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Séance publique du 11 décembre 2020

Séance publique du 11 décembre 2020
Durée de la séance: 16.30 à 18.20 heures
Présents:
Halsdorf Jean-Marie, 1er échevin (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2e échevin (CSV)
Mertzig Romain, 3e échevin (LSAP)

Mellina Pierre, bourgmestre (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette
Gira Carlo (CSV)
Martins Dias André (CSV)

Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei)
Welter Christian (Piratepartei)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Absent et excusé:
Scheuer Romain (déi gréng)

ORDRE DU JOUR
Séance publique
Point unique:
Présentations et commentaires du collège des bourgmestre et échevins sur le budget rectifié de 2020 et le projet de budget pour
2021 de l’administration communale.

COMPTE RENDU
Point unique.
Budget rectifié de 2020 et projet de budget pour
2021.
Présentations et commentaires du collège des bourgmestre
et échevins sur le budget rectifié de 2020 et le projet de
budget pour 2021 de l'administration communale.

15. Oktober 2020 – also 10 Méint méi spéit – gëtt nämlech eng
wesentlech méi schlecht Evolutioun vun dësen Zuelen an den
nächste Joren an Aussicht gestallt. An d'Ursaach ass déi
ekonomesch Kris, déi aus der sanitärer Kris – dem COVID-19 –
ervirgaangen ass. Ech wäert an deem Kontext nach méi spéit
op d'Zuele vun dem „Fonds de dotation globale des communes“
agoen.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dir Dammen an Hären,
Den initiale Budget 2021, mä och de rektifizéierte Budget 2020
stinn ënner engem ganz aneren Zeechen, ewéi dat nach
d'lescht Joer bei der Presentatioun vum initiale Budget 2020
ausgesinn huet, a besonnesch d'Entwécklung vun den net
affektéierte Revenuen, déi haaptsächlech duerch de „Fonds de
dotation globale des communes“ an déi kommunal
Gewerbesteier definéiert sinn, wäert an de Joren 2020 bis 2023
am Verglach zu de Prognose vun der Inneministesch vum
11. Dezember 2019 aus der Circulaire 3753 wesentlech méi
schlecht ausgesinn. An der Circulaire 3909 vum
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Deemno war et wichteg a komplett richteg, déi virsiichteg
Finanzpolitik vun de leschte Joren ze maachen, déi mir an
eiser Gemeng zënter elo 20 Joer gemaach hunn. Dës
konsequent Finanzpolitik erlaabt eis nämlech haut eisen
ambitiéisen Investitiounsprogramm, esou wéi mir een de 4.
Juni 2018 hei am Gemengerot festgehalen haten, ouni
Restriktioun weiderzeféieren an dëst ouni op een exzessiivt
Ophuele vun Emprunten zeréckzegräifen. Wéi ech wärend de
Budgetsdebatten d'lescht Joer ënnerstrach hat, ass et extrem
wichteg, eng laangfristeg Finanzplanung ze maachen an net
kuerzfristeg, oniwwerluecht Aktiounen ze starte wann emol e
puer Joer hannereneen e konjunkturellen Héichpunkt
aussergewéinlech Steierrecette beim Staat, mä och bei de
Gemengen engendréiert. Wéi séier esou en Höhenflug kann
ëmschloen, dat hu mir dëst Joer an aller Däitlechkeet gesinn,
an da mécht sech schlussendlech e raisonnabelen Ëmgang
mat de Gemengefinanze bezuelt.

E grousse Merci geet dofir un den Här Thierry Balance an
d'Madamm Marina Paoletti vum Finanzservice, déi duerch hir
intensiv Aarbecht dofir gesuergt hunn, datt dëst wichtegst
Gemengendokument och dëst Joer an engem adequaten
Delai de Gemengeréit zougestallt konnt ginn, mä och allen
anere Beamten, déi hinnen an de leschte Wochen déi néideg
Ënnerstëtzung ginn hunn.
D'Gemengeréit wäerten, wéi dat an eiser Gemeng d'Traditioun
ass, no der Presentatioun vun haut duerch de Schäfferot,
d'Geleeënheet kréien, an enger zweeter Sëtzung – den
nächste Méindeg – hir Kommentaren a Froen zum Budget ze
formuléieren an zum Ofschloss stinn dann den 18. Dezember
– an enger drëtter Sëtzung – de Budget mat den
entspriechenden Devisen zum Vote.

Dës Finanzpolitik erlaabt dem Schäfferot, iech haut e Budget
2021 virzestellen, deen sech an d'Budgete vun de leschte
Joren areit, an deen duerch exzellent Parametere gekennzeechent ass. Dat heescht:
1. De Budget 2021 gesäit trotz ganz zolitten Aboussen am
„Fonds de dotation globale des communes“ nach ëmmer e
ganz appreciabelen Iwwerschoss vun 21,5 Milliounen Euro
am ordinären Deel vir.
2. Mat 63,9 Milliounen Euro leien d'Investitiounen op engem
Rekordniveau an depasséieren ëm 53,9% déi extraordinär
Ausgabe vum leschte Joer. Fir d'alleréischt leien déi
extraordinär Ausgabe mat 63,9 Milliounen Euro iwwer den
ordinären Ausgabe mat 55,7 Milliounen Euro, an dat ganz
däitlech. D'Gemeng Péiteng bleift also weider op der Schinn
vun hirem ganz ambitiéisen Investitiounsprogramm, déi de
Gemengerot sech am Juni 2018 eestëmmeg ginn hat. Méi
spéit wäert ech am Detail op dëse Punkt agoen.
3. Mat knapp 120 Milliounen Euro leien am Budget 2021
d'Gemengenausgaben – déi ordinär an extraordinär – fir
d'alleréischt am Total iwwer 100 Milliounen Euro.
4. D'Gemengeschold geet och 2021 ëm 1,36 Milliounen Euro
erof a wäert Enn 2021 bei 4,6 Milliounen Euro leien.
5. D'Reserven dogéint ginn zwar duerch déi grouss
Investitiounen am Joer 2021 erof, mä leie mat 11,6
Milliounen Euro däitlech iwwer eiser Gemengeschold. Mat
engem erwaarten definitive Boni vu 4,3 Milliounen Euro Enn
2021 a mat engem „Fonds de réserve Pacte Logement" vu
7,3 Milliounen Euro Enn 2021 huet déi Péitenger Gemeng
net nëmmen nach ëmmer e finanzielle Sputt fir de
Finanzement vun hirem Investitiounsprogramm an dëser
Mandatsperiod ze garantéieren, mä bleift doriwwer eraus
weiderhi bis Enn 2021 mat enger Netto-Reserve – dat
heescht „réserve financière – dette communale “ – vu 7
Milliounen Euro de facto scholdefräi. Et ass awer grad esou
kloer, datt spéitstens d'nächst Joer op Grond vun de ganz
ville Projeten dës Situatioun am Budget 2022 ännere wäert,
an eis Gemeng da méi wéi sécher op en Emprunt zeréckgräife muss fir hir weider Investitiounen ze finanzéieren.
D'Viraarbecht vum Budget 2021, déi op Grond vun der
Budgetscirculaire Nummer 3909 vum 15. Oktober 2020 vun
der Gemengeverwaltung ënner der Koordinatioun vum
Finanzservice, dem Här Thierry Balance an der Madamm
Marina Paoletti gemaach gouf, ass Enn November
ofgeschloss ginn an d'Budgetsdokument ass vum Schäfferot
a senger Sëtzung vum 27. November arrêtéiert ginn. Den 2.
Dezember 2020 ass de rektifizéierte Budget 2020 an den
initiale Budget 2021 dem Gemengerot iwwer SIGI-Drive
zougestallt ginn.
www.petange.lu

Wéi ech a menger Aleedung schonn erläutert hat, ass et op
Grond vun der sanitärer an ekonomescher Kris am Laf vun
2020 zu engem schmäerzleche Revirement betreffend deene
vun der Inneministesch an Aussiicht gestallte „revenus nonaffectés“, dem „Fonds de dotation globale des communes“ an
der kommunaler Gewerbesteier komm. Eng Situatioun, déi e
substantiellen Effekt op de Finanzement vun eisem „plan
pluriannuel d'investissements" vun dëser Mandatsperiod
wäert hunn. Ech wollt iech iwwer eng Géigeniwwerstellung vun
der Evolutioun vun der Haapteinnamequell vun de Gemengen,
dem „Fonds de dotation globale des communes“, wéi den
Inneministère se nach fir déi nächst Joren an senger Circulaire
3753 vum 11. Dezember 2019, also op den Dag genee virun
1 Joer, virausgesinn huet an den neie Prognosen an deem
Kontext, déi deeselwechten Inneministère elo an senger
Circulaire 3909 vum 15. Oktober 2020 an Aussiicht stellt,
weisen, wéi schwiereg et ass, eng laangfristeg Finanzplanung
ze maachen.
Effektiv reduzéiert dës Haapteinnamequell, de „Fonds de
dotation globale des communes“, sech:
•

Am Joer 2020 vun 61,14 Milliounen Euro op 52,68
Milliounen Euro

•

Am Joer 2021 vu 64,20 Milliounen Euro op 56,31
Milliounen Euro

•

Am Joer 2022 vun 68,18 Milliounen Euro op 59,35
Milliounen Euro

•

Am Joer 2023 vun 72,13 Milliounen Europ op 63,09
Milliounen Euro.

Dat bedeit fir eis Gemeng eleng iwwer dës Haapteinnamequell
bis Enn vun dëser Mandatsperiod e Minus vun am Total 34,22
Milliounen Euro, déi dann iwwer aner Weeër – zum Beispill
iwwer Emprunten – kompenséiert musse ginn.
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Dat weist awer och wéi wichteg et ass, eng koherent,
wäitsiichteg Finanzplanung ze maache wann een net wëll
riskéiere Problemer ze kréien an enger Situatioun wéi mir se
dëst Joer erlieft hunn.

A genee dat ass agetratt, a mir mussen eis elo op zolidd
Abéissungen op der Recettësäit astellen.
Am Verglach zum ordinären Deel vum initiale Budget 2020 ass
am rektifizéierte Budget 2020 op der Recettësäit e grousse
Réckgang ze vermierken, an zwar ëm 9,51%. Eng Diminutioun,
déi haaptsächlech op de Réckgang an der „dotation globale des
communes“ zeréckzeféieren ass, well och hei erwaart
d'Circulaire 3909 vum Inneministère e Minus vun 11,5% par
rapport zum Kont 2019, wat am konkrete Fall vun eiser Gemeng
ee Minus vun 8,46 Milliounen Euro par rapport zum initiale
Budget duerstellt. Op der Ausgabesäit iwwerdeems ass mat
engem Minus vun 3,84% vum rektifizéierte Budget par rapport
zum initiale Budget ze rechnen. Eng Reduktioun trotz
onerwaarte Käschten, déi dëst Joer duerch de COVID-10
entstane sinn. Dat féiert dann zu enger negativer Entwécklung
vum ordinären Iwwerschoss, nämlech e Minus vun 20,93% op
knapp 21,5 Milliounen zeréckgeet.

D'Evolutioun am ordinäre Budget 2021 par rapport zum
ordinäre Budget 2020 ass am Verglach mat de leschte Joren
total verschidden. Effektiv ginn déi ordinär Recettë par rapport
zum Budget 2020 ëm 5,73% zeréck an déi ordinär Ausgabe
klammen op där anerer Säit zwar nëmme ganz liicht, mä si
klammen ëm 1,80%. Dës negativ Entwécklung ass op der
Recettësäit zu engem ganz groussen Deel op d'Baisse vun
dem „Fonds de dotation globale des communes“
zeréckzeféieren, déi vun der Inneministesch an hirer Circulaire
3909 op Minus 8,9% par rapport zum Kont 2019 geschat gëtt.
Eng Baisse, déi sécher op d'Pandemie, dem COVID-19,
zeréckzeféieren ass. Op där aner Säit klammen déi ordinär
Ausgabe liicht, dëst haaptsächlech duerch d'Hausse vun der
„charge salariale“, mä och duerch eng méi héich Participatioun
un de Käschte vun den interkommunale Syndikater.
Den ordinären Iwwerschoss schlussendlech geet am Budget
2021 par rapport zum Budget 2020 ëm 20,88% zeréck, mä
bleift awer mat iwwer 20 Milliounen Euro op engem ganz
anstännegen Niveau. Dëst ass awer haaptsächlech – an ech
ginn net midd et ze soen – op déi rigouréis Ausgabepolitik am
ordinäre Budget zeréckzeféieren, déi mat 2.780 Euro pro
Awunner senges Gläichen zu Lëtzebuerg sicht. Am einfache
Verglach, an ouni mir iergendwéi Jugementer ze erlaben, eis
Nopeschgemeng Déifferdeng läit an deem Kontext bei iwwer
3.500 Euro pro Awunner.

Den Iwwerschoss am ordinären Deel vum Budget 2021 geet par
rapport zum Budget 2020 substantiell zeréck vu 27,17
Milliounen Euro op 21,50 Milliounen Euro – ee Minus vu 5,67
Milliounen Euro oder ronn 20,8%. An trotzdeem behale mir en
Iwwerschoss vun iwwer 20 Milliounen Euro an um Graph gesäit
een, datt dëst nach ëmmer an trotz COVID-19 eng
aussergewéinlech gutt Situatioun ass a mir weiderhin am
Verglach mat de Mandatsperiode virdrun op engem ganz héijen
Niveau bleiwen. An der Mandatsperiod virdrun, tëscht 2012 an
2017, louch dësen Iwwerschoss ëm déi 11 Milliounen Euro all
Joer, deemno 10 Milliounen Euro ënner dem Iwwerschoss,
deen am Budget 2021 virgesinn ass. Dëst kënne mir awer
nëmmen erreechen duerch eng ganz konsequent Kontroll vun
de lafende Käschten, den ordinären Ausgaben, déi eis trotz
Réckgang vun de „Revenus non-affectés" erlaabt, deen
néidege finanzielle Spillraum ze behale fir eisen ambitiéise „plan
pluriannuel d'investissements“ oprecht ze erhalen.

D'lescht Joer hat ech eigentlech scho bei der Budgetsdiskussioun higewisen op déi, a mengen Aen, ganz
optimistesch
Prognos,
wat
déi
makroekonomesch
Entwécklung ubelaangt, mat där d'Regierung fir 2020
gerechent hat, an ech hat deemools scho gesot, datt een dës
Entwécklung am A behale muss. Ëmsou méi, wou och
d'Experte vum „Conseil national des finances publiques“ an
hirem Bericht zum Staatsbudget virun dësem all ze groussen
Optimismus gewarnt haten.
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Am Budget 2021 leien déi ordinär Recettë mat 77,20
Milliounen Euro 4,7 Milliounen Euro ënner den ordinäre
Recettë vum Budget 2020.

Apport ufält, esou datt de Gesamtapport fir eis Gemeng fir
den TICE esouguer am Joer 2021 ganz liicht ënner deem
vum Joer 2020 wäert bleiwen.

Déi net zweckgebonne Recetten, dat heescht de „Fonds de
dotation globale des communes“, déi kommunal
Gewerbesteier an d'Grondsteier si wuel zeréckgaangen, mä
stellen trotz allem mat ronn 75% dee gréissten Deel vun dëse
Recetten duer.

2. Dem SIACH säin Apport am ordinäre Budget klëmmt och
vun 2020 op 2021 vun 1,921 op 2,103 Milliounen Euro a
parallel gëtt och am extraordinäre Budget mat enger
substantieller Erhéijung vun 1,63 op 3,18 Milliounen Euro
gerechent.

Déi affektéiert Revenue maache 7% vun allen ordinäre
Recetten aus. Dee gréissten Deel dovunner mécht
d'Participatioun vum Staat un de Fonctionnementskäschte vun
deene 4 Maisons Relaise mat 3,6 Milliounen Euro – d.h. ronn
2 Drëttel dovunner aus. Mat geschaten 950.000 Euro - leider
hunn d'Gemengen nach ëmmer keng fiabel Informatioune fir
dës Participatioun vum Staat halbweegs valabel ze schätzen
– stellt déi staatlech Bäihëllef am Kader vun der Museksschoul
17% vun den affektéierte Revenuen duer.

Mat 2% a knapp 1,4 Milliounen Euro stellen d'Annuitéite fir
d'Gemengeschold am Budget 2021 weiderhin eng akzeptabel
Charge fir eise Gemengebudget duer. D'Zënslaascht läit bei
21.580 Euro.

D'Taxenerhieweunge maachen 13% vun de Gesamteinname
vum ordinäre Budget 2021 aus.

Mat 3,3 Milliounen Euro, d.h. 6% vun den ordinären Ausgaben,
leien am nächste Joer d'Ënnerhaltskäschte vun eise Gebaier
– ouni d'Gehälter vun eisen Aarbechter, déi an dëse Gebaier
schaffen – e Stéck ënner deene vum Joer 2020. Dëst ass
haaptsächlech op d'Schléissung vun der PiKo-Schwämm
zeréckzeféieren, wou am Joer 2021 eng Rei Ënnerhaltskäschten ewechfalen.

D'Loyeren an d'Chargë vu Gebailechkeeten, sief et vu
verschidde soziale Wunnengen an d'Raim, déi mir dem Staat,
der Police, dem Office social, dem Restaurant Wax, dem
Bedreiwer vum Café-Restaurant am Home St Hubert asw.
deelweis oder ganz zur Verfügung stellen, wéi awer och
d'Paschtoueschhaiser, déi mir de Paschtéier verlounen,
maachen 1% vun alle Recetten aus.

D'„prévisions sociales“ stellen am Budget 2021 vun eiser
Gemeng weider e wichtege Posten duer. D.h. de Fonctionnement vum Office social, de „repas sur roues“, d'Téléassistance,
d'Beschäftegung vun CAEen oder Apprentien, d'Subventioune
vun den Aktivitéite vum CIGL a vum ProActif, der „Main tendue“
an dem Cent Buttek. 2,6 Milliounen Euro oder 5% vun den
ordinären Ausgabe sinn heifir am Budget 2021 virgesinn.

Déi reschtlech 4% setzen sech aus verschidden ordinäre
Recetten zesummen, ë.a. d'Remboursementer vun der
„Mutualité des employeurs“, d'Remoursementer vun de
Gehälter
vum
Office
social,
d'Bankzënsen
an
d'Remboursementer vun der TVA. An den nächsten 2 Joer
wäerten déi lescht genannte Recettë wesentlech méi héich
leien ewéi déi Jore virdrun. Dëst op Grond vun de
Renovatiounsaarbechten an der Schwämm PiKo.

D'Käschte vun eisem Fuerpark, d.h. de Bensin oder Diesel,
d'Assurancen souwéi den Ënnerhalt chiffréieren sech am
Budget 2021 op 494.000 Euro, wat 1% vun allen ordinären
Ausgaben ausmécht. Hei gëllt ervirzesträichen, datt ab dem
Joer 2021 d'Käschte vum Fuerpark vun eisem Pompjeescorps
ewechfalen.
Ronn 1 Millioun Euro oder 2% vun allen ordinären Ausgabe
ginn am Budget 2021 als Subsiden un ASBLe verdeelt. Ronn
330.000 Euro dovunner gi fir d’Fonctionnementskäschte vun
eise Jugendhaiser zu Péiteng a Rodange gebraucht; ronn
70.000 Euro fir de Minett Park; 21.228 Euro fir den ORT an
100.000 Euro fir d'Organisatioun fir d'Schnéiklassen. Och am
Joer 2021 gesi mir dann nach emol eng 2. Tranche vun
125.000 Euro vir fir d'Veräiner ze ënnerstëtze betreffend déi
finanziell Ausfäll duerch de COVID-19.
Déi lafend Käschte fir den Ënnerhalt vun eise Reseauen a
Stroosseninfrastrukture belafen sech am Budget 2021 op 2,1
Milliounen Euro, d.h. 4% vun allen ordinären Ausgaben.
Weiderhi bleiwen am Budget 2021 d'Käschte fir dat politescht
Entscheedungsorgan, dat heescht de Gemengen- a
Schäfferot mat senge legalen a consultative Kommissioune
mat ronn 500.000 Euro oder knapp 1% vun den ordinären
Ausgaben op engem niddregen Niveau.

Am ordinären Deel vum Budget 2021 ginn d'Bruttoausgaben
ëm 1,8% par rapport zum Budget 2020 erop, d.h. vu 54,7 op
55,7 Milliounen Euro a setzen sech esou zesummen:
D'Charge salariale klëmmt vun 2020 op de Budget 2021 vun
28,7 op 29 Milliounen Euro, dat entsprécht 51% vun allen
ordinären Ausgaben.
2021 klëmmt den Undeel un de Fonctionnementskäschte vun
den eenzele Gemengesyndikater an dem nei gegrënnte
CGDIS vu 7,1 op 7,7 Milliounen Euro, wat 14% vun den
ordinären Ausgaben duerstellt. Hei wëll ech haaptsächlech op
2 Syndikater agoen:
1.

