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MEER EUROPA IN HET 
DAGELIJKSE LEVEN.
Om een verenigd Europa tot stand te brengen, moeten we de grenzen 
overwinnen en opnieuw leren bepalen wat we “thuis” noemen. 
Berlijn kan hierin een grote rol spelen door mensen uit alle landen 
te verwelkomen en EU-burgers meer te betrekken bij de vormgeving 
van de stad. Europa is ons gemeenschappelijk erfgoed en onze 
gemeenschappelijke toekomst.

Meer uitwisseling en betrokkenheid 
op Europees niveau
• Wij willen dat de mensen meer invloed hebben op Europese besluiten. Wij zullen 

de Europese samenwerking bevorderen en uitbreiden (bv. als lid van het 

EUROCITIES-netwerk). De burgers moeten beter worden geïnformeerd en meer 

betrokken worden bij gezamenlijke projecten.

Verwelkoming van Europese burgers in Berlijn
• Met de invoering van welkomstbalies zullen alle nieuwkomers in Berlijn 

informatie en hulp krijgen bij het wegwijs worden bij de overheid. Bovendien 

willen we een vrijwilliger buddy systeem invoeren om de komst van nieuwkomers 

te vergemakkelijken: Burgers die al vele jaren in Berlijn wonen, helpen hen als 

contactpersoon. 

Dag van Europa vieren
• Berlijn is een moderne en kosmopolitische metropool in het hart van Europa met 

een diverse en internationale bevolking. Bovendien wordt onze stad beschouwd als 

een symbool van de Europese eenheid tussen het Oosten en het Westen. Daarom 

zijn wij van plan om 9 mei in Berlijn de Dag van Europa als nationale feestdag in 

te voeren. Hiermee willen we Europa en de culturele diversiteit op het continent 

vieren en de mensen herinneren aan onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Ondersteuning van “Europese burgers”
• In Berlijn zetten burgers zich elke dag op allerlei manieren in voor een beter en 

gemeenschappelijk Europa. Wij willen dit engagement actief ondersteunen en 

de samenwerking uitbreiden om uitwisseling en gezamenlijke groei in Europa te 

bevorderen. 

WAAROM DOET EEN 
EUROPESE PARTIJ MEE AAN DE 
VERKIEZINGEN IN BERLIJN? 
Mensen uit heel Europa hebben besloten dat het tijd is om op te komen voor 

gemeenschappelijke overtuigingen en over de nationale grenzen heen te handelen. 

Volt werd opgericht vanuit dit idee. Sindsdien is de beweging in alle Europese landen, 

regio‘s en steden gegroeid. Sinds vorig jaar zijn wij ook als regionale partij in Berlijn 

vertegenwoordigd. 

Wij zetten ons in heel Europa in voor: betere klimaat bescherming, sociale 

rechtvaardigheid, duurzame economie, digitale vooruitgang, grotere participatie 

van de burgers, een gemeenschappelijke Europese democratie.

Daartoe werken Volt-teams uit vele landen samen, ondersteunen elkaar en geven zo 

vorm aan grensoverschrijdend beleid.

Berlijn zal hiervan profiteren, want het is de moeite waard om eens naar onze 

Europese buren te kijken: overal in Europa zijn er al creatieve oplossingen voor 

lokale uitdagingen, zogenaamde „Best Practices“: in Berlijn voeren we campagne 

voor meer goede  huisvesting voor iedereen zoals in Wenen, digitale administratieve 

procedures van de overheid zoals in Zweden, minder verkeer in de steden zoals in 

Barcelona of levenslang leren zoals in Estland. 

Volt ziet zichzelf als de reactie op het populisme: wij willen complexe vraagstukken 

aanpakken met zorgvuldig uitgewerkte oplossingen en aldus een oplossingsgericht, 

met feiten onderbouwd, pragmatisch en toekomstgericht beleid tot stand brengen. 

Om deze claim waar te maken, hebben wij als jonge partij vijf prioriteiten gesteld voor 

dit Berlijnse verkiezingsprogramma: Digitalisering, administratie van de overheid, 

onderwijs, huisvesting en mobiliteit. Ons verkiezingsprogramma is geschreven 

door gemotiveerde vrijwilligers, in samenwerking met deskundigen, professionals 

en maatschappelijke organisaties. Het resultaat is een visie voor onze stad - door 

Berlijners voor Berlijners.

