lars Cornehl
Wahlkreis 10

Astrid Haßelkus
Wahlkreis 2

Jens-Pieter Friese
Wahlkreis 14

Carsten Stock
Wahlkreis 1

Volker Evers
Wahlkreis 9

 

     SPD Bad Oldesloe  Lübecker Straße 35   23843 Bad Oldesloe 