Den TICE, wou eis Participatioun am ordinäre Budget vun
1,868 op 2,065 Milliounen Euro eropgeet, wou awer op der
aner Säit am Géigesaz zu 2020 keen extraordinären

www.petange.lu

Schlussendlech bleiwen nach ronn 14% oder 7,7 Milliounen
Euro fir eng helle Wull vu verschiddenen ordinären Ausgaben,
ënner deenen e puer Beispiller: d'Informatik, d'Schoulmaterial,
dat de Schüler aus der Grondschoul zur Verfügung gestallt
gëtt, de Schoultransport, d'Fonctionnementskäschte vun eise
Maisons Relaisen an d'Informatiounsmëtteger fir eis
Biergerinnen a Bierger.
D'Analys firwat fir Beräicher, déi net zweckgebonne
Revenuen, d.h. de „Fonds de dotation globale des
communes“, déi kommunal Gewerbesteier an d'Grondsteier,
agesat ginn, erlaabt eis ewéi all Joer d'Schwéierpunkte vun
der Péitenger Gemengepolitik duerzestellen.
Et gëllt d'Entwécklung vun deenen eenzele Beräicher am A ze
behalen am Sënn vun enger laangfristeger Finanzpolitik. Ech
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hunn dës Ausgaben, wéi all Joer, an 11 gréisser Kapitelen, déi
déi Haaptausgabeberäicher an eiser Gemeng duerstellen,
agedeelt.

Dëse véierten extraordinäre Budget vun der lafender
Mandatsperiod gesäit fir 2021 Ausgabe vun 63,91 Milliounen
Euro vir, déi sech esou verdeelen:
1. Am Kapitel „Enseignement fondamental, Maison Relais et
crèches“ 10,04 Milliounen Euro.
2. Am Kapitel „Culture, Sport, Loisirs, Jeunesse, Tourisme“
28,56 Milliounen Euro.
3. Am Kapitel „Bâtiments administratifs et logements sociaux“
4,99 Milliounen Euro.
4. Am Kapitel „Infrastructures routières, places et réseaux“
12,83 Milliounen Euro
5. Am Kapitel „Syndicats intercommunaux“ 3,21 Milliounen
Euro
6. Am Kapitel „Urbanisation et lotissements“ 1,16 Milliounen
Euro a schlussendlech

Déi net affektéiert Revenue vun der Gemeng Péiteng belafen
sech am Budget 2021 op 58,2 Milliounen Euro. E Réckgang vu
6,1 Milliounen Euro oder 9,4% par rapport zum Budget 2020.
Si solle laut Budget 2021 esou verdeelt ginn:
1. Fir d'„Administration générale, ordre public a sécurité" 14,1
Milliounen Euro der 24,18%.
2. Fir d'Annuitéite vun eiser Gemengeschold 1,4 Milliounen
Euro oder 2,34%.
3. Fir d'„Prévisions sociales“ 2,1 Milliounen Euro oder 3,65%.
4. Fir de Grondschoulunterrecht 5,8 Milliounen Euro oder
9,92%.
5. Fir eis Maisons Relaisen a Crèchen 2,6 Milliounen Euro
oder 4,45%.
6. Fir de Sport, d'Kultur, den Tourismus, d'Jugend an
d'Fräizäit 4,2 Milliounen Euro oder 7,30%.
7. Fir d'Voirie, de Park, d'Ëmwelt an d'Kierfechter 2,9
Milliounen Euro oder 4,98%.
8. Fir de Kanal, d'Kläranlag, d'Waasserversuergung an
d'Müllentsuergung 1,3 Milliounen Euro oder 2,18%. Och
wann een d'Amortissementer nach a Betruecht zéie muss,
déi hei net berécksiichtegt ginn, ass de Käschtendeckungsprinzip an dësen dräi Beräicher weiderhi garantéiert.
9. Fir eis Museksschoul 1,4 Milliounen Euro oder 2,4%.
10. Fir eis Schwämmen 1,3 Milliounen Euro oder 2,25% - e
Réckgang par rapport zum Joer 2020 wéinst der
zäitweileger Schléissung vun der PiKo Schwämm.
11. Fir den ëffentlechen Transport 2,2 Milliounen Euro oder
3,78%.

7. Am Kapitel „Divers“ 3,12 Milliounen Euro, wou
haaptsächlech de Kaf vun Immobilie mat 1 Millioun Euro
an d'Erneierung vun eisem Fuerpark mat iwwer 800.000
Euro ervirstiechen.

Am Budget 2021 ginn déi extraordinär Ausgaben
•

zu 34% iwwer den ordinären Iwwerschoss,

•

zu 10% iwwer Staatssubsidien,

•

zu 3% iwwer de Verkaf vun Immobilien,

•

zu 1% iwwer verschidden extraordinär Recetten,

•

zu 3% iwwer de „Fonds du Pacte Logement“ an

•

zu 49% iwwer d'Reserven, d.h. den iwwerdroene Boni vun
2020

finanzéiert.

Trotz staarkem Réckgang vun den net zweckgebonnene
Recettë behale mir awer e groussen Deel vun dësen, nämlech
21,5 Milliounen Euro respektiv 36,93% fir nei Investissementer
spréch extraordinär Ausgaben, zur Verfügung.

Mat de Konten 2018 an 2019, mam rektifizéierte Budget 2020
an dem initiale Budget 2021 gesi mir no zwee Drëttel vun der
aktueller Mandatsperiod scho wesentlech méi kloer. Mir
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kennen nämlech den exakte Käschtepunkt vun deene
meeschte Projeten op Grond vun engem Devis, deen am
Gemengerot ugeholl gouf a kennen och déi Projeten, déi op
Grond vu prozeduralen Hürde manner séier ze realiséiere
sinn. Folgend Konklusioune kënne mir deemno am Verglach
zu dem „Plan pluriannuel d'investissements“, deen de
Gemengerot de 4. Juni 2018 arrêtéiert huet, zéien.

am Juni 2018 virgesinn haten, op elo ronn 220 Milliounen
Euro.

1. Am Kapitel „Enseignement fondamental, Maison Relais et
crèches“ sinn an de 4 éischte Jore vun der Mandatsperiod
17,02 Milliounen Euro virgesinn. Dëst entsprécht 65,4%
vun den Investissementer vu 26 Milliounen Euro, déi fir
dëst Kapitel am „Plan pluriannuel d'investissements“
virgesi waren. Et muss een allerdéngs elo an dësem
Beräich vun engem Totalinvest vu ronn 46 Milliounen Euro
fir dës Mandatsperiod 2018-2023 ausgoen.
2. Am Kapitel „Culture, Sport, Loisirs, Jeunesse, Tourisme“
sinn an därselwechter Period 2018-2021 ronn 38,21
Milliounen Euro virgesinn. Domat hu mir d'Zomm vun den
Investissementer vu 35,3 Milliounen Euro, déi fir dëst
Kapitel am „Plan pluriannuel d'investissements“ virgesi
waren, depasséiert an och an dësem Beräich wäert laut
den haitegen Erkenntnisser den Totalinvest bei ronn 66
Milliounen Euro fir dës Mandatsperiod 2018-2023 leien.
3. Am Kapitel „Bâtiments administratifs et logements sociaux“
sinn no 2 Drëttel vun der Mandatsperiod 24,38 Milliounen
Euro virgesinn. Dëst entsprécht in etwa deem, wat mat 26,4
Milliounen Euro am „Plan pluriannuel d'investissements“
virgesi war.
4. Am Kapitel „Infrastructures routières, places et réseaux“ si
bis Enn 2021 am ganzen 32,54 Milliounen Euro virgesinn.
Dëst entsprécht knapp 50% vun den Investissementer vu
66 Milliounen Euro, déi fir dëst Kapitel am „Plan pluriannuel
d'investissements“ virgesi waren. Hei wäerte mir sécher
net déi 66 Milliounen Euro erreechen, dëst besonnesch op
en Neits op Grond vun de Verzögerunge beim Grand-Bis.
En Totalinvest an dësem Beräich vu ronn 50 Milliounen
Euro schéngt op Grond vun den haitegen Erkenntnisser
méi realistesch.

Fir déi éischt 4 Joer vun dëser Mandatsperiod, dat heescht fir
d'Joren 2018-2021, ass de Finanzement vun den extraordinären Ausgaben esou virgesinn:
•

Zu 72% iwwer den ordinären Iwwerschoss,

•

zu 9% iwwer Staatssubsidien,

•

zu 6% iwwer de Verkaf vun Immobilien,

•

zu 2% iwwer verschidden extraordinär Recetten,
wourënner verschidden extraordinär Taxen ewéi zum
Beispill d'„Taxe relative à la participation aux équipements
collectifs“ oder d'„Taxe de raccordement“ falen,

•

zu 3% iwwer de „Fonds de réserve Pacte Logement“ an

•

zu 8% iwwer d'Reserven, dat heescht den iwwerdroene
Boni vun der leschter Mandatsperiod 2011-2017.

5. Am Kapitel „Syndicats intercommunaux“ ginn an de 4
éischte Joer vun der Mandatsperiod 6,37 Milliounen Euro
gebraucht. Och hei hu mir d'Zomm vu 6 Milliounen Euro,
déi fir dëst Kapitel am „Plan pluriannuel d'investissements“
virgesi waren, iwwerschratt a mir mussen haut éischter vun
enger Totalzomm vun 10 Milliounen Euro fir dëst Kapitel
ausgoen. Dëst exklusiv op Grond vun enger onerwaarten
Erhéijung vun den extraordinären Apporten, déi eis
Gemeng un de SIACH verséiere muss.
6. Am Kapitel „Urbanisation et lotissements“ läit de
viraussiichtlechen Total vun den extraordinären Ausgabe
fir d'Joren 2018-2021 bei 3,22 Milliounen Euro. Dëst
entsprécht 38,7% vun den Investissementer vun 8,3
Milliounen Euro, déi fir dëst Kapitel am „Plan pluriannuel
d'investissements“ virgesi waren. Och hei wäerte mir mat
ronn 7 Milliounen Euro ënner dem „Plan pluriannuel
d'investissements“ vum 4. Juni 2018 bleiwen.
7. Am Kapitel „Divers“ sti fir d'Joren 2018-2021 am Total 9,69
Milliounen Euro, wou haaptsächlech de Kaf vun Immobilie
mat iwwer 5 Milliounen Euro an d'Erneierung vun eisem
Fuerpark mat 2,2 Milliounen Euro ervirstiechen. Dëst
entsprécht 82,1% vun den Ausgabe vun 11,8 Milliounen
Euro, déi fir dëst Kapitel am „Plan pluriannuel
d'investissements“ virgesi waren. Och hei wäerte mir Enn
2023 éischter bei 13 Milliounen Euro landen.
Am Total wäerten dann d'Investissementer ëm 23,5%
klammen, an zwar vun 178 Milliounen Euro, esou wéi mir dat
www.petange.lu

Mam Joer 2020 leeft dann elo de „Pacte Logement 1.0“ of an
den neie „Pacte Logement 2.0“ steet esou wäit an de
Startlächer. Et ass awer kloer, datt déi nei Philosophie vun
dësem „Pacte Logement 2.0“ a kenger Hisiicht mat där vum
„Pacte Logement 1.0“ ze vergläichen ass a sécher net déi
Ënnerstëtzung vu sengem Virgänger fir d'Gemenge wäert
bréngen. De „Pacte Logement 1.0“, deen d'Gemeng Péiteng
de 14. November 2008 réckwierkend fir d'Joren 2007 a bis
2020 mat de Ministere Fernand Boden a Jean-Marie Halsdorf
ënnerschriwwen hat, huet de Gemengen am Generellen, an
der Gemeng Péiteng am Besonnesche gehollef, déi
Infrastrukturinvestitioune finanziell ze stemmen, déi op Grond
vun dem Wuesstem vun der Populatioun noutwenneg waren.
Den 12. August 2020 huet d'Gemeng Péiteng déi 13. Tranche
vun 925.627,50 Euro iwwerwise krut. Dat sinn da bis Enn vun
dësem Joer 14.511.392,50 Euro op Grond vun engem
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Wuesstem vun der Populatioun vu 4.542 Awunner an 13 Joer.
Den 3. November dëst Joer hu mir an eiser Gemeng den
20.000. Awunner begréisst, a bis Enn vum Joer wäerte mir zu
20.015 an eiser Gemeng wunnen. Dëst wäerten dann nach
weider 800.000 Euro als Dotatioun fir eis Gemeng bedeiten,
déi lescht am Kader vum „Pacte Logement 1.0“

dovunner, esou datt déi järlech Belaaschtung duerch eis
Gemengeschold lafend zeréckgeet.

Mir wäerten am Budget 2021 op weider 2 Milliounen Euro aus
dësem Reservefong zeréckgräifen, esou datt mir an de Joren
2012 bis 2021 bis elo am Total 8 Milliounen Euro aus dësem
Fong gebraucht hunn, an zwar exklusiv fir Schoulprojeten an
de Bau vu Maisons Relaisen. Enn 2021 bleiwen dann nach 7,3
Milliounen Euro am „Fonds de Réserve Pacte Logement“.

Zum Schluss wollt ech nach kuerz op e puer Projeten agoen,
déi ech perséinlech direkt begleeden, wou ech mech wéi
d'lescht Joer awer op déi gréisser Projete beschränken.
1. D'Gemengelotissementer

2021 ass nach emol keen neien Emprunt noutwenneg fir de
Budget an den Equiliber ze bréngen, mä op Grond vun dem
héijen Investitiounsvolumen an de reduzéierten Einnamen
iwwer de „Fonds de dotation globale des communes" wäerte
mir am Budget 2022 kaum derlaanscht komme fir erëm fir
d'éischte Kéier no 18 Joer op een Emprunt zeréckzegräifen.
Dat war sécher esou an eisem „Plan pluriannuel
d'investissements“, dee mir de 4. Juni 2018 hei am
Gemengerot festgehalen haten, virgesinn. Allerdéngs hätt een
op Grond vun den optimistesche Prognose vun der Regierung
Enn d'lescht Joer hoffe kéinten, datt mir och dës
Mandatsperiod ouni neien Emprunt auskomme kéinten.
D'nächst Joer wäert eis an deem Kontext awer méi Kloerheet
bréngen. Komme mir awer elo zeréck zum Budget 2021, do
sinn dann och weider Remboursementer an Héicht vun
1.360.110,12 Euro geplangt, esou datt Enn 2021
d'Gemengeschold op 4.601.885,64 Euro - opgedeelt op 6
Emprunten – zeréckgoe wäert. E Minus vun 33,5 Milliounen
Euro zënter dem 1. Januar 2004.

Enn 2021 läit d'Pro-Kapp-Verschëldung bei der aktueller
Awunnerzuel vun eiser Gemeng bei 230 Euro. Dat bedeit eng
wesentlech Verbesserung iwwer déi lescht 16 Joer. 2004
louche mir nach bei enger Pro-Kapp-Verschëldung vun 2.500
Euro. Am Joer 2021 leie mir nach bei manner wéi 10%

De Lotissement „An Atzengen“ zu Rolleng, e Gemengelotissement fir haaptsächlech jonk Familljen, wäert am Laf vum
nächste Joer komplett fäerdeg sinn. An nodeems am Juni
2019 déi éischt jonk Familljen do an hir Haiser a Wunnengen
erageplënnert sinn, wäerte bis Enn nächst Joer all
Wunnengen do bewunnt sinn. Dëst Lotissement ass
maassgeeblech dofir verantwortlech, datt d'Awunnerzuel vum
klengsten Duerf aus eiser Gemeng an 2 Joer vun 2.645 op elo
iwwer 3.000 Awunner geklommen ass.
D'Gemeng Péiteng wäert awer och weider senger politescher
Aufgab gerecht ginn an dofir ass d'Lotissement Neiwiss II zu
Rodange mat 36 Eefamilljenhaiser a 4 Wunnengen an enger
klenger Residenz an der Planung. Den 23. November 2020
huet de Gemengerot déi punktuell Modifikatioun vum PAG, déi
op Grond vun ekologeschen Iwwerleeungen noutwenneg war,
an de PAP "nouveau quartier A Stacken / Neiwiss II"
eestëmmeg ugeholl. Och eist Versprieche fir am Kader vum
Budget 2021 d'Pläng an den Devis fir d'Infrastrukturaarbechte
fir dës neit Gemengelotissement dem Gemengerot zum Vote
virzeleeën, wäerte mir an der Sëtzung vum 18. Dezember
2020 honoréieren.
2. D'Haus bei der Kor
Den Ausbau vum Haus bei der Kor ass elo quasi ofgeschloss.
De Rez-de-Chaussée ass fir den Office social vun der
Gemeng Péiteng reservéiert. Um 1. Stack ass elo eisen
„Département de l'urbanisme“ zënter dem Mount Oktober
erageplënnert. Wann déi verschidden Servicer vun de
Regiebetriber respektiv d'„Cellule de sécurité“, déi fir de
Moment provisoresch an dësem Gebai ënnerbruecht sinn, am
Fréijoer d'nächst Joer an déi nei Gebailechkeeten op der
Léngerstrooss installéiert ginn, wäert den 2. Stack als Reserve
fir d'Zukunft disponibel sinn. Fir de Parkproblem adequat ze
léisen, mä och fir d'Sécherheet ronderëm d'Haus bei der Kor
ze garantéieren, wäert de Parking hanner dem ale
Pompjeesbau an aktuelle Jugendhaus mat engem Zonk mat
automatescher Paart zougemaach ginn an och mat enger
Vidéo-surveillance
iwwerwaacht
ginn.
Deen
dofir
noutwennege Kredit steet am Budget 2021.
3. De Projet vun der neier Schoul mat Maison Relais,
Sportshal an ënnerierdesche Parking bei der Schoul Am
Paesch zu Rodange
Wat dëse Projet ubelaangt, esou huet de Jury am Kader vun
enger Consultation rémunérée de 17. November 2020 de
Projet vun den Architektebüroe Schemel-Wirtz Associés a
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Franz&Sue zeréckbehalen. Des Weideren ass déi noutwenneg punktuell Modifikatioun vum PAG am Juli dëst Joer an
d'Prozedur gaangen, a mir wäerten an der Sëtzung vum
Januar d'nächst Joer dës Modifikatioun am Gemengerot op
der Dagesuerdnung hunn. Och wäerte mir Ufank d'nächst Joer
déi lescht Uschafunge vun den noutwennegen Terraine fir
dëse Projet aktéieren. 2021 wäert dann dëse groussen a fir
Rodange wichtege Projet vun den Architekten an
d'Ingenieursbüroen am Detail ausgeschafft ginn a mir wäerten
Enn vum nächste Joer dem Gemengerot déi detailléiert Pläng
an den Devis dovunner virleeën. Mam Ufank vun den
Aarbechte kann am Joer 2022 gerechent ginn, allerdéngs
wësse mir, datt dëse Projet och zum Deel ofhängeg ass vun
dem Lotissementsprojekt „Croix cassée“.
4. De Revalorisatiounsprojet vum Zentrum vu Rolleng
Mir hunn dëst Joer de Bauerenhaff an der Buergaass zu
Rolleng kaf an déi punktuell Modifikatioun vum PAG, déi
zënter dem Summer an der Prozedur ass, wäert am Januar
2021 op der Dagesuerdnung vum Gemengerot stoen. Et ass
wichteg, datt mir vun dëse Gebailechkeete profitéiere fir –
komplementar zu deem, wat op Grond vun dem private PAP,
deen tëscht der Buergaass an der Groussgaass an der
Planung ass – ee Projet ze ficeléieren, déi ee liewegen
Duerfzentrum zu Rolleng schafe soll. Dat ass e ganz
wichtegen urbanistesche Projet, wou mir d'nächst Joer mat
den Etuden ufänke wëllen.
Ech soen iech Merci fir Är Opmierksamkeet a ginn d'Wuert
virun un de Schäffe Jean-Marie Halsdorf.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Mir hunn e schwéiert Joer hanner eis. Wann et an normalen
Zäite scho schwiereg ass a villes kënnt, wat net viraus ze gesi
war, esou ass et a Covidzäiten nach méi komplizéiert. An der
Organisatioun vun eisem Service public, awer och budgetär
kommen nei Erausfuerderungen.
Als Personalschäffe gëllen déiselwecht Iwwerleeungen
a Feststellungen. D’Personalorganisatioun, spréch de
Fonctionnement vun eiser Gemeng, war dëst Joer méi
schwiereg ewéi soss. Dofir mäi Merci un de Personalservice,
deen extra gefouert gouf, mä awer och un all déi aner, déi de
Fonctionnement vun hiren Servicer garantéiert hunn.
Mir haten ewéi all déi Jore Leit, déi an hir verdéngte Pensioun
gaange sinn. Nei Leit si bäikomm. An d’Pensioun goungen 13
Leit, 12 hu fräiwëlleg demissionéiert an 2 si gestuerwen. Am
ganzen hunn eis also 27 Leit verlooss.
Nei agestallt goufe 36 Leit. 2019 waren et der 28, 2018 waren
et der 36 an 2017 waren et der 19.
An der Rubrik “fonctionnaires et employés communaux” waren
et der 11. 7 Männer a 4 Fraen.