Veel van de uitdagingen waarvoor onze stad staat, kunnen alleen gezamenlijk 

in Duitsland en Europa worden opgelost. Wij raden u daarom aan ook ons 

verkiezingsprogramma voor de Bondsdagverkiezingen te lezen, dat u kunt vinden 

op voltdeutschland.org.
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Gegevensbescherming en digitale veiligheid
• Wij zetten ons in voor een optimale gegevensbescherming door middel van 

efficiënte en effectieve maatregelen. Dit omvat regelmatige evaluaties inzake 

gegevensbescherming bij de autoriteiten.

• Wij hechten veel belang aan server-locaties binnen de EU.

• Op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging zullen wij werken aan de 

verbetering van de kwalificaties van het personeel van de Berlijnse autoriteiten, 

scholen en andere gemeentelijke instellingen.

• Wij willen meer steun verlenen aan het IT Service Center Berlijn (ITDZ).

Meer digitale zelfbeschikking door open 
source en moderne infrastructuur
• Wij zijn van plan een Europese strategie te ontwikkelen om open source-

producten te stimuleren.

• Daarnaast zullen wij de ontwikkeling van een open Europese cloud infrastructuur 

stimuleren.

Bibliotheken veelzijdig gebruiken 
als ontmoetingsplaats
• Om ervoor te zorgen dat alle burgers gelijke toegang hebben tot digitale 

diensten, willen wij bibliotheken uitbouwen tot digitale plaatsen om te leren en 

te werken. Hiervoor is een optimale internetverbinding onontbeerlijk. 

Een grotere rol voor de burgers door meer participatie
• Wij zetten ons ervoor in om de burgers actief te betrekken bij de 

besluitvormingsprocessen en bij de stadsontwikkeling. Daartoe willen wij het 

platform mein.berlin.de uitbouwen tot een centraal contactpunt voor stedelijke 

ontwikkeling.

• Wij zullen de oprichting van burger raden op lands- en districtsniveau bevorderen.

• Wij zijn van plan meer inspraak te geven in de toewijzing van budgetten door 

middel van  participatieve burger-budgetten.

• Wij zullen pleiten voor Europese samenwerking, meer projecten „van onderop“ 

en de verdere ontwikkeling van digitale burgerparticipatie.

EEN ACTIEVE STAD DOOR 
DIGITALISERING
Digitalisering verandert onze samenleving. Wij willen deze verandering 
sturen in een richting die de burgers dient en onze samenleving 
samenbrengt - bijvoorbeeld door snel internet, steun voor startende 
ondernemingen en onderzoek, en de uitbreiding van digitale 
burgerparticipatie.

Digitale vooruitgang inzetten en stimuleren
• Om kansen voor een positieve ontwikkeling van onze samenleving door middel 

van digitalisering te benutten, willen wij belangrijke gebieden in Berlijn speciaal 

onder de aandacht brengen. Het gaat onder meer om het internet van dingen, 

slimme stadsprojecten en onderwijs in bèta/technische vakken.

• Succesvolle digitalisering is alleen mogelijk als wordt vastgehouden aan strikte 

gegevensbescherming, gegevensbeveiliging en Open-Data Normen. 

De locatie Berlijn als succesfactor 
voor startende ondernemingen
• Berlijn moet aantrekkelijker worden voor internationale professionals, 

onderzoekers en studenten. Daarom willen wij Berlijn als Europese start-up-

metropool promoten en uitbouwen. 

• Wij plannen een digitaal platform waarop alle belangrijke informatie, formulieren 

en contactpersonen voor startende ondernemers worden gebundeld. Er zal 

speciale aandacht worden besteed aan praktisch en juridisch advies over het 

aanvragen van financieringsmogelijkheden.

• Wij willen specifiek de netwerkvorming van jonge bedrijven bevorderen met 

behulp van „digitale innovatiehubs“ en uitwisselingsmogelijkheden op Europees 

niveau.

• Wij zijn van plan overheidssteun voor bedrijven te koppelen aan ecologische en 

sociale voorwaarden.

Snel internet in elk huishouden
• Wij zetten ons in voor snel internet voor alle Berlijnse huishoudens en voor 

elk bedrijf. Daartoe zullen wij de technische randvoorwaarden verbeteren, de 

coördinatie op districtsniveau reorganiseren en de uitbreiding van glasvezel- en 

5G-netwerken bevorderen.
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• Wij streven naar een klimaatneutrale administratie tegen 2035. Duurzaamheid 

en klimaat vriendelijkheid moeten belangrijke selectiecriteria worden bij de 

aankoop van goederen en diensten door de overheidssector.