a performant Bild no baussen ze ginn. Dëst ass e Beräich, wou
mir eis Matbierger gutt kënnen abannen.
Wann de Jufa-Hotel um gudde Wee ass fir Realitéit ze ginn,
wat eis touristesch weiderbrénge wäert, war d’Realitéit fir eise
geplangte kulturellen Aktivitéitsprogramm 2020 ëmzesetzen
net méiglech ewéi déi Jore virdrun, well d’Spillreegelen duerch
de Covid geännert goufen.
Mir haten innovéiert am Beräich “Stand-Up-Comedy”, wou mir
am Januar am WAX vill Succès haten.
Aner nei Organisatiounen ewéi Initiation à la bière artisanale,
Forteresse du Luxembourg, Dizzy, stoungen um Programm.
Ab Mäerz krute mir een anere Wand an hu versicht, eis
unzepassen. Esou ass den Drive-In-Site “Carena” mat
Concerten, Kino, Te Deum a Kleeschen entstanen.
Mir hu vill an aner Ëffentlechkeetsaarbecht musse maache
bedéngt duerch d’Pandemie:
Informatiounen un d’Bierger an d’Veräiner.
Mir hunn extraordinär Subside fir d’Veräiner ginn, déi Perten
haten duerch den Ausfall vun Organisatiounen opgrond vum
COVID-19.
Mir hunn d’Maskeverdeelung un d’Bierger aus der Gemeng
gehat.
Mir innovéiere jo och, well mer d’Rentnerfeier net kënnen
ofhalen. Esou kréien déi Leit, déi sech fir d’Rentnerfeier
ugemellt haten, Akafsbonge vu 25 Euro, déi si an de
Geschäfter vun eiser Gemeng kënnen aléisen. Esou
ënnerstëtze mir eis lokal Geschäfter
Ech wollt nach e kuerze Bléck an d’Zukunft geheien an e puer
Iddien opféieren, wéi mir eis weider wëllen duerstellen. Mir
wäerte weider Kuerzfilmer iwwer d’Gemeng Péiteng maachen
déi an der neier Initiativ RPL TV gewise ginn. 30 Minutte
Sendung all 15. vum Mount um Info-Canal, Internetsite an op
Apart TV.
Mir wäerten och present sinn op Péiteng on Air mat der Rubrik
“D’Gemeng Péiteng informéiert”.
Mir wäerten 100 Wochen nom Tornado vum 9. August 2019
eng gréisser Aktioun am Juli plangen a mir sinn am Kontakt
mat eisen Nopeschgemengen Ibeng, Mont-Saint-Martin a
Longlaville a wëlle méi zesumme schaffe mat méi Iddien. Eng
wier, fir den Dräilännereck touristesch besser z’erschléissen.
Sou, elo wollt ech kucken, wéi et um Terrain war.
Wéi geet et weider mat eisen alen an neie Projeten, déi am
extraordinäre Budget opgefouert ginn, besonnesch am
Infrastrukturberäich, deen ech als Schäffe jo soll begleeden.

An der Rubrik “salariés, ouvriers” 13. 9 Männer a 4 Fraen.

Et muss ee feststellen, datt déi verschidde Schantercher
respektiv Projeten net ëmmer esou weidergaange sinn ewéi
mir eis dat wënschen. Dat ass näischt Neies, mä a COVIDZäite gëtt dat net besser.

Op den 1. Dezember 2020 hu mir 487 Leit, dovunner 147
Beamten, 113 “employés privés” an 218 “salariés, ouvriers”. Am
Joer 2019 waren et der 453, am Joer 2018 waren et 432 Leit.

Wéi gesot, ech wollt dann op eenzel Projeten aus dem
extraordinäre Budget agoen, wou ech als Ressortschäffen
d’Responsabilitéit hunn.

Ass dat ze vill? Ech mengen net, well mir wuessen a sinn
iwwer 20.000 Awunner. Op de 5. November ware mir zu
20.006 Awunner. Wichteg ass d’Erscheinungsbild vun eiser
Gemeng. Dofir brauche mir genuch Leit fir dës Aufgaben a
Servicer ze bewältegen. Dofir de Wuesstem vun den Awunner
ass automatesch och Wuesstem vum Personal.

Artikel 4/121/223500/21046

An der Rubik “employés privés” 12. 2 Männer an 10 Fraen.

Ee Beräich, dee mir als Schäffen ënnersteet, ass d’Kultur, den
Tourismus. An dësem Beräich ass et grad wichteg, e positiivt
www.petange.lu

Hei stinn 98.000 Euro am Budget fir eng nei LED-Wand fir
Powerpoint, Biller a Filmer ze weisen an eisem Sëtzungssall.
Dernieft kréie mir och eng kabellos Konferenzinfrastruktur fir
de Sëtzungssall, dee mir hoffentlech elo gläich nees kënne
benotze fir eis Gemengeréit. Mat dëser elektronescher
Oprüstung komme mir an dësem Sëtzungs- a
Konferenzberäich am 21. Joerhonnert un. Dat hu mir schonn
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am Telefonsberäich gemaach, wou mir een IP-Netzwierk hunn
op Basis vu Glasfaser. Den Dekont ass am November vun
dësem Joer.
Nodeems mir dëst Joer d’Allée verte am Quartier Neiwiss zu
Rodange dekontéiert hunn, wäert en aneren Dossier an deem
Beräich säi Wee goen. D’Trame verte hanner der “zone
artisanale et commerciale” zu Péiteng wäert 2021 fäerdeg
ginn. Et stinn 332.780 Euro am Budget ënner dem Artikel
4/131/221313/17028.
En anere Projet, dee mir kuerzfristeg lancéiert hunn, gëtt
d’nächst Joer Realitéit. Dir wësst, ech hat et virdru gesot, mir
sinn elo iwwer 20.000 Awunner.

A schliisslech den Artikel 222100/12001 “assainissement du
bassin inférieur de la Chiers”. Dëse steet schonn zënter 1997
am Budget. Verständlech, well dësen duerch de Zoning
“Grand Bis” konditionéiert gëtt. Dofir steet och “continuation
des études” am Budgetsdokument.
D’Sanéierung vun eisem Ofwaasserkanalsystem ass en
Dauerbrenner, hunn ech gesot, “preuve à l’appui”.
Den Artikel 222100/18012 iwwer eng 1,25 Milliounen Euro mat
enger Entscheedung vum Gemengerot vum Dezember 2017
huet Aarbechten an der rue du Clopp, rue Fontaine d’Olière,
rue du Chemin de Fer, rue de l’Hôtel de Ville an an der rue de
la Chiers zum Deel erméiglecht.

Méi Personal heescht d’Gemengenaarbechtsstrukture
vergréisseren an anescht opstelle fir eise Leit weider gutt
Aarbechtskonditiounen ze garantéieren. Nei Atelieren, d’Haus
bei der Kor an dann d’Verwaltungsgebai, wou eise Service
“Culture et communication” an d’Informatik eraplënnere well
de Service HELP erausgeplënnert ass. Dofir ginn an der
Gemengerotssëtzung vum 18. Dezember 120.000 Euro
gestëmmt, déi der am Artikel 4/121/223500/21046 am Budget
erëmfannt.

Am Artikel 220100/99003 goufen 1,25 Milliounen Euro
gestëmmt vum Gemengerot am Dezember 2014 respektiv
1,57 Milliounen Euro vum Gemengerot am Dezember 2015,
an dat fir Aarbechten an der rue des Acacias, rue Michel
Rodange, rue de la Chiers a rue du Cimetière zu Péiteng, fir
d’rue des Ecoles zu Rolleng an À la Siole zu Rodange.

Verschidde Gebaier ginn och opgerëscht am Sécherheetsberäich. E puer Beispiller: d’Gemengenhaus mat engem neien
Abrochsystem fir 15.000 Euro (Artikel 4/132/222100/21017).

A schliisslech am Artikel 222100/99005 goufe 420.000 Euro
an der rue Adolphe zu Rodange verschafft, déi 2021
dekontéiert ginn.

Den Home vu Péiteng, dee mir iwwerholl hu mat engem neie
Feiermeldesystem, dee mir den 18. Dezember am
Gemengerot stëmme wäerte fir 20.000 Euro (Artikel
4/132/222100/21017).

Fazit: et si permanent Aarbechten amgaang. Dofir hu mir den
Artikel 222100/19032 am Gemengerot am Dezember 2018
gestëmmt an en neie Budgetsartikel, den 22210/21034
ëmfonctionéiert, well mer eng global laangfristeg Demarche
wëlle festleeën, dat am Hibléck op dat bestoend Kanalnetz.
Dofir sti 50.000 Euro am neie Budget 2021 fir Etüden an
d’Ausschaffe vun engem Projet.

An och d’Verwaltungsgebai, dat fir 24.000 Euro nei opgerëscht
gëtt wat d’Feiermeldung ugeet (Artikel 4/132/222100/21018).
An der Rubrik 460 vum extraordinäre Budget, déi ech nach all
Joer ugeschwat hunn, komme mir weider an och net. Déi 3
Parzellen am PED sinn erschloss – Artikel 221200/16021 – an
dës Aarbechte kënnen 2021 dekontéiert ginn.
Dat anert Suergekand, d’Aktivitéitszon “Grand Bis”, huet
zënter 1998 schonn e laang Baart. Et gëtt een neie Moment,
well den 22. Januar 2021 soll eng Sëtzung si mam Ministère,
der Gemeng an dem Sikor, déi jo de Lead hunn. Hoffentlech
komme mir weider. An deem Kontext hutt der och gesinn, datt
den Artikel 4/490/238120 den “apport investissements à
réaliser” vum Sikor vun 59.552 Euro op 28.619 Euro
zeréckgaangen ass laut der Comitésentscheedung vum
November 2019 an 2020.
D’Rubrik 520, Ofwaasserberäich, ass e permanente
Schantjen. Wann ech zeréckkucken, hu mir den Artikel
211000/1600. Do ass eng Etüd vun eise Kanalisatioune
gemaach gi fir 175.000 Euro, an dës gouf am September
dekontéiert.
An datselwecht iwwer d’Reewaasseriwwerschwemmungen, e
Projet aus dem Budget vun 2017, deen d’nächst Joer
dekontéiert gëtt.
Mir hunn awer och Dauerbrenner – gewollt an net gewollt.
D’Kanalisatioun am Schwaarze Wee iwwer 286.000 Euro gëtt
2021 dekontéiert – Artikel 221/313/18033 – mä d’Aarbechte si
leider net fäerdeg, well den Hiwwel gerëtscht ass. An esou
stinn nach 100.000 Euro am Budget fir dës Aarbechte mat der
CFL zesummen ze realiséieren (Artikel 221313/21033).
D’Pompelen an der rue de la Fontaine zu Rodange sollten dëst
Joer endlech ersat ginn. Et stoungen 20.000 Euro am Budget
2020. Aus verschiddene Grënn war dat net méiglech, dat soll
elo 2021 geschéien (Artikel 222100/10002).

Am Artikel 222100/99005 si 750.000 Euro vum Gemengerot
am Dezember 2015 gestëmmt gi fir de Kierfecht zu Rodange.
Dës Aarbechte ginn 2021 dekontéiert.

Wann een da gesäit, datt am Artikel 238120/99001 vun der
Rubrik 520, eisen Ofwaassersyndikat fir dëse Budget 2021 am
ganzen 3.180.030 Euro virgesäit – 2020 waren et 1.630.030
Euro an 2019 waren et 534.678 Euro – , da gesäit een, wéi
staark dës Infrastrukturen eise Budget belaaschten.
An nieft dem Ofwaasser gëtt et och nach e Reen- respektiv
Iwwerflächewaasser. Do gëtt et jo och e Projet, dee scho méi
dacks am Budget stoung, an zwar d’Iwwerflächenachs vun der
Nidderkuerer Strooss erof bei de Sportzenter an d’Kor. E Must,
well mer den Eucosider-Standuert an den Areal nei
Museksschoul, rue Batty Weber wëlle verbauen.
De Fonçage ënner der Eisebunn an eng méi breet
Reewaasserachs an der rue de la Liberté solle 6,5 Milliounen
Euro kaschten, dat iwwer e puer Joer, an d'Aarbechte wäerten
am Hierscht 2021 ufänken.
Eng weider Reewaasserachs, déi och muss realiséiert ginn,
ass déi vun der rue Maragole iwwer d’avenue de la Gare zu
Rolleng, d’Lëtzebuerger Strooss bis an d’Kor. Am Budget
2020 stoungen 100.000 Euro fir Etuden. 2021 sinn et 300.000
Euro, well am August muss de Fonçage ënner der Eisebunn
an d’Kor virbereet ginn an 2022 wäerten dann effektiv dës
Aarbechten am August realiséiert ginn.
Ech sinn och frou, datt den originale Projet vum Rodanger
Zentrum - "zone de rencontre" - fäerdeg ass an 2021 kann
dekontéiert ginn. Do stoungen 2012 Etudeskäschten am
Artikel 4/626/221313/12001, dat ass also 8 Joer ënnerwee.
Dernieft gëtt dann nach deen neie Projet fir d'Plaz nieft der
Kierch beim Parhaus nei gestalt. An der Rubrik 621 „places
publiques“ hu mir den Artikel 221313/19028. Mir hu jo am Juli
dëst Joer am Gemengerot 1,1 Milliounen Euro eestëmmeg
ugeholl. Dat nächst Joer wäert de groussen Deel vun den
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ëm d'Borne hannen an der Korstrooss - Artikel
221311/18014 – an do gëtt endlech am nächste Joer den
Dekont gemaach;

Aarbechte gemaach ginn, dofir sti 700.000 Euro am Budget.
De Rescht, also 320.000 Euro, dann 2022.
Zu Rodange ronderëm d'Gare deet sech och esou munches.
Net nëmmen de P&R ass eng imposant Moderniséierung vun
der Rodanger Gare, déi d'CFL mécht. Mir paken och eng Hand
mat un. Duerno bei der Gestioun, awer och bei der
Ënnerféierung West, wou et vun der Belsch iwwer d'rue de
l'Industrie a Richtung Blobierg geet. Do kréie mir e flotte
Souterrain fir Foussgänger an déi douce Mobilitéit, also fir
Vëloe mat enger klenger Plaz nieft der Gare. Den Artikel
221313/0042 stellt 1,710 Milliounen Euro zur Verfügung.
Parallel dozou wäerten och an der ganzer rue de l'Industrie
d'Infrastrukture frësch gemaach ginn.

-

an de Jenken – Artikel 221313/20037 – si mir och um Ball
an d'Phas 1, den Haaptstrang, gëtt fäerdeg gemaach;
duerno komme mir an d'Phas 2, wou och d'Säitesträng
drukommen. Hei stinn 100.000 Euro am Budget 2020 an
110.000 Euro am Budget 2021;

-

en anere Projet aus der Budgetsrubrik 624, dee mir hei am
Gemengerot eestëmmeg ugeholl hunn ass dee vun eiser
Plaz virun der Gemeng, der J.F. Kennedy-Plaz. Do stinn
ënner dem Artikel 221313/18016 de Kredit, dee mir am Juli
dëst Joer gestëmmt hunn. 1 Millioun Euro stinn am Budget
2020 an 1,25 Milliounen Euro am Budget 2021.
D'Aarbechte ginn normal virun, esou datt, wa keng
Iwwerraschunge kommen, mir am Summer wäerten eng
erneiert Plaz virun eiser Gemeng hunn an hoffentlech och
nees Feierlechkeeten normal kënnen organiséieren.

Dee grousse private Projet um Areal vun der Verwaltung vun
der fréierer MMRA, eiser Schmelz, mat Wunnengen an
Akafsstrukture konditionéiert dës Aarbechten. Dofir stinn am
Budgetsartikel 221313/16023 net méi wéi 150.000 Euro – wéi
2020 – mä 100.000 Euro fir Etudë vum Infrastrukturprojet.
Wat d'Parkingen an eiser Gemeng betrëfft, esou geet et och
gutt weider. Deen zu Rodange am Duerf géintiwwer vun der
Kierch ass fäerdeg ginn. Deen op der Lonkecher Strooss bei
der rue Michel Rodange ass am Bau. Deen op der
Nidderkuererstrooss zu Péiteng ass a Planung, do hu scho
verschidde Gespréicher mam Fierschter an der CFL
stattfonnt. Am Artikel 221313/18038, Rubrik 623 stinn dofir
40.000 Euro am Budget.
Dëse Projet gëtt jo parallel mat der Sportinfrastruktur, also der
Tribün, realiséiert. Den Devis vum Juni dëst Joer – 9,776
Milliounen Euro – gesäit Ausgabe vu 5,8 Milliounen Euro am
nächste Joer vir. Dës Aarbechte sollen Ufank 2021 ufänken.
A schliisslech zu Rodange am Duerf nieft deem neie
Lotissement bei der Meederchersschoul ass e weidere
Parking geplangt. Doraus wäert an den nächste Joren eng nei
Parkstrategie mat Iwwerwaachung entstoen. Mir sinn och
amgaang, eis Horodateuren z'ersetzen. Déi op der Maartplaz,
der Liberatiounsplaz si scho festgeluecht. Do steet en Ausbau
vun dësen neien Horodateuren am Raum, an zwar op der
Gillardinsplaz an an der rue de l'Hôtel de Ville. Am neie Budget
stinn 20.000 Euro, déi am Gemengerot vum 18. Dezember op
der Dagesuerdnung stinn.
E puer Wierder zu de Stroosseninfrastrukturen an der Rubrik
624. Erneiert goufen:
-

d'rue Bommert zu Péiteng, Artikel 221313/12002 fir 1,1
Milliounen Euro; 750.000 Euro stoungen am Budget an
d'Aarbechte sollen 2021 fäerdeg sinn,

-

d'rue des Alliés zu Péiteng, Artikel 221313/17007, do stinn
1,55 Milliounen Euro prett, an d'Aarbechte sollen am
Februar 2021 ufänken;

-

ënner dem Artikel 221313/17035 steet d'rue Adolphe, wou
651.000 Euro am Budget stinn. Den Dekont ass 2021
virgesinn;

-

d'rue de la Fonderie zu Rodange ënner dem Artikel
221313/03022 fir 1,1 Milliounen Euro, dovunner sti
600.000 Euro am Budget 2021 an den Dekont ass fir 2021
virgesinn;

-

-

d'avenue de la Gare zu Lamadelaine ass mat 2 Milliounen
Euro am Budget, an do sollen d'Aarbechten och 2021
ufänken; dofir stinn emol 150.000 Euro am Budget, a mir
sinn amgaang, parallel eng Autorisatioun fir Parking ze
froen;
mir hunn awer och ee Projet an der Rubrik 624, dee
schonn am Dezember 2017 lancéiert gouf; et handelt sech
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Ech sinn och frou, iech matzedeelen, datt de Projet
221313/18023, dee vun eiser „Station de captage“ zu
Rodange, also eis fréier Gemeinschaftsantenn, déi muss ersat
ginn, elo fäerdeg gëtt. Mir sinn hei schonn e puer Joer
amgaang. 2018 hate mir en Devis vun 100.000 Euro gestëmmt
a nach 150.000 Euro nogestëmmt. Dës Kéier ass et a mengen
Aen net méi deier gi well den Dossier schlampeg geréiert gi
wier. Neen, mir kruten nei Oplage vum Environnement a mir
hu mussen en anere Mast huelen. Doduerch ass d'Emprise
anescht ginn an d'Fondatiounen och. Schliisslech wollten
d'Provideren ee méi héije Mast fir och kënne mam Signal an
de Fond-de-Gras ze kommen. D'Antenn soll scho geliwwert
sinn, mä wéinst COVID-19 krute mir Verspéidung. Lescht
Informatioun: d'Antenn kënnt d'nächst Woch, de 15.
Dezember, aus Éisträich a gëtt virun de Feierdeeg montéiert.
En anere Projet vu Bedeitung ass dee vun der Entrée an
d'Gemeng op der Bomecht. Déi Kräizung ass
oniwwersiichtlech. Eng Katastroph. An dofir hate mir an
d'Gemeng Käerjeng eng Sëtzung mat Ponts et Chaussées
well et jo ëm d'RN5 geet. Den Dossier blockéiert e bëssen a
mir wëllen nees mat deene Käerjenger "à charge" goen. Et sti
40.000 Euro um Budgetsartikel 221313/18039.
De Reprofilage geet och weider. D'Artikelen 221313/19026 an
21037 gehéieren der Vergaangenheet un. Mam neien Artikel
am Budget 2021 soll de Brouckerwee frësch gemaach ginn.
Schliisslech gëtt et nieft Ofwaasser, Reewaasser och nach eist
Drénkwaasser. Dat ass d'Rubrik 630. Do kucke mir d'Hydraulik
vun eisem Netz am Artikel 221313/18021, besonnesch
d'Leitung fir d'Aspeisung zu Lamadelaine. Do sti 25.000 Euro
am Budget 2021. Mam Artikel 221212/21040 soll d'Zouleitung
vum Waasserbaseng vu Rolleng erneiert ginn. D'Leitung ass
am Alter fir ersat ze ginn, jo, schonn doriwwer eraus. D'Zouleitung vum Rodanger Waasserbaseng ass schonn erneiert
ginn. Déi 2 Basenge waren zur selwechter Zäit gebaut ginn.
Ofschléissend e puer Wierder iwwer d'Aarbechten am
extraordinäre Budget am Kulturberäich an der Rubrik 831.
D'Kulturhaus 'A Rousen' kritt nei Terrassen - dat ass den
Artikel 221311/19044 – fir 120.000 Euro an nei Still fir 20.000
Euro, dat ass den Artikel 223480/99001. Fir en neie Lift sti
5.000 Euro am Artikel 221313/20030 am Budget 2021.
De Kulturzenter zu Rodange – Artikel 221311/19053 – soll mat
50.000 Euro méi präzis geplangt ginn. Mir haten e puer Iddien
duerchstudéiert a kucken elo déi Optiounen.
Fir de Gîte am Minettpark, Rubrik 890, Artikel 221313/19063,
dee mir am Oktober mat 650.000 Euro lancéiert hunn, ginn
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d'Aarbechten 2021 lass. D'Autorisatioun fir d'Asbestsanéierung
koum ze spéit, esou datt d'Wieder et net méi erlaabt huet, deen
ze maachen. Mir organiséieren d'Planung am Fong am Virfeld
um Pabeier, da kënnen déi verschidden Handwierker direkt
lassleeë wann den Asbest entsuergt ass.

Hei dann elo e puer Zuelen zu den ordinäre Recetten:

Ech konnt net op all Projet agoen, stinn awer gären zur
Verfügung fir op är Froen ze äntweren. Merci fir är
Opmierksamkeet.

Zu den Einname fir d'Maisons Relaise sinn d'Participatioune
vun den Eltere mat 500.000 Euro verbucht (325.000 Euro fir
2020). Da kënnt d'Zomm vum Ministère iwwer 3.587.992 Euro
derbäi.

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dir Dammen, dir Hären,
COVID-19 bestëmmt déi lescht Méint a Gott weess wéi laang
nach eist deeglecht Aarbechts-, Sozial- a Kulturliewen. Dëse
Budget ass opgestallt ginn am Wëssen, datt d’Joer 2020 keen
normaalt Joer war an dass déi Joren, déi no dëser Pandemie
ustinn, och net einfach fir d'Budgete vun de Gemenge wäert
ginn. Gréisser Schantercher konnte leider net esou starten
ewéi geduecht. E gewësse Retard ass ze vermierken. Et bleift
nach d'Hoffnung, datt wärend de Wanterméint Aarbechten un
de Baute kënne weiderlafen, esou datt mer an eise Projete
weiderzekommen. Vill Onbekanntes steet awer nach am
Raum.
Meng Ressorte si bekannt: Maisons Relaise mat de Crèchen,
d'Schoulen, d'Museksschoul, d'Jugend, d'Famill zesumme
mat de Senioren an déi Leit mat spezielle Bedierfnisser,
verschidden ëffentlech Gebaier, de Kultus an d'Chancëgläichheet.
Ech picken nëmme verschidden Zuelen eraus, ginn awer
nach, wa Froen opstinn, ganz gären Explikatiounen dozou.
A menge Ressorten dominéieren déi extraordinär Ausgabe fir
de Bau vun der neier Museksschoul zu Péiteng. Zu
Lamadelaine ass de Bau vun der Maison Relais, enger
Synergie mat dem Precoce an enger Spillschoul voll
amgaangen. Nei Projete sinn an der Planung, well se eng
Noutwennegkeet duerstellen. Ech ernimmen den Nei- an
Ëmbau vun der Eigent-Schoul zu Péiteng fir e gréisseren
Enkpass ze vermeide bis mir op deem Campus weider kënnen
ausbauen. Mir sinn dobäi, den Tosch vun engem Terrain mam
Ministère ze finaliséieren, deen eis op engem spéideren
Zäitpunkt eng Vergréisserung erlabe wäert. Nieft der Maison
Relais „Reebou“ zu Péiteng ass eng weider Maison Relais a
Verbindung mat dem Haus, dat besteet, geplangt, wou bis zu
méi oder manner 180 Kanner kéinten ageschriwwe ginn. Et
ass gewosst, datt d'Nofro fir eng Betreiungsplaz nach ëmmer
ganz héich ass, an déi nächst Joren d'Baute vu
Betreiungsstrukturen – sief dat Crèchen oder Maisons
Relaisen – eng vun eise Prioritéite wäert bleiwen. Zesumme
mam Buergermeeschter, mat Architekten a Beamten aus
eisen Haus hu mir bei der Ausschreiwung vun engem
Concours fir e weideren neie Projet zu Rodange a bei der
Auswäertung mat debattéiert. An engem Komplex vereent
ëmfaasst dësen zukünftege Bau eng grouss Spillschoul mat
bis zu 16 Klassen, e Sportssall, eng drëtt Maison Relais fir
Rodange, wou bis zu 180 Kanner kënne betreit ginn.
Zousätzlech ass en ëffentleche Parking mat ageplangt. Fir
dëse grousse Projet wäerte mir an den nächste Jore bis 30
Milliounen Euro an de Budgete festhalen.
Rodange ass déi Uertschaft aus eiser Gemeng wou mir dee
gréisste Wuesstem verzeechnen. Eis Maisons Relaisen zu
Rodange genee ewéi zu Péiteng a Lamadelaine sinn de
Moment duerch déi grouss Nofro un der Limite vun den
zougeloossenen Aschreiwungen ukomm. Et ass natierlech
kee Geheimnis, datt och bei Betreiungsstrukture fir iwwer
1.000 Kanner – op déi Zuel wäerte mir no der Fäerdegstellung
vun all dëse Baute kommen – nach ëmmer eng Waardelëscht
wäert bestoe bleiwen.

Mir erwaarden eng Einnam vun 8.000 Euro fir d'PhotovoltaikInstallatioun, déi op der Maison Relais „Reebou“ zu Péiteng
opgebaut ass.

35.000 Euro sinn als ordinär Einname verbucht fir déi Schüler
aus anere Lëtzebuerger Gemengen, déi bei eis an de
Schoulen ageschriwwe sinn.
244.520,12 Euro hu mir als Recetten u Loyer fir kommunal
Gebaier ewéi d'Steieramt, de Police-Büro, d'Paschtoueschhaiser an d'Kierchen. De Loyer vun Help fält ewech, well do
Büroe vun eisem Service Culture et Communications installéiert
ginn.
75% vun den Indemnitéiten an déi komplett „part patronale“
vun de soziale Chargë bréngen eis eng Recette vun 160.700
Euro. Dëst sinn Einnamen, déi mir erwaarde fir déi jonk
Chômeuren, déi mir an eng Aarbecht eranhuelen
(Gaardenaarbechten, Botzen). Fir d'Ausbildung vun de
Lehrlinge kréie mir vum Staat eng Bäihëllef vu 85.400 Euro.
Am Jugendberäich sinn Einnamen ze verbuche vun der
Nightcard, dann de Subsid vum „Late Night“-Bus. Den SNJ an
d'„Main Tendue“ rembourséieren eis d'Käschte vun den
Appartementer, déi mir hinnen zur Verfügung stellen.
Zesumme sinn dëst Einname vu 27.080 Euro.
De „Repas sur roues“ fir eis eeler Matbierger bréngt eng
Recette vun 187.000 Euro.
Fir d'Museksschoul, zesumme mat de Musekscoursen,
d'Verloune vu Museksinstrumenter, d'Participatioune bei den
Aschreiwunge fir de Museksunterrecht an de Bäitrag vum
Ministère stellen eng Recette vun 1.079.000 Euro fir d'Joer
2021 am Budget duer.
E puer Zuelen zu den ordinären Ausgaben:
An den ordinären Ausgabe si 35.000 Euro fir elektronesch
Zylinderen agedroe fir d'Péitenger Schoulen, d.h. Park an
Eigent.
40.000 Euro si virgesi fir Kontrolle vun der Sécherheet an de
Gebaier an op eise Spillplazen. Dëst sinn déi järlech
Kontrollen, déi vu Luxcontrol duerchgefouert ginn. 20.000
Euro sinn agebucht fir d'Feierläscher an den ëffentleche
Gebaier. Do sinn haaptsächlech d'Schoule mat abruecht, déi
och ënner d'Kontroll vu Luxcontrol falen.
Fir den Ënnerhalt vun eise Spillplazen an d'Erneierunge vu
Spiller hu mir 65.000 Euro agesat. 35.000 Euro kommen dobäi
fir Aarbechten, déi net kënne vun eise Betriber gemaach ginn.
Fir eis Gebaier géint Abroch ze versécheren hu mir Kontrakter
ofgeschloss, déi eis 100.000 Euro kaschten.
D'Klacke vun eisen 3 Kierchen, déi an eisem Patrimoine sinn,
brauchen eng Kontroll an en Ënnerhalt. E Kontrakt heifir
kascht eis 18.000 Euro am Joer.
Ënner den ordinären Ausgabe si weiderhi 46.000 Euro ze
verbuche fir de Club Senior. Dëst ass eis Part an den Ausgaben,
wou d'Kordallgemengen zesumme fir Seniorenaktivitéiten
organiséieren. 59.000 Euro sinn agebucht fir d'Rentnerfeier, déi
järlech an der Chrëschtzäit organiséiert gëtt, a fir d'„Journée du
Grand âge“ sinn nach emol 9.000 Euro budgetiséiert.
Beim „Repas sur roues“ sinn 378.522 Euro am Budget
virgemierkt. Erausgepickt aus dëser Gesamtzuel sinn 213.240
Euro plus 41.557 Euro eleng fir d'Paien.
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Mir hunn eng Konventioun mat „Télé-Alarme“ fir 103.000 Euro
d'Joer, déi mir bäisteiere fir d'Sécherheet vun eisen eelere
Matbierger.
Den Ënnerhalt vun eise Crèchen a Garderië beleeft sech an
den ordinären Ausgaben op 76.152 Euro fir 2021.
6.614.274 Euro gi gebraucht bei den ordinären Ausgabe fir
d'Maisons Relaisen. Dëse Chiffer ëmfaasst déi sämtlech
Käschte vun dem Fonctionnement vun de 4 Maisons Relaisen,
d.h. d'Paie vum Personal, Kichenausgaben, d'Autoen,
d'Projeten, d'Ausflich, dee ganze Package.
Fir eis Studenten hu mir Subside fir 165.000 Euro virgesinn.
Déi ordinär Ausgabe vum Jugendhaus sti mat 332.570 Euro
am Budget.
Mir hunn ënner „autre jeunesse“ 182.071,80 Euro verbucht fir
d'„Night Card“, de „Late Night“-Bus, Studentenaarbechten,
Subside fir verschidde Famillen, Associatiounen, d'Loyere fir
den SNJ an d'„Main Tendue“. Déi eenzel agebuchten Zuele
fannt dir ënner den Artikelnummeren 3/259.

beluecht, déi mir konnte fräi maachen. Et ass eis och bewosst,
datt déi Zäit verschidden Onannehmlechkeete mat sech
bréngt fir d'Léierpersonal an d'Schüler an hoffen op de
Versteesdemech.
Zu den extraordinären Ausgaben:
Zu Péiteng si mir an der Planung vun dem Ausbau vun der
Eigent-Schoul. No den Ausrechnunge vun den Ingenieure
kréie mir e Plus vu 8 bis 9 Schoulklassen, e Konferenzraum,
d'Sanitäranlagen an de Stockage ginn ugepasst, e Spillraum
ass och mat ageplangt. Dëst gëtt e gréissere Schantjen, deen
eis déi nächst zwee Joer wäert beschäftegen. Fir 2021 sinn 2
Milliounen Euro virgesinn.
Fir den neie Projet vun der Maison Relais zu Péiteng sinn
260.000 Euro agedroen. De PAP ass amgaangen
ausgeschafft ze ginn. Mir rechnen, datt mir am Juni dee Projet
kënne stëmmen. An d'Bauphas kéint ufanks 2022 ulafen.
100.000 Euro sti prett fir de Kaf vun 2 neie Minibusse fir den
Transport vun de Schüler aus de Maisons Relaisen.

Mir beschäftegen zäitweis jonk Chômeuren, an do sinn
333.100 Euro virgesinn. Abegraff an dëser Zomm sinn
d'Formatiounen an d'Betreiung fir déi Leit.

Fir de Weiderbau vun dem Schantje Maison Relais zu
Lamadelaine mat der Spillschoul si 6,5 Milliounen Euro un
Ausgabe fir 2021 virgesinn.

Fir d'Chancëgläichheet an eiser Gesellschaft hu mir 15.000
Euro fir Aktivitéite virgesinn. An dësem Punkt ass d'Zuel vun
de betraffene Fraen nach ëmmer am héchsten. Duerch
d'Pandemie hunn d'Projete vun 2020 misste „par la force des
choses“ zeréckgestallt ginn. Mir hoffen op 2021 fir an eiser
Aarbecht, wou nach Hëllefsbedarf ass, weiderzekommen.

Mir hunn déi lescht Jore gréisser Investitiounen an déi
Schoulhäff gemaach. An der Park-Schoul zu Péiteng ass den
zweete Schoulhaff elo fäerdeg ginn an erfreet sech grousser
Beléiftheet, well och baussent de Schoulzäite vill Kanner do
spillen. Dëse Projet huet eis bis haut 446.824,25 Euro kascht.
Den Dekont kënnt am Laf vun 2021. D'Erneierunge vun de
Schoulhäff si praktesch ofgeschloss, ausser bei deene
Gebaier, wou elo Schantercher bestinn a wou muss
nogebessert an nei ugeluecht ginn. Ech denken do speziell un
de Campus Paesch-Schoul.

De Kultus kascht eis 33.750 Euro.
Fir speziell Projeten an de Kultur- a Sportberäicher fir Junioren
a Senioren an déi Gemengeniwwergräifend Zesummenaarbecht hu mir 26.500 Euro virgesinn.
Ech kommen zu den ordinären Ausgabe fir déi 2.000 Schüler,
déi am Grondschoulunterrecht agedroe sinn.
Fir de Precoce stinn 53.922 Euro am Budget: fir
d'Spillschoulen, 72.150 Euro, fir de Primaire 683.348 Euro a
fir de spezialiséierten Unterrecht 10.886 Euro. Zu deem
kommen Zousazausgaben an der Héicht vu 4.661.497 Euro.
Zu dëse järlechen Ausgabe fir d'Schoule gehéieren d'Ausgabe
fir d'Informatik an de Schoul, d'Léierbicher fir d'Kanner,
Kopiespabeier, Bastelmaterial wat gebraucht gëtt, Ausgabe fir
d'Bibliothéik, Schoulprojeten. Mat agedroen an dëser
stattlecher Zomm si Salairë vun dem Medico an der
„Assistante d'hygiène“, eis Portieren, asw. Also alles, wat mir
de Schoulen zur Verfügung stellen. Déi eenzel Artikele sinn
alleguer opgefouert am Budget.
Fir den Encadrement vun den Erwuessenecourse si 15.000
Euro virgesinn, de Schülertransport schléit mat 401.000 Euro
zu Buch.
Dës Zommen ëmfaassen eis normal Ausgabe fir de
Grondschoulunterrecht.
Ech kommen zu extraordinären Einnamen. Mir erwaarde beim
Bau vun der Museksschoul eng éischt Tranche vun de
Subsidie säitens dem Ministère. Dëst sinn 2,1 Milliounen Euro.
Fir den Neibau vun der Spillschoul an der Maison Relais zu
Lamadelaine stinn och Subsiden an der Héicht vun 2.100.000
Euro un.
Duerch den Neibau, deen zu Lamadelaine entsteet, sinn
d'Schülerzuelen a verschiddene Klasse méi héich wéi gewinnt
an eiser Gemeng. Dëst ass eng Iwwergangsléisung. Wärend
der Bauphas hu mir esouwäit wéi méiglech déi Schoulsäll
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Eis Crèchen:
D'Villa Bambi kritt e Sonnesegel an dofir hu mir 40.000 Euro
virgesinn, a fir 45.000 Euro gëtt déi bestoend Terrass erneiert.
An der Kordall-Crèche si fir 2021 keng extraordinär Ausgabe
virgesinn. Den neie Sonnesegel an d'Gaardenhaischen si
schonn dekontéiert.
D'Demande vun enger Bëschcrèche, déi nach ëmmer am
Trend läit, si mir amgaang z'analyséieren. Mir hunn zu
Rodange beim Scoutschalet en Deel Terrain a
Gemengenhand, wou mir eventuell eng kleng Crèche kéinten
opbauen, déi enger Bëschcrèche géing gerecht ginn. D'Oploe
fir esou e Projet si ganz komplex wou d'Kanner de ganzen Dag
sollen dobausse sinn. De Wonsch fir esou eng Struktur
besteet nach ëmmer vun de „Befürworter“ vun dëser Aart
Betreiung. 50.000 Euro hu mir zur Verfügung fir Etüden a fir
ze gesinn, ob et méiglech gëtt, do esou eng Crèche ze bauen.
De grousse Projet vun eiser Museksschoul ass duerch seng
speziell Lag méi e kriddelege Bau. No dem Lockdown, wou
Verschibungen ze erwaarde waren, geet de Schantjen elo
weider. 11.000.000 Euro si festgehale fir 2021 ze verbauen.
Bedéngt duerch d'Schanterchersinstallatioun an der rue Batty
Weber si Verännerungen am Bustrajet erfollegt, déi awer keen
Impakt op d''Faarten hunn. Der Sécherheet vun de
Schoulkanner ass hei Rechnung gedroe ginn. Nei
Anzeechnunge bei der Maison Relais „Reebou“ weisen un,
wou wärend der Bauphas d'Bussen d'Kanner ophuelen.
Betreffend gréisser Spillplazen, wou ëmmer erëm nei Ufroe
kommen, ginn nei Argumenter ugeduecht. Esou kann een
sech virstellen, datt an der Zukunft zu Lamadelaine am
Zentrum nieft der Primärschoul déi Spillplaz, déi an deem
klenge Park existéiert, ganz nei amenagéiert ka ginn. Zu
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Péiteng bei der Kor si mir amgaang, déi Spillplaz nei
z'iwwerdenke fir se méi attraktiv ze gestalten. Dëst si Plazen,
déi zentral gutt implantéiert sinn, an déi ganz gäre vun de Leit
besicht ginn. Déi Rollenger ugeduechte Plaz läit no bei de
Schoulen an de spéideren zwou Maisons Relaisen. Déi
Péitenger gëtt vill genotzt duerch d'Verbindung mat dem
Spadséierwee laanscht d'Kor, dem Skate-Terrain an dem
neien „outdoor Fitness“, wou vill Jugendlech sech
erëmtummelen. Dës Plaze kënne ganz flott „places de
rencontres“ fir all Generatioune ginn. Eng grouss Spillplaz ass
ugeduecht beim Jugend- a Gästehotel, dat zu Rodange soll
entstoen. E Site, deen en Tourismus- an Ausfluchzil soll ginn.
Mir hunn nei zukünfteg Planungen a Verschéinerunge fir déi
nächst Budgeten an d'A gefaasst.

imposant Lëscht wann alles ernimmt gëtt wat do nei huet
missten iwwerduecht ginn.

De Wonsch fir d'Péitenger Jugendhaus ze vergréisseren,
kënne mir elo gréisstendeels erfëlle wann eis Atelieren op
d’Lénger Strooss geplënnert sinn. Gespréicher mat de
Verantwortleche vum Jugendhaus si scho gefouert fir
d'Bedierfnisser an d'„mise en conformité“ vun dëse
Raimlechkeeten unzegoen. 150.000 Euro si fir éischt
Aarbechte festgehalen. An dësem Projet ass den
Educatiounsministère eise Partner, esou datt mir finanziell
Hëllefen
erwaarden
an
dës
Aarbechte
mam
Educatiounsministère ofschwätzen. D'Dependance fir
d'Jugend zu Rodange kritt eng nei Chaudière fir d'Heizung.
Dat kascht eis 10.000 Euro.

Ech presentéieren iech déi Punkte vum Budget 2021, wou
ënner mäi Ressort als Schäffe falen an déi op de Virgabe vum
„Plan pluriannuel“ baséieren, dee mir fir dës Legislaturperiod
festgehalen haten.