Een toekomstbestendig personeel concept 
• Voor een toekomstbestendige administratie willen wij vacante posten zo 

snel mogelijk opvullen. Dit is de enige manier om het hoofd te bieden aan het 

feit dat meer dan een derde van alle huidige werknemers in de land- en district-

administratie tegen 2029 met pensioen zal gaan.

• Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zijn wij van plan de erkenning van 

internationale onderwijskwalificaties uit te breiden en de zij-instroom vanuit 

de particuliere sector te vereenvoudigen.

• 

• Om de Berlijnse overheid aantrekkelijker te maken als werkgever, willen wij 

thuiswerken en flexibel werken mogelijk maken, en het recht op deeltijdwerk 

versterken. Wij pleiten ook voor flexibele promotiekansen en transparante 

loopbaantrajecten. 

• Om de samenwerking tussen de administratieve afdelingen te verbeteren, zullen 

wij functiewisselingen binnen de administratie en nationale en Europese 

uitwisselingsprogramma‘s bevorderen. 

Mijn stad Berlijn - veilig de toekomst in
• Een betere misdaadpreventie is belangrijk voor ons, zodat alle Berlijners zich 

veilig voelen. Wij willen ook het ophelderingspercentage verhogen en de 

samenwerking met de federale recherche intensiveren. Wij zijn vastbesloten 

voldoende politieposten te creëren en te vervullen.

• Wij hechten belang aan de bestrijding van de criminele netwerken in hun geheel. 

Daartoe willen wij Europese oplossingen bevorderen en uitstapprogramma‘s 

opzetten voor leden van de georganiseerde criminaliteit.

• Door onderwijs, sensibilisering en politieke vorming binnen de politiemacht 

zullen wij rechts-extremisme geen kans geven. Door z.g. dialoog fora in te 

voeren, willen wij het vertrouwen en het begrip tussen de politie en de burgers 

bevorderen.

• Wij staan zeer kritisch tegenover verregaande interventies en een beperking van 

de rechten van de burgers in verband met een mogelijke terroristische dreiging. 

HET BESTUUR VOOR BERLIJN 
OPNIEUW VORM GEVEN
Het openbaar bestuur dient alle burgers van deze stad. Ons doel 
is om van de Berlijnse administratie een rolmodel voor de Duitse 
administraties te maken - onder andere door individuele ondersteuning 
van burgers, online administratieve procedures en digitale structuren die 
innovatie bevorderen. 

Gebruik van digitalisering in de administratie
• Met de invoering van een Senaats-departement voor Digitalisering (SenD) 

willen wij de digitalisering van de stad en het bestuur bevorderen. In de SenD 

willen we de voorheen versnipperde verantwoordelijkheden in digitalisering 

vraagstukken bundelen.

• Door uitgebreide publicering en standaardisering van Open Data willen wij zoveel 

mogelijk informatie beschikbaar maken voor burgers en bedrijven. 

• Wij willen digitale diensten te allen tijde toegankelijk en gebruiksvriendelijk 

maken. Mensen die hulp nodig hebben, moeten rechtstreeks en snel persoonlijke 

steun kunnen krijgen. We zijn ook van plan om het aantal talen dat op berlin.de 

wordt aangeboden aanzienlijk uit te breiden.

Toekomstbestendige en duurzame 
administratieve structuren 
• Wij pleiten ervoor dat districtsraadsleden in de toekomst met meerderheid van 

stemmen worden verkozen in de respectieve districtsraadsleden-vergadering (het 

zogenaamde „politieke districts amt“). 

• Wij willen een lijnbevoegdheid invoeren voor de districtsburgemeesters ten 

opzichte van de districtsraadsleden. Dit omvat ook de toegang tot de districts 

zaken financiën, personeel en organisatie. 

• Om de verantwoordelijkheden beter te verdelen, streven wij ernaar het aantal 

raadsleden per districtskantoor te verhogen van vijf naar zes. 

• Wij zijn van plan alle overheidsprocessen grondig te herzien om ze zo efficiënt, 

effectief en wettelijk in overeenstemming te brengen als mogelijk. Dit omvat ook 

de wijdverbreide invoering van moderne (open source) software oplossingen. 
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GELIJKE KANSEN IN HET 
ONDERWIJSSTELSEL
Wij willen een rechtvaardig, inclusief en progressief onderwijssysteem 
tot stand brengen. Het mag niet langer uitmaken welke sociale of 
culturele achtergrond iemand heeft. Wij willen iedereen in staat stellen 
zich vrij te ontwikkelen. Op interdisciplinaire leerplekken moeten alle 
generaties worden opgeleid en voorbereid op de grote vragen van de 
toekomst. Wij willen de mogelijkheden voor levenslang leren bevorderen 
en uitbreiden. 