D'Aktivitéiten,
déi
aus
Ureegunge
vun
der
Jugendkommissioun kommen, si leider dem COVID zum Affer
gefall an hu missten annuléiert ginn. Fir 2021 ass
d'Kommissioun awer optimistesch an denkt drun, den „Job
Day“, den Hip Hop, de „Rock the South“ an den Agenda ze
setzen. Dofir si 15.000 Euro fir d'Jugendkommissioun
festgehalen.
Mir hoffen, datt 2021 eng gewëssen Normalitéit an eist Liewe
kënnt. D'Kommissioune waarden drop fir erëm normal kënnen
ze tagen an z'organiséieren.
D'Schoulkommissioun hat missten aberuff ginn. Duerch eng
Neiberechnung vum Contingent koumen 2 Schoulklassen
derbäi an de Gemengerot huet missten ofstëmmen.
D'Chancëgläichheetskommissioun war mam Dag vun der Fra,
deen e super groussen Erfolleg bruecht hat, nach just laanscht
d'Pandemie geschliddert. Leider hunn déi Iddie vu
Mammendag, dem Weltkannerdag, asw. missten annuléiert
ginn. Punkten aus der Charta fir eis Gemeng wat d'Gläichheet
tëscht Mann a Fra ugeet stinn am Fokus fir 2021.
An der Familljekommissioun huet mussen dat grousst
Generatiounsfest ofgesot ginn. Ausstellunge mat Leit, déi
duerch en Handicap betraff sinn, Konferenzen, déi virgesi
waren, all déi Organisatiounen ewéi vill anerer konnten net
realiséiert ginn. De Club Senior, an deem mir als Gemeng
Member sinn, huet wéinst COVID-19 seng Aktivitéitsagenda
mussen upassen, fonctionéiert awer reduzéiert.
D'Iwwerwaachungskommissioun vun der Museksschoul huet
elo am Hierscht getagt fir d'Schoulorganisatioun
ofzestëmmen. Déi national Kommissioun huet déi
Erneierungen,
déi
vum
Ministère
kommen,
sinn
duerchgeschafft. D'Direktioune vun de Museksschoule
mussen d'Ëmsetzung „en place“ setzen.
Dir Dammen, dir Hären, d'Joer 2020 huet eng helle Wull vun
Zousazaarbechte mat sech bruecht, déi aus dem Budget net
grouss eraustrieden. Ech denken un déi ganz Ernennungen a
Plënneraktioune vun de Schoulklassen am Mount Mee. Déi
nei sanitär Bestëmmungen (Coursen hanner Plexiglas halen),
d'Opdeele vun de Klassen – an de Museksschoulen nëmme 4
Schüler fir d'Zesummespillen an den Ensembelen. Et gëtt eng

All eise Mataarbechter, déi gehollef hu fir déi nei Reegelen
ëmzesetzen, an och elo nach musse mat ville Contrainte
schaffen, wëll ech e ganz häerzleche Merci ausdrécken.
Ech wëll d'Membere vu menge Kommissiounen net
vergiessen, déi mat hiren Ureegungen zum Wuel vun eise
Matbierger bäidroen. Eise Beamten hei am Haus fir
d'Ënnerstëtzung beim Ausschaffe vun dësem Budget e
grousse Merci an iech Kolleege Merci fir d'Nolauschteren.
Mertzig Romain, Schäffen:
Dir Dammen, dir Hären,

Ech fänken u mat den ordinäre Recetten:
•

2/130 – Taxe d'empiètement vun der voirie publique:
175.000 Euro.

•

2/412 – Sylviculture – Vente bois suivant plan de gestion:
14.875 Euro.

•

2/510 – Gestion des déchets – 2.304.100 Euro.

•

2/590 – Pacte Climat: 235.000 Euro. Dës Subventioun
kënne mer awer just asetze fir Etüden am Kader vum
Klimapakt ze realiséieren. Ech wäert awer nach emol bei
den extraordinären Ausgaben op de Klimapakt
zeréckkommen.

•

2/612 – Logements sociaux: 195.428 Euro.

•

2/626 – Kierfechter (Taxen a Konzessiounen): 40.500
Euro.

•

2/822 – Hall sportifs (ë.a. Loyer a Subside vum Staat):
110.650 Euro.

•

2/823 – Piscines (Recetten a Subventiounen): 297.984
Euro.

Ordinär Ausgaben:
•

3/410 – Agriculture, Sylviculture, Viticulture: 241.885 Euro.

•

3/510 - Gestion des déchets: 2.557.493 Euro, wou mer
d'Obligatioun hunn den Awunner dat käschtendeckend ze
verrechnen.

•

3/612 - Logements sociaux: 251.373 Euro.

•

3/626 – Kierfechter: 476.404 Euro.

•

3/860 – Sports et Loisirs – Subsiden un eis Veräiner:
96.800 Euro.

•

30.000€ fir e Partenariat privilégié.

•

3/821 – Sportsterrainen: 409.082 Euro.

•

3/822 – Hall sportifs: 1.102.701 Euro.

•

Loyer LTMA: 23.000 Euro.

•

3/823 – Piscines: 1.630.475 Euro.

Dat mécht am Total 3.142.000 Euro am ordinäre Budget.
Wann een de Volume vum Gesamtbudget an den ordinären
Ausgabe kuckt (55.671.000 Euro), da mécht d'Zomm vun
3.142.000 Euro ronn 5,7% aus, wou mir dat nächst Joer fir de
Sport, de Schoulsport, d'Fräizäit a fir eis Sportveräiner am
ordinäre Budget stoen hunn.
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Ausseruerdentlech Ausgaben:

4/627 Cimetières

4/131 Urbanisme

•

•

Trame verte: 332.780 Euro

4/627 Ateliers communaux

•

Machines Service Parc: 115.000 Euro

•

4/134 Ecologie
Primes dans l'intérêt de la protection de la nature: 15000
Euro.

4/452 Protection de la nature: 682.900 Euro.
•

•

•
•

Diagnostic qualité de l'air: 44.400 Euro. Wéi all Joer gesi
mer dës Sue vir fir Analysen iwwer Biomonitor vun der
Loftqualitéit an eiser Gemeng am Kader vum „Plan de
surveillance 2021", wou och ze soen ass, datt eis
Loftwäerter
gutt
sinn.
Zousätzlech
kënnt
d'Flächequartéierung 2021 derbäi, wou fir d'Lescht 2001
gemaach ginn ass.
Travaux de renaturation et de réaménagement des rives:
190.000 Euro. Déi Suen hu mir virgesi fir um Giele Wee
Richtung Péitenger Weiere laanscht d'Kor ze schaffen,
wou mir mat der Waasserverwaltung an de Ponts et
Chaussées dëse Wee, wou plazeweis agefall ass, nees a
Stand setze mussen.
Projet de réaménagement Zone verte, Impasse rue de la
Fontaine: 145.000 Euro.
Travaux de Renaturation du ruisselet de la Cité Neiwiss:
303.500 Euro. Dës Aarbechte sinn am Kader vun der
Renaturéierung vun der Baach an der Vergréisserung vun
der Cité Neiwiss virgesinn.

4/821 Terrains de sports: 6.315.000 Euro.
•

Remise en état des terrain de tennis à Pétange: 465.000
Euro. De Vote vum adaptéierten Devis vu 64.000 Euro war
am Gemengerot vum 23.11.2020.

•

Stade Jos. Philippart: 5.800.000 Euro. Et ass dëst e
Gesamtprojet vu bal 9,8 Milliounen Euro. Um Stade Jos.
Philippart zu Rodange gesi mir vir, déi al Tribün duerch eng
nei ze ersetzen, wou mir dann och Vestiairen a
Sanitäranlage virgesinn a wou mir en zousätzleche
Parking wäerte bauen. Mir verstäerken och den Talus
hanner dem Goal zur rue du Clopp hin duerch Gradinen.
Den Ufank vun den Aarbechten ass 2021.

•

Terrain 2 vum Stade municipal zu Péiteng. Installatioun
vun enger neier LED-Beliichtung fir 50.000 Euro.

4/822 Hall sportifs: 1.618.000 Euro.
•

Fir d’Vergréisserung vum Dëschtennis-Sall zu Rolleng (e
Projet vun 2 Milliounen Euro) gesi mir 1.290.000 Euro vir.
Fir Subside vu 15%, wat da ronn 300.000 Euro wäert
ausmaachen, hu mer d’Zouso vum Ministère schonn.

•

Op de Squash-Installatiounen ass virgesinn, de Parquet
deelweis ze erneieren, an dat fir 12.000 Euro.

•

Zu Rodange an der Sportshal gesi mir Casiere fir
Visiteuren aus dem Sportberäich vir fir 21.000 Euro.

•

Am Sportzenter Bim Diederich ass eng Alarmanlag virgesi
fir 25.00o Euro.

•

Astandsetze vum QT (geschaten Devis: 350.000€) fir
270.000 Euro. Subside kréie mir ronn 70%, wou mer och
schonn eng schrëftlech Zouso vum Sportsministère hunn.

4/612 Logements sociaux: 730.000 Euro.
•

•
•

Construction d'une maison unifamiliale à caractère social
(Projet 870.000 Euro): 600.000 Euro. Dat ass de Bau vun
enger Wunneng an der rue de la Montagne zu Rolleng.
Op der Fonderie renovéiere mir an deemselwechte Kader
2 Wunnengen, déi mir kaf hunn: 80.000 Euro.
Remplacement vu verschiddene Chaudièren: 50.000
Euro.

4/823 Piscines: 9.020.175 Euro

4/622 Circulation
•

•

Réadaptation du règlement général de la circulation
routière: 10.000 Euro. Dëst si Suen, wou mir brauche fir
Bureau d'étudë fir Zousätz, Upassungen oder nei
Stroossen, déi bäikommen.
Uschafung vu 5 weidere pedagogesche Radaren: 30.000
Euro.

4/623 Système de guidage
Gemengeparkingen: 339.000 Euro.

dynamique

vun

de

•

Frais d'études: 50.000 Euro.

•

Hei si mir amgaang mam Konzept fir d'mobilité douce:
60.000 Euro.

•

Mobilité douce 3 Frontières (Verbindung rue Eucosider –
rue Belle Vue): 95.000 Euro.

www.petange.lu

Construction de garages communaux: 3.850.000 Euro.
Fir de Bau vun neie Gemengegaragen op der Lénger
Strooss gesi mir am Joer 2021 fir d'Fäerdegstelle vun den
Aarbechten nach en Total vun 3.850.000 Euro vir. Fir dëse
Projet hate mir en Devis vu 16,9 Millioune virgesinn. Bei
deenen 3.850.000 Euro gesi mer technesch Equipementer
fir 450.000 Euro vir. Mir rechnen domat, datt eis Servicer
den 1. Semester 2021 an déi nei Lokalitéite plënneren.

Dës Zomm ass virgesi fir d'Uschafe vu verschiddene
Maschinne fir de Parc-Service ewéi z.B. en Trakter, eng
Ënnerhaltsmaschinn fir eis syntheetesch Terraine fir de
Service Espaces Verts.

•

Mise en place des colombaires: 25.000 Euro.

•

Erneierungsaarbechten an der PiKo Schwämm.

Wéi mir gesinn, investéiere mer lafend och an eis Sport- a
Fräizäitinfrastrukturen, wat dann och gläichzäiteg en
Investissement an eis Veräiner an doduerch och an eis
Jugend ass.
Bei den Ausgabe fir Sportinfrastrukturen, mat eise
Schwämmen dobäi, hu mir 2021 ronn 17 Milliounen Euro am
extraordinäre Budget virgesinn, wat iwwer 25% vun dësem
Budget, wou mat bal 64 Milliounen Euro festgehale gëtt, géif
ausmaachen.
Ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.
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Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2020
Anwesend:
Mellina Pierre, Bürgermeister (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Martins Dias André (CSV)

Halsdorf Jean-Marie, 1. Schöffe (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2. Schöffe (CSV)
Mertzig Romain, 3. Schöffe (LSAP)
Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei
Welter Christian (Piratepartei)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Abwesend und entschuldigt:
Scheuer Romain (déi gréng)

Einziger Punkt.
Abgeänderter Haushalt des Jahres 2020 sowie Haushaltsentwurf 2021 der Gemeindeverwaltung.
Vorstellung und Kommentare durch den Schöffenrat.

Séance publique du 14 décembre 2020
Durée de la séance: 14.00 à 21.00 heures
Présents:
Halsdorf Jean-Marie, 1er échevin (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2e échevin (CSV)
Mertzig Romain, 3e échevin (LSAP)

Mellina Pierre, bourgmestre (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette
Gira Carlo (CSV)
Martins Dias André (CSV)

Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei
Welter Christian (Piratepartei)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Absent et excusé:
Scheuer Romain (déi gréng)

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (14.00 heures)
1.

Enseignement musical: Classement de deux chargés de cours – décisions.

Séance publique (14.15 heures)
2.

Communications du collège des bourgmestre et échevins.

3.

Administration générale
3.1. Démission et nomination dans la commission de la circulation et des transports en commun – décision.
3.2. Démissions et nominations dans la commission de la surveillance de l’école de musique – décision.
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4.

Personnel: Création de deux postes de salarié (ancien ouvrier) dans la carrière H3 – artisan DAP pour les besoins du service
de la voirie – décision.

5.

Propriétés
5.1. Contrat de bail avec l’Office Social de Pétange portant sur l’occupation de bureaux dans le bâtiment communal «Haus
bei der Kor» – décision.
5.2. Contrat de bail avec M. l’abbé Reiner Gresch relatif à la location d’un emplacement de stationnement sis à Rodange,
au parking communal souterrain «Am Duerf» – décision.
5.3. Convention relative à l’utilisation de caméras de streaming installés dans des halls sportifs et sur des terrains de football
de la commune – décision.
5.4. Compromis concernant l’acquisition d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit «An den Jenken», de la part de M. Jean-Marie
Haensel - décision.
5.5. Acte concernant l’acquisition en état futur d’achèvement de 33 places de stationnement sis à Rodange, lieu-dit «Route
de Longwy», de la part de la société Kalista Immo SA – décision.

6.

Urbanisation
6.1. Droit de préemption sur des parcelles cadastrales situées à Rodange, lieux-dits «A la Siole» et «Au Pratem» - décision.
6.2. Droit de préemption sur des parcelles cadastrales situées à Lamadelaine, lieux-dits «Um Bremtgen» et «Im Weiher» décision.

7.

Transports et communications: Modifications à appliquer au concept du «P-BUS» - décision.

8.

Vie associative
8.1. Avenant n°1 à la convention avec la Commune de Differdange et l’association «Minett Park Fond-de-Gras ASBL» décision.
8.2. Statuts de l'association «Amicale des pompiers du Centre d'Incendie et de Secours Pétange» et admission sur la liste
des sociétés subsidiées – décision.

9.

Budget rectifié et budget: Discussions et appréciations des conseillers communaux - réponses du collège des bourgmestre
et échevins.

COMPTE RENDU
1.

Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.

Le point 1 de l’ordre du jour a été traité en séance à
huis clos.

Il est pris acte des démissions de MM. Joe Gomes et José
Da Silva Santos.
Votes secrets:
Par 15 voix 'Oui' et 1 voix 'Non', M. Paul Bour, de
Lamadelaine, est nommé nouveau membre de la
commission de surveillance de l’école de musique.
Par 12 voix 'Oui', 2 voix 'Non' et 2 abstentions, M. Filipe
Nunes Amaro, de Pétange, est nommé nouveau membre
de la commission de surveillance de l’école de musique.

Le conseil communal a décidé de ne pas rendre public la
décision prise.

2.
Communications du collège des bourgmestre et
échevins.
Néant.

4.1.

3.1.

Personnel.

Administration générale.

Création d’un poste de salarié (ancien ouvrier) dans la
carrière H3 – artisan DAP pour les besoins du service de
la voirie - décision.

Démission et nomination dans la commission de la
circulation et des transports en commun – décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l’unanimité.

Il est pris acte de la démission de M. Robert Polfer.
Vote secret: A l'unanimité, M. Max Majerus, de Pétange,
est nommé nouveau membre de la commission de la
circulation et des transports en commun.

4.2.

3.2.

Création d’un poste de salarié (ancien ouvrier) dans la
carrière H3 – artisan DAP pour les besoins du service de
la voirie – équipe garage - décision.

Administration générale.
Démissions et nominations dans la commission de la
surveillance de l’école de musique – décision.
www.petange.lu

Personnel.

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l’unanimité.
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An där Konventioun géife mer RTL autoriséiere fir déi
Kameraen opzehänken, fir de Streaming vun de
Sportsmanifestatiounen ze iwwerdroen.

5.1.
Propriétés.
Contrat de bail avec l’Office Social de Pétange portant sur
l’occupation de bureaux dans le bâtiment communal «Haus
bei der Kor» – décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Accord à l’unanimité.

5.2.
Propriétés.
Contrat de bail avec M. l’abbé Reiner Gresch relatif à la
location d’un emplacement de stationnement sis à Rodange,
au parking communal souterrain «Am Duerf» – décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Stoffel Marco (LSAP):
Wann ech dat elo richteg verstanen hunn, dann ass dat en
Emplacement déi aner Säit an deem Gebai, wou mer de
Moment ëffentleche Parking hunn, a wou mer elo eng
Parkplaz ewechhuele fir déi dem Här Paschtouer zur
Verfügung ze stellen an ze verlounen. Ech fannen dat als
Prezedenzfall net ganz glécklech, wa mer déi doten Ouverture
maachen an aus engem ëffentleche Parking eng Parkplaz
eraushuelen. Ech weess, datt mer en Dilemma do hunn. Mä
mir mussen oppassen, datt mer do net e Prezedenzfall
schafen an datt mer dat duerno net iergendwéi duergehäit
kréien.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Ech mengen, dir verwiesselt do e wéineg eppes. Mir stellen
him déi net zur Verfügung, mä mir musse kucken, datt mer «en
conformité» sinn. An et ass och elo egal, wien elo an deem
Haus wunnt. De Moment wunnt eben den Här Paschtouer
dran. Mä wann den Här Paschtouer do eng Kéier erauszitt a
mir huelen dat Haus bei eis an datt mir als Gemeng dat Haus
erëm géifen notzen, da si mir och verflicht, fir zu deem Haus e
Garage ze hunn. Mir si schliisslech Proprietär déi aner Säit vun
enger gewëssen Zuel vu Garagen an ech mengen, da kënne
mir och driwwer verfügen, ob mer elo ee Garage zu deem
Haus annektéieren oder net, an déi aner Plaze fir den
ëffentleche Parking zur Verfügung stellen.
An esou hu mer dat och gesinn. A well dat no bei deem Haus
ass, war dat fir eis déi éischt an déi beschte Léisung. Well als
Gemeng steet een net ganz gutt do, wann ee géint säin eegent
Reglement verstéisst. A mat där heite Léisung sti mer
uerdentlech do a mir sti propper do a mir hunn dat a
Konformitéit gesat.
Accord par 14 voix et 1 abstention (M. Stoffel).

D’Charge an de Montage ginn iwwerholl vun RTL. D’Gemeng
ass u sech fir d’Integritéit zoustänneg an datt dat Equipement,
wat do ass, och an engem gudden Zoustand bleift. Et gëtt e
Relevé d’équipement gemaach, dee conjointement vun
deenen zwou Parteie gemaach gëtt a wou och jidderee vu
senge Saache Proprietär ass. D’Kamerae ginn installéiert mat
engem «témoin visuel», esou datt u sech d’Utilisateure vun de
Lokalitéite gesinn, wann d’Kameraen u sinn an datt se am
«mode d’enregistrement» sinn.
Dës Konventioun leeft vum 01.11.2020 bis den 31.12.2024, a
kann duerno verlängert gi fir ëmmer 2 Joer.
A Fro kéimen d’Sportshal «Bim Diederich» zu Péiteng an der
rue Pierre Hamer-Strooss, zu Rodange d’Sportshal an de
Fussballterrain an der rue Jos. Moscardo-Strooss an zu
Péiteng de Fussballterrain an der rue du Stade.
Firwat mer elo eréischt domadder an de Gemengerot
kommen, huet eng spezifesch Ursaach. Well mer hei zu
Péiteng um Fussballterrain net Proprietär sinn an de Staat eis
deen Terrain zur Verfügung gestallt huet, hu mer misste
waarde bis de Staat eis och d’Erlaabnis ginn huet fir eng
Konventioun mat RTL ze maachen. An dofir si mer och eng
vun deene leschte Gemengen, déi di Konventioun mat RTL
mécht.
Goergen Marc (Piratepartei):
Fir eis Sportsveräiner ass et ze begréissen, datt mer méi
visibel um Fernseh ginn, well ech mengen, mir alleguerten
heibanne reegen eis oft op, datt heiansdo eis Sportsveräiner
um Fernseh vergiess ginn. Dofir ass dat doten elo eng gutt
Mesure.
Mir hunn d’Konventioun duerchgekuckt an do steet «pilotage
à distance» dran. Dat heescht, déi Kamerae ginn aktivéiert,
ouni datt ee muss op der Plaz sinn. An dir hutt elo gesot, datt
et mat engem Panneau ze gesinn ass. Do ginn et awer nach
e puer technesch Froen, wéi dat ass. Well u sech kéint jo egal
wien duerno um Site um Kierchbierg, zum Beispill bei engem
Training, nokucken a vläicht engem anere Sportsveräin
Informatioune weiderginn, oder wat och ëmmer. Bei Allem, wat
mir an der Sportshal duerno maachen, wou ass fir d’Gemeng
d’Sécherheet, datt sech net op eemol «à distance» ageloggt
gëtt? Dir sot, datt eng Luucht an en Ecran do ass, mä mat
engem techneschen Handgrëff kann een dat ausschalten an
da kritt kee mat, wat do leeft. Ass do awer ugeduecht, datt
d’Gemeng awer eng Sécherheet huet? Do si jo nach aner
Manifestatiounen, wéi zum Beispill den Nationalfeierdag,
d’Trainingen, Kongresser. Dat wier jo nach méi schlëmm,
wann ee mat der Kamera vun RTL kéint vum Kierchbierg aus
kucken, wat do leeft. Wat sinn do d’Sécherheetsmesuren, déi
do geholl si ginn?
Gira Carlo (CSV):

5.3.
Propriétés.
Convention relative à l’utilisation de caméras de streaming
installés dans des halls sportifs et sur des terrains de
football de la commune – décision.
Mertzig Romain, Schäffen:
Mir si vun CLT-UFA, genannt RTL, gefrot ginn – well si
Kontrakter hu mat de Sportverbänn – fir Kameraen op eise
Sportfelder a Sportshale kënnen ze installéieren. Et läit och e
positiven Aval vir vun deene concernéierte Federatiounen.