Gelijke kansen vanaf het allereerste begin 
- zwangerschap en voorschools onderwijs 
als basis van succesvol leren
• Wij zijn van plan meer steun te verlenen voor de opleiding van vroedvrouwen 

en kinderverzorgsters, en de salarissen en andere arbeidsomstandigheden te 

verbeteren. 

• Wij willen zorgen voor een optimaal netwerk tussen verloskundigen, gynaecologen, 

kinderartsen, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten en kinderartsen/

psychiaters.

• Wij willen bevorderen dat wetenschappelijke resultaten en concepten worden 

toegepast in kinderdagverblijven en pleiten daartoe onder meer voor een gratis 

opleiding voor kleuterleidsters in openbare en onafhankelijke instellingen.

• Voor een efficiëntere toewijzing van vrije plaatsen via het KiTa-Navigator 

platform plannen we een volledige digitale registratie van de werkelijke vraag 

naar KiTa plaatsen.

• Wij pleiten voor flexibele en langere opvangtijden in alle kinderopvangcentra 

van 7 tot 18 uur, en voor uitbreiding van de opvang buiten de piekuren en in het 

weekend.

Innovatieve en digitale concepten in het onderwijs 
• Wij zetten ons in voor de invoering van op de leeftijd afgestemde leerinhouden 

over informatietechnologie en mediavaardigheden, alsmede voor de 

terbeschikkingstelling van de nodige hardware.

• Wij steunen een betere opleiding van leraren in IT- en mediavaardigheden, o.a. 

Wij spreken ons uit tegen videobewaking zonder deugdelijk bewijs. Wij pleiten 

er ook voor fundamenteel af te zien van technologieën voor automatische 

gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

• Het bestaande personeelstekort en de verwaarlozing van de digitalisering zijn de 

belangrijkste redenen waarom de Berlijnse rechterlijke macht al jaren overbelast 

is. Wij zetten ons in voor meer diversiteit onder de werknemers en voldoende 

personeel. Wij plannen een snelle invoering van het e-dossier ruim vóór 2026, 

evenals de uitbreiding van online justitie diensten. 
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• Wij willen de op cijfers gebaseerde beoordeling terugdringen en aanvullen 

met een feedbacksysteem dat gericht is op de persoonlijke sterke punten en 

capaciteiten van de leerlingen.

• Wij zijn van plan de vroegtijdige vaststelling en blijvende ondersteuning van 

kansarme leerlingen of leerlingen met leermoeilijkheden te verbeteren.

Opleidingen binnen het bedrijf aantrekkelijker maken
• Wij streven naar verbetering van de randvoorwaarden, zoals eerlijke werktijden 

en een fatsoenlijk loon.

• Wij willen de curricula van bestaande beroepsopleidingen herzien en uitbreiden 

met  beroepsoverstijgende en digitale vaardigheden.

• Wij steunen de uitbreiding van hybride opleidingsmodellen voor migranten 

in centra voor volwasseneneducatie, waarin integratiecursussen worden 

gecombineerd met bedrijfsinterne opleidingen.

Universiteiten - Een plaats voor kritisch 
denken en onafhankelijk onderzoek
• Ook in de samenwerking tussen de particuliere sector en onderwijsinstellingen moet 

de onafhankelijkheid van de onderwijsinhoud en van de onderzoeksresultaten 

worden gewaarborgd. 

• Wij willen onderzoek  en leermiddelen, auteurs en docenten die een andere visie 

op thema’s onderwijzen en onderzoeken dan de Westeuropese, bevorderen. 

• Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gelijke-kansen-concepten om mensen 

met een migratie-achtergrond, minderheden en gehandicapten in onderwijs en 

onderzoek te ondersteunen. 

Een leven lang leren mogelijk maken
• Als centrale plaatsen voor levenslang leren voor alle burgers willen wij de 

uitbreiding van het aanbod en de financiële ondersteuning van de centra voor 

volwassenenonderwijs ondersteunen.

• Wij willen een meertalig aanbod bevorderen, evenals cursussen in eenvoudige 

taal, waar mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen 

ontmoeten.

• Wij zouden bedrijven willen aanmoedigen om in de toekomst meer opleidingen 

voor werknemers aan te bieden door financiële en fiscale bijstand te verlenen.

door het inruimen van extra tijd voor bijscholing en het inzetten van IT-specialisten 

op scholen. 

• Via het pas opgerichte departement voor digitale zaken van de Senaat zetten 

wij ons in voor een uitbreiding van de infrastructuur, alsmede voor uniforme 

concepten voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. 

• Wij willen uitgebreid klimaat onderwijs op kleuterscholen en scholen, alsook de 

integratie van klimaatonderzoek en duurzaam ondernemen in alle universitaire 

curricula.

Verbetering van het onderwijs voor alle betrokkenen
• Wij pleiten voor een multidisciplinaire aanpak van pedagogische taken. 

• Wij achten het belangrijk en noodzakelijk dat er een flexibeler leerplan komt, dat 

kan worden aangepast aan de gebeurtenissen in de wereld, de behoeften van de 

leerlingen en de groepssituatie.

• Wij willen een herziening van het bijscholingsconcept voor leraren, met een 

sterkere nadruk op actuele onderwerpen en op competentiegericht en project 

gebaseerd leren.

Ik wil kinderen en jon-
geren een stem geven 

- vanaf de geboorte. 
Voor meer gelijke kan-

sen in Berlijn.
Carolin Behr, lijsttrekker Huis van 

Afgevaardigden
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• Wij steunen de terugkeer van kunstvoorwerpen, menselijke resten en kunstwerken 

uit de koloniale periode naar hun plaats van oorsprong, indien de betrokken 

groepen dat wensen.

EEN GEVARIEERD CULTUREEL 
LANDSCHAP VOOR IEDEREEN 
Cultuur is een fundamentele bouwsteen van de democratie en de 
samenleving en de kern van het gevoel van vrijheid in Berlijn. Berlijn is de 
thuisbasis van creatieve diversiteit, een levendige en diverse clubscene, 
en historische gedenktekens. Onze doelstellingen zijn het behoud en de 
bevordering van dit gevarieerde culturele landschap.

Bevorderen van cultuur - creëren van 
langetermijnperspectieven
• Wij willen een langetermijnplan voor de bevordering van cultuur opstellen dat 

alle subsidieontvangers meer planningszekerheid biedt.

• Wij zetten ons in om Europese culturele partnerschappen meer te bevorderen.

De clubscene - een kenmerk van Berlijn
• We willen de Berlijnse clubscene promoten en in stand houden. Met name 

voor nieuwe gebouwen zullen wij ernaar streven oplossingen te vinden die het 

voortbestaan van de clubs en een verstandige stadsontwikkeling in gelijke mate 

mogelijk maken.

• Wij voeren campagne voor een Berlijnse „openluchtparty-wet“.

Ongecompliceerde bijstand in het 
kader van de Covid-19-pandemie
• Wij willen kunstenaars en evenement medewerkers gerichte steun blijven 

verlenen zolang hun inkomsten worden bedreigd door de gevolgen van de Covid-

19-pandemie.

• Wij willen ervoor zorgen dat in de toekomst op niet-bureaucratische wijze steun 

kan worden verkregen, en dat die steun transparant en rechts zeker is.

Herwaardering van de Duitse koloniale geschiedenis
• Wij zullen pleiten voor een actief en diepgaand onderzoek van de Duitse 

koloniale geschiedenis.

• Wij willen dat de herkomst van kunstwerken uit de koloniale tijd uitvoerig wordt 

gedocumenteerd in onze musea.
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• Dak- en thuisloosheid is ook in Berlijn een internationaal probleem, dat op 

een alomvattende wijze en zo mogelijk op Europese schaal moet worden 

opgelost. Daartoe zullen wij grensoverscheidende strategieën ontwikkelen in 

samenwerking met onze Europese buren.

MEDE VERANTWOORDELIJK 
VOOR BERLIJN 
Berlijn moet een thuis worden voor al zijn burgers. Een stad waar 
niemand wordt achtergelaten. Een gevarieerde stadsplanning moet 
zorgen voor discriminatievrije ruimten en een veilig thuis voor iedereen. 
Gelijkheid betekent alleen maar de   afwezigheid van discriminatie, maar 
participatie en zelfontplooiing in alle geledingen van de maatschappij. 
Samen kunnen we een huis bouwen dat het waard is om in te wonen, 
waar iedereen veilig en vrij is. Alleen in verscheidenheid zijn we verenigd.

Bevordering van een samenleving zonder uitsluiting
• Gelijkheid is voor ons geen op zichzelf staande kwestie, maar een basisvereiste 

voor al ons handelen en denken.