Ech hunn och e bësse meng Bedenken, well dat elo just un
RTL geet a wat déi da mat deene Biller kënne maachen a wéi
se déi wierklech kënnen notzen. Kënnen si déi och weiderginn
un d’Federatiounen, wa si dat froen? Oder ass an der
Konventioun virgesinn, wéi se déi Biller dierfen notzen? Mir
missten eis awer wierklech ofsécheren, datt dat wierklech just
da fir Zwecker ass fir d’Matcher ze iwwerdroen a fir soss guer
näischt.
Mertzig Romain, Schäffen:
Dir hutt Recht, wann der déi Bedenken hutt. Mir hunn eis awer
och déi Gedanke gemaach, datt een net einfach kann déi
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Kameraen op Gutdenken umaachen. Mat «commande à
distance» mengen si u sech, datt si d’Iwwerdroung kënne
starten.

6.2.

Mir hunn awer och gesot, datt eis dat net gefält. Et ass esou,
datt déi Matcher och am Viraus ugekënnegt sinn an datt een do
nach zousätzlech seet, datt wärend deenen Zäiten nëmmen
ageschalt a gefilmt ka ginn. Effektiv gesäit een och, wann déi
Kameraen ageschalt sinn. An do musse mer onbedéngt
agräifen an et wier effektiv net gutt, wann déi Saache géinge
virkommen. Do hutt der vollkomme Recht. Mir hunn dat awer
och esou diskutéiert. Natierlech muss een déi Saach am A
behalen, well et ass ëmmer am Ufank, wou engem déi Saachen
opfalen. A wann een do net reagéiert, dann ass dat duerno eng
Selbstverständlechkeet an dat wier effektiv net gutt.

Droit de préemption sur des parcelles cadastrales situées
à Lamadelaine, lieux-dits «Um Bremtgen» et «Im Weiher»
- décision.

Mä och si mussen sech – grad esou wéi mir och alleguerten –
un den Dateschutz halen. An do ass och schonn eng ganz Rei
vu Saachen u sech dra regléiert.
Fir op dem Här Gira seng Fro zeréckzekommen. Do ass och
e Kapitel virgesinn an der Konventioun. Et sinn d’Veräiner
selwer, déi di Biller kënnen notzen, déi opgeholl ginn.
D’Federatioune kënnen se och notzen an et steet och dran,
wa mir als Gemeng en Notzen un deene Biller hätten, da
kënne mir se och als Gemeng notzen.
Accord à l’unanimité.

Propriétés.
Compromis concernant l’acquisition de terrains sis à
Pétange, lieu-dit «An den Jenken», de la part de M. JeanMarie Haensel - décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
L’acquisition des terrains avec une contenance totale
d’environ 1,8 are se fait au prix de 1.350,00 euros.
Accord à l’unanimité.

5.5.
Propriétés.
Acte concernant l'acquisition en état futur d'achèvement de
33 places de stationnement sis à Rodange, lieu-dit «Route
de Longwy», de la part de la société Kalista Immo SA –
décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
L’acquisition des 33 emplacements de stationnement au prix
de vente de 1.075.049,49 euros (TTC) est faite afin
d’aménager un parking ouvert au public.
Accord par 14 voix 'Oui' et 2 voix 'Non' (Piratepartei).

Il est proposé de renoncer au droit de préemption sur les
terrains.
Accord à l’unanimité.

7.
Transports et communications.
Modifications à appliquer au concept du «P-BUS» décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Afin d’améliorer le service offert et d’accroître le rayon
d’exploitation du P-Bus, il est proposé de desservir dorénavant
également le CIPA «Um Lauterbann» à Niederkorn, le Club
Senior Prënzebierg à Differdange ainsi que le supermarché
situé à l’entrée de la localité de Bascharage.

Mir Piraten sinn e Fan vum P-Bus an dat Konzept huet sech
jo och bewäert. Mir wëlle just op eenzel Punkten opmierksam
maachen. Deen éischte Punkt ass, datt zu Nidderkuer wäert
d’Spidol zoumaachen. Dat heescht, iwwer laang Siicht muss
een sech d’Fro stellen, ob d’Leit iwwerhaapt hei aus der
Géigend hire Rendez-vous nach do kréien oder ob een
iergend eng Kéier misst kucken, datt d’Leit bis op Esch komme
fir bei den Dokter.
Den zweete Punkt ass, datt mir als Piraten géife proposéieren,
datt mer elo wärend der Corona-Situatioun de P-Bus géifen
opmaache fir Leit mat engem Certificat, datt se vulnerabel
sinn, an déi net kënnen den ëffentlechen Transport oder aner
Mëttele benotzen an deementspriechend de P-Bus kéinte
ruffe fir sech ze deplacéieren. Et gi vill Leit, déi an deem Fall
sinn an déi eventuell och keen Auto hunn an awer och den
ëffentlechen Transport net kënnen notzen. An dofir géife mir
de P-Bus gutt gesinn als Tëscheninstrument, fir deene Leit ze
hëllefen.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ech wëll just Merci soen, datt der op de Wee matgaange sidd,
fir och de CIPA «Um Lauterbann» unzefueren. Ech fannen dat
eng ganz gutt Iddi, och datt et bis op Käerjeng erweidert ginn
ass. Ech géif awer och proposéieren, fir an eisem Bulletin
«Meng Gemeng» et nach eng Kéier grouss dranzeschreiwen,
fir datt d’Leit gewuer ginn, datt dat elo ugebuede gëtt.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:

6.1.

Merci fir déi Suggestiounen. Ech muss nach eng Kéier soen,
datt mer an de CHEM, de fréieren HPMA zu Nidderkuer, scho
laang fueren a mir wäerten och nach weider dohinner fueren.

Urbanisation.
Droit de préemption sur des parcelles cadastrales situées à
Rodange, lieux-dits «A la Siole» et «Au Pratem» - décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Il est proposé de renoncer au droit de préemption sur les
terrains.

www.petange.lu

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

Goergen Marc (Piratepartei):

5.4.

Accord à l’unanimité.

Urbanisation.

Dir hutt gesot, datt Nidderkuer zougemaach gëtt. Dat steet am
Raum, datt – wann eng Kéier d’Südspidol kënnt – Nidderkuer
kee Spidol méi wäert sinn. Mä déi 3 Vertrieder aus dem
Kordall, déi am Verwaltungsrot vu CHEM sinn, sinn awer der
Meenung – an dat war och d’Konditioun, wou de Pierre Mellina
nach dra war – datt mer an de CHEM getruede sinn, wa mer
d’Garantie kréien, datt am Kordall – dat heescht zu Nidderkuer
– weider géif eng Struktur bleiwe fir d’Leit medezinesch ze
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betreien. Dat heescht, et wäert eng Maison médicale an deem
Styl dohinner kommen. Well hei zu Lëtzebuerg d’Politik am
Beräich Santé sech am Gaangen ass nei opzestellen, wou bis
dato alles e bëssen op Spideeler ausgeriicht war an de Rescht
huet net gezielt, fänke mer elo un, fir d’Leit aneschters ze
behandelen, ambulant ze behandelen. Dat heescht, da musse
mer och ambulant Strukture kréien. An ech wäert mech bis
zum Schluss dofir asetzen, datt mer op Déifferdeng eng
anstänneg Maison médicale kréien, déi dann och
Basisservicer ka maachen. Dat heescht, déi kann dann och
gewëssen Urgencë maachen, asw. Et kënnt also eng
gewëssen Hierarchiséierung an de Gesondheetssystem dran.
A mir wäerte sécherlech dorunner festhalen, datt mer mam PBus op Nidderkuer an de CHEM kommen an och op
Nidderkuer an de Club Senior kommen. A Käerjeng hu mer
opgemaach, well vill Leit dat gefrot hunn.
Dir hutt och d’Fro mam Certificat gestallt vun der
Vulnerabilitéit. Mä de facto sinn déi Leit, déi mer wëlle mam PBus mathuelen, vulnerabel, well et si praktesch nëmme Leit,
déi zum Beispill eng Handicapéiertekaart hunn, oder vun der
Assurance dépendance profitéieren, oder Leit, déi e
gewëssenen Defizit hunn. An dofir mengen ech, datt déi
Iwwerschneidung relativ grouss ass. Mir hu jo schonn déi
Ouverture mam Alter – vu 75 op 65 Joer – gemaach an ech ka
mer net virstellen, datt mer richteg vulnerabel Leit géifen
ofweisen.
Iwwert d’Zort vun der Vulnerabilitéit kéint ee laang
diskutéieren. Mä wa mer elo déi Dispositioun, wéi dir se elo
proposéiert, géifen aféieren, da géif dat relativ komplizéiert
ginn. Well da musse mer nach eng Kéier eng Konventioun
maachen an et nees eng Kéier änneren. Zweetens kritt et
Repercussiounen op de Kontrakt, dee mer mat de Busfirmaen
hunn. Well deen hänkt dovunner of, wéi vill Leit de Bus huelen.
Well déi Ouverture vu 75 op 65 Joer hu mer nëmme gemaach,
well soss déi Relatioun mam Bus-Provider ze deier gi wier an
a kenger Form rentabel gewiescht wier. Well dann hätte mer
nëmmen e Bus gehat, deen dräi mol am Joer gefuer wier. An
dat hätt näischt bruecht an dofir hu mer opgemaach.
Mir halen Är Propose awer am Hannerkapp. Mä fir de Moment
ass et mer ze vill onprezis, fir direkt Jo ze soen, well de facto
elo schonn eng ganz Partie Leit de Bus kënnen huelen, déi
vulnerabel sinn. A wann dee Covid nach laang sollt
weidergoen, da wäerte mer och do eng Léisung fanne fir
deene Leit ze hëllefen.
Accord à l’unanimité.

8.1.
Vie associative.
Avenant n°1 à la convention avec la Commune de
Differdange et l’association «Minett Park Fond-de-Gras
ASBL» - décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
L’apport financier des communes de Differdange et de
Pétange est dorénavant fixé à 3,50 euros par habitant.
Accord à l’unanimité.

8.2.
Vie associative.
Statuts de l'association «Amicale des pompiers du Centre
d'Incendie et de Secours Pétange» et admission sur la liste
des sociétés subsidiées – décision.

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Accord à l’unanimité.

9.
Budget rectifié de 2020 et budget initial de 2021.
Discussions et appréciations des conseillers communaux réponses du collège des bourgmestre et échevins.
Martins Dias André (CSV):
Dir Dammen, Dir Hären, gudde Mëtteg,
Fir mech ass et haut eng grouss Éier, nodeems ech am Mee
dëst Joer an de Gemengerot nogeréckelt sinn, fir meng
alleréischt Budgetsried halen ze dierfen, an och nach als éischte
Gemengeconseiller meng Kommentaren a Reaktiounen zu
dësem iwwer 300 Säiten décken Dokument kënnen ze
maachen.
Am Kader vu menger Funktioun als Präsident vun der
Finanzkommissioun wäert ech iech gläich d’Konklusioune vun
der Kommissioun matdeelen. Ier ech dëst awer maachen, géif
ech iech de Budget gären aus menger ganz perséinlecher
Siicht beliichten.
De Budget 2021, an och de rektifizéierte Budget 2020 stinn
am Schied vun engem ekonomesch ganz schlechte Joer. E
schlecht Joer fir d’Leit, déi am Fréijoer hu mussen, an haut
nach sollen doheem bleiwen, an nach e vill méi schlecht Joer
fir déi Betriber, déi zum Deel fir d’zweete Kéier hu mussen
temporär oder esouguer ganz zoumaachen.
Och wann d’Experten am Mount Mee, d.h. kuerz nom 1.
Lockdown, dovunner ausgaange sinn, datt een 2021 schonn
um selwechten Niveau vum PIB kéint uknäppen, deen een
2019 realiséiert huet (dëst no enger virausgesoter Baisse vu
ronn 5% fir d’Joer 2020), esou gesäit et den neiste
Previsiounen no duerno aus, ewéi wa mir bis 2022 waarde
misste bis d’Produktioun vun de Lëtzebuerger Betriber nees
den Niveau vun Enn 2019 erreecht.
Dës Evolutioun vun de makroekonomeschen Donnéeën ass
aus deem Grond esou wichteg fir eis alleguer, well et grad eis
Lëtzebuerger Betriber an och d’Verbraucher sinn, déi fir de
gréissten Deel vun eise Recetten zoustänneg sinn, ënner
anerem ënner der Form vun dem ICC an de staatlechen
Zouwendungen aus dem „Fonds de dotation global des
communes“ (FDGC).
Wéi de Buergermeeschter Pierre Mellina eis d’Eckdaten zum
Budget virgestallt huet, do huet hien eis op där enger Säit en
däischtert Bild opgezeechent, wou déi net affektéiert Revenue
fir dëst Joer ëm ronn 10 Milliounen Euro erofgaange sinn am
Verglach mat deem, wat geplangt war, a fir 2021 nach ronn 6
Milliounen Euro ënner deem leie wäerten, vun deem mir fir
dëst Joer ausgaange sinn.
Mat dësen Zuelen am Kapp fannen ech et deemno
bewonnerenswäert, datt de Schäfferot trotz geplangte
Rekordinvestitiounen an Héicht vu bal 64 Milliounen Euro et
fäerdeg bréngt, fir eis e Budget virzeleeën, dee keng
zousätzlech Verschëldung fir 2021 verlaangt an esouguer
ganz am Géigendeel weiderhin a Richtung vum Ofbau vun ale
Scholde geet, wou d’Pro-Kapp-Verschëldung an eiser
Gemeng mëttlerweil nëmmen nach 230 Euro ausmécht.
Dëst, léif Kolleegen, ass d’Resultat vun enger virsiichteger
Finanzpolitik, déi an eiser Gemeng elo zënter ronn 20 Joer
gefouert gëtt an déi, entgéint deem, wat eng bestëmmten
Oppositiounspartei déi lescht Jore behaapt, a mengen An
absolut richteg an noutwenneg ass, wa mir och déi nächst Jore
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weiderhin an d’Zukunft vun all eise Bierger investéiere wëllen
ouni finanziell d’Zukunft vun eise Kanner ze belaaschten.

Käerjeng op der Lénger Strooss? Ass an deem Dossier
scho méi gewosst?

Och wann ech zum groussen Deel mat dësem Budget
averstane sinn, esou hunn ech awer och déi eng oder aner
Detailfro an och déi eng oder aner Recommandatioun, déi ech
dem Schäfferot wéilt mat op de Wee ginn.

5. Beim Vote vun der neier Subventioun fir de Kaf vun engem
Pedelec war op d'Demande vun der Finanzkommissioun
hin, fir bei dëser Moossnam och normal Vëloen ze
subventionéieren, säitens dem Schäfferot geäntwert ginn,
datt een dëst an noer Zukunft mat integréiere kéint. De
budgetiséierte Montant fir 2021 entsprécht allerdéngs
genee deem vun 2020. Soumat stellt sech mir d'Fro, ob
eventuell vergiess gouf, fir déi Subventioune fir normal
Vëloe virzegesinn.

Am ordinären Service hätt ech deemno dës Bemierkungen a
Froen:
1. Mir ass opgefall, datt bei de Recettë vun de Maison
Relaisen d’Participatioun vun den Eltere fir 2020 ëm ronn
175.000 Euro erofgaangen ass, dëst bedéngt doduerch,
datt d’Maisons Relaise fir 10 Wochen zou waren, awer och
well den Educatiounsministère entscheet huet, datt
wärend ronn 8 Wochen d’Kannerbetreiung gratis sollt sinn.
Op där aner Säit gesäit een op der Säit vun den Ausgaben,
datt d’Käschte fir d’Iessen an de Maisons Relaise genee
iwwereneestëmme mat deem, wat budgetiséiert war. Do
wollt ech éischtens nofroen, ob de Ministère dann och fir
déi 8 Wochen opkomm ass, wou d’Kannerbetreiung gratis
sollt sinn oder ob d’Gemeng dës Käschten huet mussen
droen. An zweetens, ob d’Entreprise, déi an eise Maisons
Relaise kacht, och wärend den 10 Woche Lockdown
normal bezuelt ginn ass.
2. Bei de Recettë vun eise Schwämmen hunn ech gesinn,
datt de Remboursement vum Educatiounsministère fir
d’Notzung vum PiKo säitens de Schoulklassen sech fir
2020 op 13.000 Euro beleeft amplaz 50.000 Euro, déi
budgetiséiert waren. Woubäi mir fir déi Péitenger
Schwämm genee déi Zomm zeréckkréie sollen, déi virgesi
war, d.h. 55.000 Euro. Fir d’nächst Joer si just nach 75.000
Euro zu Péiteng virgesinn. Wéi ass hei ze erklären, datt mir
manner Recetten erakritt hunn zu Rodange, wëssend datt
d’Schwämm eréischt am Oktober 2020 zougemaach huet.
3. Bei den Abonnementer vun der Nightcard an den Ausgabe
fir de Late Night Bus hunn ech ausgerechent, datt
d'Gemeng un Hand vun dem Verkaf vun Abonnementer an
dem Subsid, deen se kritt, mat Gesamtrecettë vun 23.000
Euro gerechent hat an op där aner Säit mat
Gesamtausgabe vun 53.000 Euro (25.000 Euro un de
Bedreiwer vum Bus an 28.000 Euro u Prosud) gerechent
huet. Do si mir also vun enger Nettoausgab vun 30.000
Euro ausgaangen. Am rektifizéierte Budget fir 2020
schéngt awer elo eng Nettoausgab vu just 12.000 Euro
dobäi erauszekommen (Recetten 2.000 Euro + 20.000
Euro an Ausgaben 15.000 Euro + 19.000 Euro). Kéint een
an där Hisiicht net berécksiichtegen, datt déi
Abonnementer, fir déi di Jonk awer bezuelt hunn,
warscheinlech net richteg oder och net zum gréissten Deel
konnte genotzt ginn (duerch de Confinement an och
duerch déi sanitär Moossnamen, duerch déi verschidden
Etablissementer zou waren) an doropshi sämtlech
Abonnementer vun 2020 ëm 1 Joer gratis verlängeren?
Wann ech gesinn, datt fir d'Joer 2021 just 3.000 Euro
Recetten op deem Poste virgesi sinn, dann iwwerweit
d'Zomm, déi d'Gemeng dëst Joer agespuert huet bei
wäitem déi Recette vun 3.000 Euro, déi an deem Fall feelt.
4. Beim Finanzement säitens der Gemeng vum CGDIS gi mir
vu 670.000 Euro fir 2020 op 760.000 Euro fir 2021 an
d'Luucht, d.h. ronn 13%.
•

Sollten d'Contributioune fir dëse Posten an den
nächste Joren sech och ëm deen Dréi befannen oder
erwaarden eis do nach weider Erhéijungen?

•

Wéi steet et ëm den eventuelle Bau vun enger neier
Kasär zesumme mat de Kolleege vun der Gemeng
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6. Beim Artikel zu den Aktivitéite vun der Jugendkommissioun begréissen ech, datt de Budget ëm 5.000
Euro op elo 15.000 Euro gehuewe ginn ass. Dëst war eng
Demande vun der Jugendkommissioun, nodeems ënner
anerem beim leschten Jobday d'Bedierfnis opkomm ass fir
zousätzlech Busser zur Verfügung gestallt ze kréien. Dëst
erlaabt esou, an Zukunft net just Handwierksbetriber an
eiser Gemeng, mä och Industriebetriber an der noer
Ëmgéigend kënne besichtegen ze goen, wou een deene
Jonke méi eng grouss Villfalt vu Beruffer an och de
Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg méi no brénge kann.
Beim extraordinäre Service hätt ech dës Bemierkungen a
Froen:
1. Et si 50.000 Euro virgesi fir e «Concours de revalorisation»
vum Duerfzentrum vu Rolleng ze organiséieren. Ass dëst
e Concours, dee vun Ufank u just ënner Architektebüroe
leeft oder besteet do d'Méiglechkeet, datt d'Bierger aus der
Uertschaft sech mat konkreten Iddien a Virschléi dru
bedeelege kënnen, ier dës Pläng ausgeschafft ginn?
2. Beim Solarkadaster hu mir jo dëst Joer den Dekont am
Gemengerot gestëmmt, an ech muss och éierlech soen,
datt ech begeeschtert vun dësem Outil sinn, well en
entgéint de Pläng um Geoportail d'Pentë vun de
verschiddenen Diech mat a Consideratioun hëlt. Mir ass
opgefall, datt fir 2021 keng weider finanziell Mëttele virgesi
sinn, weder am ordinären nach am extraordinäre Budget,
wat de Solarkadaster ugeet. Meng konkret Fro dozou wier
deemno, ob d'Aktualiséierunge vum Solarkadaster
geplangt sinn an deem Sënn, datt Haiser, déi eréischt an
deem leschte Joer fäerdeg gi sinn – esou wéi z.B. An
Atzengen – nach net dra repertoriéiert sinn?
3. 50.000 Euro sinn dann och virgesi fir Etudekäschte vun der
Planung vun enger Bëschcrèche zu Rodange. D'Demande
vu Crèchëplazen ass nach ëmmer ganz héich an der
Gemeng, an dofir freet et mech ëmsou méi, datt dëse
wichtege Projet budgetiséiert ass fir en esou hoffentlech
nach virum Enn vun der Legislaturperiod ugoen ze kënnen.
4. E weidere wichtege Schrëtt, fir besonnesch déi Awunner
mat méi bescheidene Gehälter finanziell e bëssen ze
entlaaschte beim Kaf oder beim Bau vun engem eegenen
Heem, gesäit ee beim Logement, wou och dëst Joer
zousätzlech Primmen agefouert goufen. Wann ee gesäit,
datt eleng beim rektifizéierte Budget 2020 d'Zomm ëm bal
90.000 Euro an d'Luucht gaangen ass, an ee bedenkt, datt
dëst nach guer net esou laang hir ass, datt mir dës
Moossname gestëmmt hunn, da gesäit een, wéi vill een de
Bierger domat hëlleft.
5. Da si mir eng Rei Projeten opgefall, wou d'Devisen zum
Deel scho virun 2 Joer am Gemengerot guttgeheescht
goufen, a wou bis elo nach net ganz vill schéngt geschitt
ze sinn. Deem ass esou bei:
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2020 virgesi waren an elo just nach 10.000 Euro am
rektifizéierte Budget stinn. (Devis gestëmmt am Joer
2017).
•

„Renaturation du ruisselet dans la Cité Neiwiss“, wou
310.000 Euro fir 2020 virgesi waren, an elo just 10.000
Euro am rektifizéierte Budget stinn. (Devis gestëmmt
am Joer 2017).

•

„Construction d'une maison unifamiliale à caractère
social“, wou 870.000 Euro fir 2020 virgesi waren, an elo
just 50.000 Euro am rektifizéierte Budget stinn.
(600.000 Euro stinn dann och nach am Budget 2021).

•

„Rénovation de deux logements dans la résidence
'Fonderie' à Rodange“, wou 100.000 Euro fir 2020
virgesi waren a just 10.000 Euro am rektifizéierte
Budget stinn.

•

Vergréisserung vum Dëschtennissall zu Lamadelaine,
wou 1.100.000 Euro fir dëst Joer virgesi waren, a wou
am rektifizéierte Budget och nach just 210.000 Euro
drastinn.

•

Sportshal zu Rodange (Casiers visiteurs), do ass den
Devis am Dezember 2018 gestëmmt ginn. Vun 21.000
Euro, déi am Budget 2020 dra stoungen, fënnt ee
genee 0 Euro am rektifizéierte Budget.

•

Sportzenter zu Péiteng (Détection intrusion), och
gestëmmt am Dezember 2018 a budgetiséiert fir 2020
an enger Héicht vu 25.000 Euro. Am rektifizéierte
Budget fënnt ee genee 0 Euro.

Ech si mir bewosst, datt duerch de COVID verschidde Projete
Verspéidung hunn, anerer waren awer scho längst gestëmmt,
wéi nach kee vu COVID geschwat huet. Wéi wäit sinn all dës
Projeten an ass et realistesch dovunner auszegoen, datt se
alleguer 2021 realiséiert ginn?
6. Ech begréissen, datt mat de Projeten ëm de Bau vun der
Maison Relais an der Schoul zu Rolleng, dem Ausbau vun
der Eigent-Schoul an enger neier Maison Relais zu
Péiteng, esou wéi d'Verhandlunge fir en Tosch vun
Terraine bei der Eigent-Schoul, deen d'Madamm Conter e
Freideg ugeschwat huet, an dem Projet fir den Neibau vun
enger Schoul, Maison Relais a Sportshal zu Rodange nei
Capacitéite geschafe ginn, esou datt mëttel- a laangfristeg
d'Bedierfnisser gedeckt sinn an d'Gemeng Péiteng esou
weiderhin am Wunnengsbau aktiv bleiwe ka fir deene
jonke Generatiounen eng Aussiicht ze ginn op bezuelbare
Wunnraum.
Ofschléissend wéilt ech just nach den Avis vun der
Finanzkommissioun ganz kuerz erläuteren. Wéi och déi lescht
Joren hu mir an der Finanzkommissioun de Budget am Detail
duerchgekuckt an all Member konnt zu all Punkt seng
Remarquë maachen a Froe stellen. De Sekretär vun der
Kommissioun an ech hunn eis beméit, op déi Froen ze
äntweren, wou mir Informatioune virleien haten, well dëst
Projete waren, déi schonn am Gemengerot diskutéiert goufen.
Dës Froe sinn nach opstoe bliwwen:
1. Wier et méiglech oder esouguer ugeduecht, fir en Zougang
zu där anerer Säit vun der Rodanger Gare virzegesinn?
Dëst soll schéngs viru Joren emol am Gespréich gewiescht
sinn – bei der Avenue de la Gare zu Rolleng ënner der
Eisebunn erduerch -, well een, zënter d'Barrière zu
Rodange zou ass, e relativ laangen Ëmwee an zum Deel
duerch d'Belsch fuere muss fir an de Recyclingzenter ze
kommen.
2. Wat de Recyclingzenter ugeet, hu verschidde Membere
Bedenke geäussert, datt déi aktuell Infrastrukturen net méi

adequat wieren an deem Sënn, datt se net genuch
Capacitéite bidde fir vill Bierger beieneen ze empfänken
(laang Waardeschlaangen). Ass do ugeduecht, fir déi
aktuell Installatiounen auszebauen oder eventuell
mëttelfristeg en Neibau op enger aner Plaz opzeriichten?
3. Huet de Schäfferot wëlles, sech der Initiativ „Fairtrade
Gemeng“ unzeschléissen?
Verschidde Membere waren nach der Meenung, datt de
Käschtepunkt vun der Renovatioun vun der PiKo ze héich
wier.
Am Allgemenge begréisst d'Kommissioun, datt d'Investissementer héich gehale ginn, an dëst trotz dem staarke Réckgang
vun de Recetten. Et ass een sech bewosst, datt dëst just
méiglech ass, well déi lescht Joren eng disziplinéiert
Finanzpolitik gefouert ginn ass, déi et erlaabt huet, konsequent
Scholden ofzebauen a Reserven opzebauen, fir esou Zäiten,
déi eis de Moment bevirstinn. Den niddregen Niveau u Scholde
léisst der Gemeng nach genuch Sputt fir sech viraussiichtlech
iwwer déi nächst 2 Joer quasi scholdefräi op déi aktuell Projeten
ze konzentréieren.
D'Finanzkommissioun sprécht soumat eestëmmeg
favorabelen Avis zu dësem Budget 2021 aus.

e

Ech soen all deene Leit Merci, déi un der Opstellung vun
dësem Budget geschafft hunn. Iech, Kolleegen, soen ech
Merci fir d'Nolauschteren an och fir d'Äntwerten op meng
Froen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech soen dem Här Martins Merci fir seng Interventioun. Ech
mengen, hien huet eng Analys gemaach vun der Situatioun,
déi sech ofdeckt mat deem, wat mir och als Schäfferot
festgestallt hunn. Mir hate sécherlech mam Joer 2020 e relativ
schwéiert Joer ewéi all déi aner Gemengen och. Mir brauchen
eng gewëssen Zäit bis mir nees op deen Niveau
zeréckkommen, dee mir 2019 haten a mir mussen och mat där
Situatioun liewen. An ech mengen, et soll een optimistesch an
d'Welt kucken, an et soll een och op déi Situatioun, déi ee
begéint, reagéieren. Dat ass och d'Aufgab vun all
verantwortlechem Politiker. Mir hunn awer entscheet – dat
hate mir och an der Aféierung gesot – um Investitiounsplang
festzehalen, dee mir am Fong de 4. Juni 2017 festgeluecht
haten a wou mir gesot hunn, mir géifen investéieren, mir géife
weider investéieren, well mir och déi noutwenneg Reserven
hunn a well mir och eng Verschëldung hunn, déi an engem
ganz enke Kader ass, an déi eis och weider Méiglechkeeten
an deem Sënn gëtt wa mir eng Kéier mussen op friem
Kapitalisatiounen zeréckgräifen an déi dann an Usproch
kënnen huelen. Mir sollen awer, an dat huet den Här Martins
richteg gesot, och an Zukunft esou agéieren, datt mir
d’Perspektive vun eise Kanner, déi spéiderhi verantwortlech
op dëser Plaz sinn, net huelen. Mir sollen dat esou maachen,
datt mir investéieren am Interesse vun eise Bierger, awer net
esou, datt mir eisen Nofollger all Sputt an all Méiglechkeeten
huelen.
Wat déi konkret Interventioun ubelaangt, do wëll ech op déi puer
Saachen agoen, déi a mäi Ressort falen, besonnesch op déi
Demande vum CGDIS. Effektiv, den Apport vum CGDIS geet
vu 670.000 Euro am Joer 2020 op 760.000 Euro am Joer 2021
erop. Dat ass, esou wéi mäi Feeling ass, net de Schluss. Et war
gewosst, wéi mir de CGDIS gegrënnt hunn – a jiddereen, deen
dat net gemengt huet, dee war um Holzwee –, datt mer méi a
Richtung Professionalisatioun ginn an datt mir am Fong als
Gemengen och en Deel iwwerholl hu wat virdrun eigentlech
exklusiv d’Aufgab vum Stat war. Dat waren alles Sekuristen, dat
huet de Staat iwwerholl. Doduerch datt d’Gemengen och zur
Hallschent mat am CGDIS dra sinn hunn se do e ganz groussen
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Deel vun de Käschte matgedroen, an doduerch sinn déi Beiträg,
déi mir do ginn, och an den nächste Jore méi héich. Doduerch
datt mir ëmmer méi op eng Professionalisatioun higinn, a mir
mierke lues awer sécher, datt déi Professionalisatioun an all
deene Betriber – esouwuel bei de Pompjeeën ewéi bei de
Sekuristen – wäert an deenen nächste Joren zouhuelen.
D’Benevolat,
déi
Fräiwëllegkeet
besonnesch
am
Pompjeeswiesen, mä och bei de Sekuristen, déi an deene
leschte Joerzéngten am Fong drop gebaut hunn, déi ass net méi
esou garantéiert an deenen nächste Joren, esou wéi dat virun
10, 15 oder 20 Joer war. Dat bedeit, datt, wa mir ufänken ze
professionaliséieren, dat dann och méi en héije Käschtepunkt
gëtt. Dobäi kënnt, dat muss ee wëssen, datt fir de Moment de
CGDIS vun der Geleeënheet profitéiert, datt se eigentlech op
Gebailechkeeten, déi de Gemengen nach fir de Moment
gehéieren, zeréckgräifen no iergendengem groussherzogleche
Reglement, dat si definéiert hunn, a wou se sech net onbedéngt
aussergewéinlech aus der Fënster geluecht hu wat
d’Participatioun ubelaangt, wat se de Gemenge ginn. Wann
awer eng Kéier de Punkt kënnt, wou de CGDIS all déi Gebaier,
déi si fir hir Aufgab gebrauchen, an Eegebedarf musse
verwalten an och musse gehéieren, da wäert dir gesinn, da
wäert dee Chiffer och eropgoen. An ech hunn eng Kéier hei
gesot, an dat dauert keng 10 Joer, da komme mir op eng
Participatioun vun der Gemeng vun enger Millioun Euro wa mir
alleguer déi Aufgaben iwwerhuelen am CGDIS an net
eigentlech op eis Infrastrukturen zeréckgräifen déi de Gemenge
fir de Moment nach gehéieren an dem CGDIS zu engem ganz
gënschtege Präis zur Verfügung gestallt ginn. Ee vun de
Beispiller ass d’Kasär, déi fir déi Käerjenger a Péitenger
Pompjeeën op der Lénger Strooss soll gebaut ginn. Och do si
mir amgaang driwwer ze debattéieren, ze verhandelen als
CGDIS mat den aktuelle Proprietären. Dat gesäit gutt aus. De
CGDIS huet de Wonsch am Verwaltungsrot ausgedréckt fir dee
Wee ze goen an huet och de Proprietären eng Offer gemaach
fir déi Terrainen ze kafen, déi ganz valabel ass. Mir waarden
eigentlech als CGDIS op eng Réckmeldung vun de
Proprietären.
Et gëtt nach en zweete Volet, well de Wonsch vun der
Käerjenger an der Péitenger Gemeng ass deen, datt mir wëllen
eng Kombinatioun maache vun dem CGDIS a vun der Police.
Mir wëssen, datt d’Police hei niewendrun ass am
Verwaltungsgebai an datt se relativ hanne bäi a vir widder si wat
d’Plaz ugeet. Zemools datt elo déi Käerjenger an dëse Site mat
erageholl goufen. Fréier oder spéider muss gekuckt gi fir eng
aner Léisung ze fannen. Hei ass d’Léisung, déi d’Schäfferéit vu
Péiteng a Käerjeng proposéiert hunn. Mir sinn eis all eens, de
CGDIS och, datt dat hei déi beschtméiglechst ass. Mir hunn och
net méi spéit ewéi virun engem Mount beim neie Polizeiminister,
dem Här Kox, intervenéiert fir nach eng Kéier déi Léisung hei ze
kucken, well et ginn där Léisungen hei an der Péitenger
Gemeng net zu Honnerte respektiv och net zu Käerjeng. A wann
een eng optimal Léisung wëll, déi vun deenen zwou Gemeng
gedroe gëtt – an déi hei gëtt vun deenen zwou Gemenge
gedroen – da muss een och emol iwwert säi Schied sprangen.
An da kann een sech net – wat de Moment geschitt – hannert
déi Commission d’acquisition vum Staat verstoppen, virum
Präis, deen een sech do virstellt an deen sech d’Proprietäre
virstellen. Ech mengen, hei ass en Appell, an ech profitéieren
och vun hei aus un d’Regierung, dësen Appell eescht ze huelen,
well wann se déi heite Léisung verpassen, da wäerten se
esoubal keng aner Léisung hei am Eck fannen. Ech sinn awer
gär bereet, wann si d’Situatioun an der Péitenger an der
Käerjenger Gemeng besser kennen ewéi d’Lokalpolitiker, da
sollen si dat maachen, an dann hunn ech kee Problem domat –
wann si eng besser Léisung fannen – fir déi z’ënnerstëtzen.
Wat den extraordinären Service ugeet, do gouf de Punkt vu
50.000 Euro ugeschwat fir d’Revalorisatioun vum Duerfkär zu
www.petange.lu