• Discriminatie van welke aard dan ook moet worden voorkomen. Dit geldt 

met name voor discriminatie van vrouwen, LGBTQI+, mensen met een andere 

huidskleur of nationaliteit, vluchtelingen, leden van religieuze gemeenschappen, 

senioren en mensen met een handicap of een andere sociale status.

• Wij willen de stadsplanning meer inclusief maken. Met name moeten ruimtelijke 

sociale scheidslijnen worden vermeden.

• Wij pleiten voor een leefbaar loon en meer sociale mobiliteit. Dit omvat ook de 

bestrijding van kinderarmoede, alsook sociale zekerheid voor solo zelfstandigen, 

freelancers en kleine ondernemers.

• Wij pleiten voor neutraal en onafhankelijk advies over abortus.

Een dak boven je hoofd voor iedereen
• Wij zetten ons in voor het recht op fatsoenlijke huisvesting voor alle mensen.

• Wij willen dat de solidariteit gemeenschap meer investeert in sociale en duurzame 

huisvesting, met aandacht voor het voorzien in voldoende huisvesting voor 

bijzonder kansarme groepen („beschermd marktsegment“).

• Door middel van interdisciplinaire gespecialiseerde eenheden willen wij 

competenties bundelen en ons richten op het voorkomen en bestrijden van 

dakloosheid.

• „Housing First“ is een beproefd concept voor de duurzame vermindering van 

huisvesting en dakloosheid. Wij willen „Housing First“ in Berlijn aanzienlijk 

uitbreiden, naar het voorbeeld van Finland.
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bureaucratie te verminderen, moeten de bouwprocedures worden versneld en 

vereenvoudigd en moeten dienovereenkomstig kosten worden bespaard. 

• Wij plannen Concentratie-woningbouw en nieuwbouw met gevoel voor 

proportie, gebruik makend nog ongebruikte ruimte. Luchtcorridors, parken en 

groene ruimten moeten behouden blijven.

• Wij pleiten voor nieuwe studentenhuizen en betaalbare particuliere huisvesting 

voor studenten en stagiairs.

• Wij willen het concept van bedrijfswoningen gebruiken en bevorderen om het 

tekort aan geschoolde arbeidskrachten en huisvesting tegen te gaan en korte 

pendeltijden naar het werk mogelijk te maken.

• Wij plannen een grondbeleid dat woningbouw volgens sociale en ecologische 

criteria waarborgt door het Berlijnse grondfonds uit te breiden en meer 

erfpachtrechten toe te kennen.

• Wij plannen een concept voor Tempelhofer Feld waarin park- en 

natuurbeschermingsgebieden, kunst- en cultuur evenementen, recreatie- en 

sportterreinen, alsmede een sociale perifere ontwikkeling met woningen zijn 

geïntegreerd. Daarom achten wij een hernieuwd referendum zinvol.

• 

Klimaatneutraliteit in bouwen en wonen 
• Wij streven naar klimaatneutraliteit in de bouw en huisvesting tegen 2035. Om 

dit te bereiken, willen wij bouwen op een grondstof- en klimaatvriendelijke 

manier en het onderzoek naar en het gebruik van duurzame bouwmaterialen 

bevorderen.

• Wij zijn van plan woningen volledig duurzaam te maken door meer zonnepanelen 

voor woningen te plaatsen en warmtebronnen met een lage uitstoot te 

gebruiken.

• Wij zullen doorgaan met de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet en onze 

inspanningen opvoeren om verouderde verwarmingssystemen te vervangen.

• Wij pleiten voor een landelijke hervorming van de subsidieprogramma‘s voor de 

energie-efficiënte modernisering van gebouwen. Daarbij streven wij naar een 

moderniseringspercentage van 4%. 

• Wij willen het stadsklimaat verbeteren door daken en gevels te vergroenen en 

door bij elk nieuw gebouw verplicht nieuwe groene ruimten aan te leggen.

HUISVESTING - EEN 
MENSENRECHT
Volt pleit voor voldoende betaalbare woningen in Berlijn, voor diverse 
en levendige buurten, alsook voor klimaatvriendelijke woningen en 
uitgebreide ecologische nieuwbouw. Zo ontstaat leefruimte ━ voor alle 
Berlijners. 

Betaalbare huisvesting in Berlijn
• Wij willen de non-profit woningsector bevorderen om op lange termijn 

voldoende betaalbare woningen voor alle Berlijners te garanderen. Daartoe willen 

wij de gemeentelijke woningbouwverenigingen en coöperaties versterken, 

alsook nieuwe vormen van gemeenschappelijk wonen.

• Wij zullen gratis overheidsadvies voor huurders invoeren en toezien op de 

consequente toepassing van de huurrem. Daarnaast willen wij een uitgebreid 

online portaal voor huurberekening en -controle opzetten. 

• Wij willen mensen met een laag inkomen steunen met de opbrengst van een 

progressieve speciale heffing op huurprijzen die boven vergelijkbare lokale 

huurprijzen liggen (met uitzondering van nieuwbouw). 

• Wij zijn ook voorstander van een verhoging van de huursubsidie die wordt 

aangepast aan de huidige huurindex, om mensen met een laag inkomen te 

ondersteunen. Het is voor ons belangrijk dat Berlijners kunnen wonen in de wijk 

waar ze werken of waar hun sociale netwerk zich bevindt. 

• Wij pleiten voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe wijken 

met een speciaal sociaal charakter om de samenstelling en diversiteit van de 

bevolking in stand te houden.

• Met de oprichting van een digitaal vastgoedregister willen wij zorgen voor meer 

transparantie op de huurmarkt, en tegelijkertijd de strijd tegen het witwassen 

van vastgoed geld ondersteunen.

• Wij staan kritisch tegenover de in april 2021 afgeschafte huur limiet, die de 

dringend noodzakelijke ecologische en structurele modernisering heeft afgeremd, 

gematigde verhuurders heeft benadeeld en stedelijke woningcorporaties en 

coöperaties in financiële moeilijkheden heeft gebracht.

Creëer nieuwe leefruimte 
• Wij willen het bouwrecht hervormen naar Nederlands model. Door de 
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KLIMAATVRIENDELIJKE 
EN EERLIJKE MOBILITEIT 
ONTWERP
Wij pleiten voor een vervoersbeleid waarin de vervoermiddelen van 
de milieu-alliantie centraal staan bij de planning van het vervoer: 
Fietsen, lopen en het gebruik van het openbaar vervoer (ÖPNV) moeten 
aantrekkelijker, veiliger en sneller worden om een comfortabele, 
efficiënte en duurzame mobiliteit in de stad mogelijk te maken. Volt wil 
een Berlijn waar we allemaal vrij en veilig kunnen bewegen en ademen. 

Verkeersmaatregelen voor een leefbare stad 
• Door de gerichte bevordering van buurtblokken willen wij de geluidshinder 

verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en de levenskwaliteit verhogen. 

Net als in Barcelona is het de bedoeling het doorgaand verkeer in de wijk te 

verminderen zonder de mobiliteit van de bewoners te beperken. 

• Voor verregaande verkeersremming wordt ingezet op autovrije zones en hybride 

gebruik van wegen, bijvoorbeeld door tijdsafhankelijke doorrij-verboden voor 

auto‘s. 

• Door de digitale inspraakmogelijkheden uit te breiden, willen we de betrokken 

burgers meer betrekken bij het ontwerp van verkeersremmende maatregelen.

Ruimte voor de verscheidenheid van vervoermiddelen
• Wij willen de fietsenstallingen en de park & ride uitbreiden om het gemakkelijker 

te maken over te stappen op een andere vervoerswijze.

• Wij zullen ervoor te zorgen dat alle “Sharing” diensten op een uniform digitaal 

platform worden aangeboden. Deze moeten met name ook buiten de S-Bahn-ring 

worden uitgebreid.

Gelijkheid en veiligheid in mobiliteit
• Ons doel is een inclusieve mobiliteitsstrategie te ontwikkelen. De stad Londen 

laat zien hoe dergelijke concepten kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd door 

middel van efficiënte gegevensverzameling. 

• Wij zetten ons in voor een consequente barrièrevrije uitbreiding van het Berlijnse 

vervoerssysteem.

Stimulansen voor een eerlijke en 
sociale Berlijnse woningmarkt 
• Wij zetten ons in voor een verlaging van de belasting op de overdracht van 

onroerend goed voor door de eigenaar bewoonde woningen. Tegelijkertijd 

willen wij de belastingvoordelen bij de verkoop van een onroerend goed 

afhankelijk maken van de voorafgaande bewoning door de eigenaar. Wij zullen 

belastingontwijking via zogenaamde share deals voorkomen. 

• Wij zijn voorstander van een hervorming van de onroerendgoedbelasting op 

basis van het grondwaarde-model als stimulans voor een efficiënt gebruik van de 

grond en de bouw van nieuwe woningen.

• Wij zijn een groot voorstander van concepten die discriminatie bij het zoeken 

naar huisvesting voorkomen, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap, queer-

personen, alleenstaande ouders, of mensen die vanwege hun naam benadeeld zijn.

Zwart-witdenken 
helpt niet bij het 
huisvestingsbeleid. 
We hebben goede 
oplossingen nodig 
die rechtszeker en 
duurzaam zijn.
Steffen Daniel Meyer, lijsttrekker 
Huis van Afgevaardigdens

19



  

• Wij willen de kaartjesstructuur en het routenetwerk aanpassen aan de 

behoeften van iedereen, vooral die van kansarme groepen.

Voetgangersverkeer - een gezond alternatief
• Om het voetgangersverkeer aantrekkelijker te maken, zullen we de 

„ontmoetingszones“ en de voetgangerspassages met niet-commerciële 

zitplaatsen uitbreiden.

• De veiligheid van het voetgangersverkeer moet worden vergroot door de trottoirs 

structureel te scheiden van het fiets- en wegverkeer.

• In het algemeen zijn wij van plan om lopen een hogere prioriteit te geven in de 

stadsplanning. 

Fietsstad Berlijn
• Om in Berlijn goed en veilig te kunnen fietsen, willen wij de infrastructuur 

ontwikkelen naar het voorbeeld van het Nederlandse fietspadennet.

• Pop-up fietsstroken kunnen slechts dienen als een tijdelijke oplossing die zo snel 

mogelijk permanent moet worden gemaakt.

• Wij pleiten voor fietssnelwegen en fietsonderdoorgangen.

• Om de overstap van auto‘s te vergemakkelijken, plannen we een laagdrempelig 

stimuleringsprogramma voor bakfietsen.  

Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken 
• Wij willen de infrastructuur voor het openbaar vervoer uitbreiden, zodat een 

interval van tien minuten standaard mogelijk wordt en in de spits minder dan 

vijf minuten.

• De nadruk ligt op projecten voor de fijnmazige verbinding van de buitenwijken 

en op belbussen, onder andere om de verbinding van het omliggende gebied 

te verbeteren. Ook het gebruik van autonome minibussen is in de toekomst 

denkbaar.

• Om de klimaatbescherming snel vooruit te helpen, zetten we in op de omschakeling 

van het buspark naar klimaatneutrale en emissiearme aandrijfsystemen tegen 

uiterlijk 2030 en op de volledige ombouw van rijstroken naar (snel)busbanen.

• Wij willen de passagiersvaart duurzaam en emissiearm maken. 

Mist u iets?
Dank u dat u de tijd hebt genomen om ons verkiezingsprogramma door te lezen. 

U kunt ons nationale verkiezingsprogramma met veel meer pan-Europese, 

pragmatische en progressieve oplossingen vinden op voltdeutschland.

org. In de toekomst zijn wij van plan om ook over andere onderwerpen 

standpuntbepalingen op te stellen en deze op onze website te publiceren.

Mist u iets? Is er een onderwerp dat u bijzonder na aan het hart ligt? Dan is de 

oplossing heel eenvoudig: Sluit u bij ons aan.

www.voltberlin.org

Voor duurzaam gemotoriseerd individueel vervoer 
• Om Vision Zero (nul verkeersdoden) te bereiken, zijn wij van plan Tempo-30 als 

standaard in te voeren in binnensteden, zoals reeds met succes wordt toegepast 

in Helsinki.

• De openbare ruimte moet eerlijker worden verdeeld. Wij zijn voorstander van een 

vermindering van het aantal parkeerplaatsen en van een prijsstelling die op de 

kosten is afgestemd.

• Om het autoverkeer terug te dringen, willen we een sociale en eerlijke stadstol 

invoeren, waarvan het ontwerp zal worden uitgewerkt door een comité van 

deskundigen met betrokkenheid van de burgers.

• Wij zijn van plan de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen snel en in 

overeenstemming met de vraag uit te breiden. 

Uitgebreid nadenken over bezorgverkeer
• Voor innovatief en milieuvriendelijk bezorgverkeer moet intensiever 

en gebiedsdekkend gebruik worden gemaakt van stedelijke hubs (micro-

distributiecentra). 

• Wij streven naar levering bij voorkeur buiten de piekuren en het omvormen 

van parkeerplaatsen tot leveringszones. Ritten zonder lading kunnen worden 

vermeden door samenwerkingsplatforms voor bedrijven.
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