Rolleng ze kucken. Dir hutt Recht, ech menge mir wäerten
natierlech dës Entwécklung net plangen ouni eng wäitgräifend
Consultatioun vun eise Bierger a Biergerinnen ze maachen. Et
soll e Projet sinn, deen den Zentrum vu Rolleng belieft, woubäi
mir natierlech musse kucken, wat an deem PAP niewendrun
tëscht der Buergaass an der Groussgaass geschitt, wat mir
och mussen a Betruecht huelen an och wat nach méi wäit
ronderëm am Duerf geschitt. Mä mir wëllen hei vun der
Geleeënheet profitéieren – dat war d’Ursaach firwat mir dee
Bauerenhaff kaf hunn – fir neit Liewen an eist Duerf ze
bréngen, well fir de Moment ass zu Rolleng net vill Perspektiv.
A wa mir déi heite Geleeënheet verpasse fir eppes ze
maachen, wat deenen 3.000 Awunner eppes bréngt, dann hu
mir se, mengen ech, definitiv verpasst. Dofir solle mir dat an
engem Konsens mat der ganzer Populatioun maachen.
Da kënnt de Volet vun de bescheidene Gehälter fir
Eegenheemer ze schafen a wou mir d’Primmen eropgesat
hunn. Mir ginn elo 75% vun deem, wat déi staatlech
Subventiounen ausmécht. Bei 10.000 Euro - wat de Plaffong
ass – gi mir der 7.500 Euro. A mir hunn et erweidert op
d’Kafen. Dat war virdrun net de Fall. Wann ee virdrun eppes
kaf huet, dann huet ee vum Staat eppes krut awer net vun de
Gemengen. Doduerch datt mer dat erweidert hunn a mir net
richteg wëssen, wat op eis duerkënnt, hu mir genuch Kreditter
agesat. A mir wäerten an deenen nächsten zwee Joer gesinn,
ob déi Kreditter, déi mir agesat hunn, duerginn. Mir wollten
awer jonke Leit - nieft deem, datt mer och nach eng Rei Projete
maachen um Niveau vu Gebaier, vu Gemengelotissementer,
wou mer de Leit Terrainen zu gënschtege Präisser ubidden –
déi net vun där Geleeënheet kënne profitéieren, eng Hand mat
upaken andeems mir hinnen eng gewëssen Zomm bei hire
Kaf, bei hirer Renovatioun oder hirem Bau bäiginn. Och wann
dat vläicht bescheiden ass, esou sinn déi Zommen, déi mir do
am Fong ginn, fir déi Leit, déi bauen, e Betrag, deen hinne
kann hëllefen, hire Wonsch, hiren Dram, hiert Haus ze bauen.
D’Kommissioun begréisst an ass frou, datt mir
d’Investissementer héich halen. Dat maache mir a mir kënnen
dat de Moment nach maachen. Si mengen och, datt mir iwwer
déi nächst zwee Joer och scholdefräi kënne bleiwen, mä do
sinn ech net esou 100% sécher. Ech sinn éischter der
Meenung, datt mir d’nächst Joer oder spéitstens 2023 vläicht
op deen een oder anere Kredit mussen zeréckgräife fir eisen
Investitiounsprogramm, dee mir zesumme festgehalen hunn,
duerchzeféieren. Ech sinn awer der Meenung, datt déi
Méiglechkeete bestinn, datt mer mat deene Moyenen, déi mir
haut hunn, a mat där Schold, déi mir haut hunn – a wann ee
bësse vergläicht, dat konnt ee jo déi lescht Deeg a Wochen an
den Zeitunge liese wéi et an deenen anere Gemengen ass –
mir net esou schlecht do stinn. An och den Iwwerschoss, dee
mir hunn, erlaabt eis bei enger weiderer Schold nach
weiderhin en adequaten Iwwerschoss ze hu fir weider
z’investéieren. Schlussendlech freet et mech, datt
d’Kommissioun eestëmmeg e favorabelen Avis zu dësem
Budget 2021 ginn huet. Dat beweist, datt d’Kommissioun mat
hiren Experten der Meenung sinn, datt mir um gudde Wee sinn
an datt mir déi Finanzpolitik, déi mir ageschloen hunn, solle
weiderféieren. An ech hoffen, datt de Gemengerot dat esou
gesäit ewéi d’Finanzkommissioun.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Den Här Martins huet effektiv zwee Punkten “effleuréiert”, géif
ech soen, wou ech eng gewësse Responsabilitéit hunn. Dat
eent ass de Late Night Bus, well ech och fir déi Saachen ewéi
P-Bus asw. d’Responsabilitéit hunn. Dat ass jo e Modell, wou
mir eng national Institutioun hunn, latenightbus.lu. Dee gëtt jo
zesumme mam ProSud verwalt. Eisem Vertrieder am ProSud
misst een also soen, datt déi Iddi, déi developpéiert gouf an
déi ech och richteg fannen, misst gemaach ginn. Ech hat
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notamment Billjeeë fir Kulturveranstaltungen, an déi sinn
alleguer ëm ee Joer verlängert ginn. Dat heescht, et misst een
dat maachen, wat dir hei suggeréiert. Ech géif mech dofir
waarm maachen an et och esou weiderginn.
Dat anert si jo infrastrukturell Projeten, well dat jo och e bësse
mäi Beräich ass. Mir maache jo déi nei Infrastruktur zu
Rodange op der Gare a Richtung Athus. Dir hutt d’Fro
opgeworf fir déi aner Säit och eppes ënnert der Eisebunn
duerch ze maachen. Dat ass e Projet, iwwer deen, wéi mir
nach op Rodange an d’Schoul gaange sinn, – dat sinn also elo
scho 60 Joer oder 50 Joer passéiert, well esou al si mer awer
nach net – scho geschwat gi ass, fir deen Iwwergang op Athus
besser ze maachen, well de Problem ass effektiv, wann s de
vun der avenue Dr Gaasch kënns fir an d’Belsch, dat esou ass.
Do ass déi Iddi opgeworf ginn, déi dir an de Raum gesat hutt.
Mä ech mengen, déi kënnt net méi, déi ass gestuerwen. Et ass
éischter de Géigendeel geschitt. Dir wësst jo, datt mir déi aner
Plaz zou maachen a just nach fir d’“mobilité douce” fir
Vëlosfuerer a Foussgänger eppes gemaach gëtt. Wat ech
awer och net esou schlecht fannen. Et ass nach net esou
laang hir, do hunn ech mussen zu Rodange op d’Post goen an
do war ech zoufälleg am Recyclingzenter. Do hunn ech mäin
Auto bei der Barrière stoe gelooss, do war eng Parkplaz, an
do sinn ech drënner erduerchgaangen, si mäi Courrier siche
gaangen, a mäin Auto geklommen an heem gefuer. Zu Fouss
kann ee vill maachen, et muss een net ëmmer mam Auto
fueren. Mä ech mengen, d’Iddi, déi dir hutt, déi ass net méi ze
realiséieren. Leider net. Mir maachen elo nach e Fonçage do
bei der avenue de la Gare, mä dat ass fir d’Waasser, an net fir
d’Autoen an d’Belsch ze kréien.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dir sidd op de Lockdown vun de Maisons Relaisen agaangen,
deen de Mäerz an Abrëll gedauert huet. Duerch eng
ministeriell Circulaire hu mir matgedeelt kritt, datt de Ministère
déi Käschten an zousätzlech Käschten, déi vum Lockdown
duerch de COVID entstane sinn, iwwerhuele géif. Esou datt
mir an der Hoffnung sinn, datt, wa mir elo de Budget um Enn
vum Joer aschécken, och déi ganz Käschten zeréckbezuelt
kréien.
Wat elo d’Käschte vun der Kichen ubelaangt, wou mir mat
Sodexo eng Konventioun hunn, do hu mir eng Léisung fonnt.
Et ass jo net gekacht ginn an si hu jo keng Liewensmëttel
mussen aleeën. Mä d’Personal huet awer musse bezuelt ginn.
Do hu mir eis gëeenegt dorop, datt mir e gewëssenen Deel
vum Personal géifen iwwerhuelen. Deen aneren Deel huet
d’Sodexo iwwerholl. Des Weideren hunn si jo nëmmen 80%
geschafft an do vum Ministère och eppes bäikritt, esou datt mir
– dat mengen ech – eng ganz gutt Léisung mat Sodexo
ënnerschreiwen.
Da ginn ech op eis Jugend an. Dir hutt, wat d’Jugend ugeet,
vum Jobday geschwat. Et ass scho méi laang an der
Iwwerleeung fir den Jobday anescht z’organiséieren an iwwer
eis Grenzen eraus deene Jonken nach aner Firme wéilte
virstellen. Dir hutt dat jo och nach eng Kéier virgeschloen. Dofir
fannen ech et ganz gutt, datt mir fir d’nächst Joer 15.000 Euro
am Budget stoen hunn, well d’Jugend ass eis Gesellschaft vu
muer, an déi solle mir och anstänneg drop virbereeden. A wa
mir schonn eng Jugendkommissioun hunn, déi wëll schaffen a
gutt schaffen, dann hoffe mir och, datt mir net erëm geblockt
ginn ewéi mir dëst Joer geblockt gi waren an esou net déi
Organisatiounen ëmsetze konnten, déi mir wollten.
Wat d’Bëschcrèche ugeet, do hoffen ech natierlech, datt mir
do keng Verspéidung an duerno gréng Luucht vum
Ëmweltministère kréie fir op där Plaz eng Bëschcrèche ze
bauen. Do wäerte mir nach mussen e puer Hürden huelen. Dat
wäert eis dat éischt, zweet Trimester vum nächste Joer

beweisen. Mir sinn op alle Fall amgaang dat Ganzt
z’analyséieren, ze kucken, wat fir eng Gréisst mir do kéinten
opriichten, well dat gëtt natierlech keng Crèche, wéi mir eis dat
virstelle mat 60 oder 70 Plazen. Mir hunn geduecht, fir méi eng
kleng Crèche ze maachen. Da musse mir emol ofwaarden, wéi
do d’Iddien an d’Direktive vum Ministère wäerte sinn.
Den Neibau an den Ausbau vun de Schoulen an de Maisons
Relaisen ass fir mech eng Prioritéit well ech der Meenung sinn,
datt mir als fënneftgréisst Gemeng solle ganz grouss um Ball
bleiwe fir deenen Elteren, déi musse schaffe goen – ech
mengen, et ass jo gewosst, datt déi jonk Koppelen haut all
musse schaffe goe wann se gären en Haus oder Appartement
wëllen uneegnen – eng gewësse Garantie ze ginn, datt bei eis
an de Schoule mir de Kanner Schoulen offréieren, déi esou
modern ewéi méiglech gehale sinn an hinne Maisons Relaisen
zur Verfügung stellen, wou hir Kanner optimal kënne betreit
ginn.
Mertzig Romain, Schäffen:
Dir hutt a mengen Dossieren d’Recettë vun de Schwämmen
ugeschwat. Do ass et esou, datt de Lycée dëst Joer vill
manner vum PiKo profitéiert huet, well de Lycée war u sech
haaptsächlech deen, deen an de PiKo gaangen ass. Éischtens
duerch d’Tatsaach, datt d’Schwämm deelweis zou war a well
d’Schoul selwer op d’Schwammstonne verzicht huet. Dat ass
an sech d'Ursaach firwat datt dee Chiffer bei de Recettë méi
déif läit. Effektiv geet d'nächst Joer alles an déi Péitenger
Schwämm eriwwer. Dofir déi 75.000 Euro. Ma do hu mir och
misste mat jidderengem Konsenser fanne fir datt mir dee
ganze Schwammsport an der Péitenger Schwämm hunn. Dofir
déi Hausse vu 75.000 Euro. Dofir kommen dann och do méi
Suen eran.
De Vote vun de Subventioune vun engem normale Vëlo ass
net vergiess ginn. Deen ass nach net ausgeschafft. Wéi gesot,
deelweis hunn si jo och mussen an der Equipe schaffen, ware
leider 2 Mol an der Quarantän. D’Reglement muss opgestallt
ginn, a mer musse kucken, wéi mir dat richteg maachen. Ech
kommen do op d’Diskussioun zeréck, déi mir hei am
Gemengerot hate fir et esou gerecht wéi méiglech ze
gestalten. Ech mengen, wann dir elo e klengt Kand hutt, da
kaaft dir e Vëlo, dee méi bëlleg ass. A wa mir dat einfach
iwwerhuelen – dee Subsid ass fir 10 Joer – an dann ass
d’Kand méi grouss, an da kritt dir näischt méi. Do musse mir
einfach kucken, wéi mir dat richteg opgestallt kréien. Mir
wäerten dru schaffen, sinn awer nach net prett mat deem
Reglement.
Solarkadaster: do kann ech iech keng kloer Äntwert ginn. Ech
liesen dat no a ginn iech eng Äntwert an engem nächste
Gemengerot. Ech weess net, ob mir do bei den Upassunge
genee verschidde Saachen zegutt hunn oder net. Ech liesen
dat no an dofir wëll ech iech elo do keng falsch Äntwert ginn.
“Travaux de renaturation” vum Reamenagement “rive de la
Chiers” zu Péiteng: Effektiv hate mir do 2020 ronn 200.000
Euro virgesinn. Mir sinn awer net virukomm an deem Dossier,
och déi Jore virdrun net. Dofir huet dat esou laang gedauert,
wat eis u sech e bësse béis gemaach huet. Mir waren, oder
ech war dacks mat eise Beamten a mat Verantwortleche vu
Ponts et Chaussées a vun der AGE op der Plaz. Ponts et
Chaussées waren dogéint fir d’Strooss do opzemaache fir do
ze schaffen. D’AGE huet duerch hire Biologe fonnt, datt keng
Manéier gutt wier fir do ze schaffen. Ech hunn awer net méi
spéit ewéi dëst Joer perséinlech beim Direkter vun der AGE
nogehaakt an him gesot, datt dat do wierklech eng wichteg
Achs vun der “mobilité douce” ass vun eiser Gemeng, a mir
géife gär do virukommen. Mir hate vun der Gemeng aus 3
verschidde Propose gemaach an et war keng dovun deenen
Herrschafte gebroden. Duerch d’Interventioun an dunn nach
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eng Kéier duerch en Zousazgespréich si mir op e
gemeinsamen Nenner komm. Dofir huet dat esou laang
gedauert.
“Construction maison unifamiliale à caractère social”: Mir
wëssen, datt dat keen einfachen Terrain ass. Mir hunn do och
mussen Etuden a Buerunge maachen. Mir hu mussen en
Accord fanne mam Proprietär vum Terrain uewendrun, well et
wichteg ass, datt mir och vun hanne bäikommen. Wann dir
wësst, wéi dat ausgesäit, do ass hannen eng héich Mauer an
do ass et schwéier drun ze kommen. Do hu mir awer en
Accord fonnt, esou datt mir do ukomme mat schaffen, wat jo
och wichteg ass.
D’Vergréisserung vum Dëschtennissall: do hate mir effektiv
1,1 Milliounen Euro virgesinn. Och do komme mir net viru mat
den Aarbechten. Dofir nach déi 210.000 Euro, wou mir dëst
Joer nach verschaffen. Et ware Problemer mat der
Stabilisatioun. Mir hu mussen Analyse maache vum Asbest,
d’Inspektioun vum Kanal, Statiker hu mussen engagéiert ginn.
Mir hunn awer d’lescht Woch oder virun 2 Woche Bescheed
kritt, datt d’Aarbechten eréischt nom Wanter kënne
weidergoen. Wéi gesot, d’ITM huet d’Aarbechtspläng fir
Depolux nach net ganz kontrolléiert an net approuvéiert. An
dat ass awer eng absolut Virschrëft bei deenen
Asbestaarbechten, datt do muss eng Autorisatioun virleien. An
déi läit leider net vir. Dofir hat et och kee Wäert, datt mir déi
Suen am Budget stoe gelooss hunn, well mir kréien déi jo net
verschafft dëst Joer.
Sportzentrum: do ass effektiv eng Alarmanlag virgesinn. Do
ass et esou, datt mir duerch d’Situatioun, déi mir dëst Joer
haten, d’Leit net do haten ewéi mir wollten an esou
d’Prioritéiten op aner Saache gesat hunn ewéi d’Alarmanlag.
Dir schreift, duerch de Covid wiere verschidde Verhënnerunge
komm. Effektiv ass dat net Schold un alles, wéi mir och gesi
beim Dëschtennissall. Fir iech do eng kloer Äntwert ze ginn.
Wa mir eng normal Situatioun hunn, da soen ech ganz kloer
‘jo’, datt et realistesch ass, datt déi Projeten dat anert Joer
gemaach ginn. Wéi gesot, do wäerte mir Prioritéiten
dropsetzen.
Recyclingzenter: do ass et esou, datt mir do näischt am “plan
pluriannuel” virgesinn hunn. Do muss een awer mëttelfristeg
drun denke fir do eng Kéier eng aner Léisung ze kréien. Ech
muss awer elo soen, vill Verspéidunge waren awer och
dowéinst, well vill Leit am Summer doheem geraumt hunn. Et
hunn net dierften esou vill Leit zesummen op de Recycling
erafueren. Menges Wëssens no sinn awer – et ass net esou,
datt en iwwerlaascht ass – effektiv vill Leit do, wat jo och e
positiven Aspekt ass. D’Leit notzen also eise Recyclingzenter.
Dir frot, ob de Schäfferot wëlles huet, sech der Initiativ Fairtrade
unzeschléissen. Ech äntweren iech do mat “jein”, well mir domat
u sech gezwonge sinn alles bei hinnen ze huelen. Mir halen
awer drop fir op regional Produkter ze setzen, a mir hunn nach
kee richtegt Gläichgewiicht fonnt. Dat wëll awer net heeschen,
datt mir guer näischt bei Fairtrade huelen.
Dir schreift, verschidde Membere waren der Meenung, datt de
Käschtepunkt vun der PiKo ze héich wier. Ech mengen dat
net. Op wat baséiert déi Ausso? De Chiffer ass zwar héich, dat
heescht awer net, datt een dofir ze deier muss sinn. Wéi gesot,
mir hunn do Verhandlunge gefouert, wou mir als Schäfferot
deen Dossier iwwert de Leescht geholl hunn a verschidden
Handwierksgruppe gesot hunn, si misste Verschiddenes
erofdrécken. Well ech kann iech soen – an dat kënnen déi
aner Membere vum Schäfferot iech bestätegen -, datt mir wäit
iwwer 20 Milliounen Euro waren. Wéi gesot, méi kann ech iech
dozou net soen. Ech hoffen, datt ech iech konnt op är Froen
äntweren.
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Birtz Gaby (LSAP):
Dir Dammen an Hären,
Wann een e klenge „Rundumschlag“ am Budget mécht, dann
ass et erfreelech ze héieren, datt trotz deene schwéieren
Zäiten, déi am Moment sinn, an déi eis och nach an Zukunft
wäerte begleeden, d'Gemeng weiderhi Leit astellt. Mir sinn
eng Gemeng, déi stänneg am Wuesstem ass, an elo kierzlech
hiren 20.000 Awunner konnt begréissen. Deem entspriechend
muss och d'Personal opgestockt ginn.
Um soziale Plang spillen awer och nach vill aner Facteuren
eng wichteg Roll fir datt dat alldeeglecht Liewe gutt rullt. Esou
ass z.B. den Neibau vu Crèchen a Maisons Relaisen
ervirzehiewen. Hei bleift awer ze bemierken, datt an dësem
Beräich et zu kengem Stëllstand däerf kommen, well duerch
dee grousse Wuesstem an der Gemeng ass d'Demande no
Plazen an deenen Institutiounen och enorm an d'Luucht
gaangen an d'Waardelëschte si laang ginn.
Genee esou dierf et och kee Stëllstand gi beim Ausbau vun
eise Schoulen, well och do weess jiddereen, datt d'Zukunft an
der Bildung vun deene Jonke läit, an déi muss gefërdert ginn.
Deementspriechend sollen adequat Raimlechkeeten a genuch
Léierpersonal zur Verfügung stoen. Wann een sech de
Fënnefjoresplang vun de Joren 2018 bis 2023 ukuckt, da
gesäit een, datt an dësem Beräich mat 46 Milliounen Euro net
gespuert gëtt.
Zu eisem ëffentleche Liewen zielt awer och ënner anerem den
ëffentlechen Transport, deen a Ballungsgebidder ewéi dem
Minett eng ganz grouss Roll spillt. Sief dat elo den TICE, d’CFL
oder den RGTR. Si all sinn net méi ewechzedenken, ginn de
Leit grouss Méiglechkeete fir sech – ouni Auto a gratis –
duerch eist Land ze beweegen. E grousse Projet, deen eis
Gemeng ugaangen ass, ass deen an Zesummenaarbecht mat
der Eisebunn, wat den Ausbau vun der Rodanger Gare ugeet.
D’Garë Rodange a Péiteng sinn e groussen Dréipunkt, wou
d’Frontalieren aus 2 Länner bäifuere fir vun do aus an de
Grand-Duché schaffen ze goen.
Well sech hei de Problem vun ze mann Parkplaze ronderëm
d’Garen dunn och op Gemengenterrain ausgebreet huet, ass
an Zesummenaarbecht mat den CFL e groussen
Opfangparking zu Rodange entstanen, an un dësem gëtt
äifreg geschafft fir en esou séier ewéi méiglech fäerdeg ze
stellen. Eng Passerelle stellt dann d’Verbindung tëscht dem
Parking an den Uertschafte Rodange a Lamadelaine hir, e
Konzept, wat de Cliente vun der Eisebunn, den Awunner a
Geschäftsleit, déi do ronderëm ugesidelt sinn, zegutt kënnt.
An Zukunft soll an deem Kontext och de Quartier ronderëm
d’rue de l’Usine zu Rodange opgewäert ginn. Do sinn
esouwuel en Akafszentrum ewéi och Wunnenge virgesinn.
Dëst wäert där Plaz dann och eng méi schéin Nues ginn an
zu engem méi positiven “Erscheinungsbild” bäidroen.
Och de soziale Volet ewéi ënner anerem de Wunnengsbau
däerf an där fënneftgréisster Gemeng net vergiess ginn, an hei
sinn am nächste Joer de Bau vun engem Haus zu
Lamadelaine, den Ëmbau vun 2 Appartementer op der
Fonderie an d’Ersetze vu verschiddene Chaudièrë virgesinn.
Och spillen Institutiounen ewéi den Cent Buttek, de CIGL oder
de ProActif wichteg Rollen an der Gemeng. Si gräife sozial
schwaache Leit ënner d’Äerm, ënnerstëtzen d’Populatioun,
déi op Hëllef am Alldag ugewisen ass, a ginn deene Leit, déi
am Chômage sinn, eng Betreiung fir besser Perspektiven an
der Zukunft ze hunn. An dësem Kontext kann ee soen, datt
dës sozial Ariichtungen och weiderhi gutt vun der Gemeng a
vum Staat ënnerstëtzt gi fir hir wäertvoll Aarbecht an deem
Sënn weiderzeféieren.
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D’Veräiner aus der Gemeng, déi jo en Deel vun eiser
Fräizäitaktivitéit an och eng grouss Stäip am sozialen Ëmfeld
duerstellen, sinn net vergiess ginn. Hei sief ervirgehoff, datt si
wichteg Aarbechten a Beräicher – ënner anerem bei deene
Jonken – leeschten andeems si déi beschäftegen, betreien an
ënnerstëtzen, fir datt dës net einfach op der Strooss stinn. Och
en anere wichtege Pilier bei de Veräiner ass deen, eelere Leit
d’Méiglechkeet ze ginn, sech wëchentlech an engem flotte
Kader ze gesinn, an soumat net eleng doheem ze
vereinsamen. Dëst sinn heiansdo Aktivitéiten, déi gär ze kuerz
kommen, well hei vill Fräiwëlleger gebraucht ginn. Si all sinn
awer net méi aus dem Gemengeliewen ewechzedenken an
esou gëtt och hinne mat Subsiden ënner d’Äerm gegraff fir datt
si och weiderhin no der Kris hiren Aktivitéiten nokomme
kënnen. Hei e grousse Merci un déi Fräiwëlleg an och un
d’Gemeng, déi hei versicht, esou gutt a gerecht ewéi méiglech
dës Subsiden opzedeelen.
Ofschléissend wëll ech eng Kéier kuerz op de Volet
“commerce” agoen, an dëst an der Funktioun als Präsidentin
vun der Kommissioun. Hei huet d’Gemeng sech et net huele
gelooss, fir an de leschte 4 Joer an de Letzshop z’investéieren,
un de Projet ze gleewen, an all eise Geschäftsleit aus der
Gemeng d’Méiglechkeet ze ginn, zu engem soziale Präis an
dat Internetkonzept mat eran ze klammen. Leider huet dës
Initiativ net deen néidegen Uklang bei der Geschäftswelt fonnt,
wat ech zudéifst bedaueren.
Ech wëll op dësem Wee awer de Gemengeverantwortleche
Merci soe fir den Engagement, deen si matgedroen hu fir eis
lokal Geschäftswelt ze ënnerstëtzen an och fir de Bong am
Wäert vu 25 Euro, deen um Enn vum Joer virgesinn ass fir eis
Rentner, déi un der Feier wollten deelhuelen, ze entschiedegen,
an déi domat kënne bei de lokale Geschäftsleit akafen.
Mir wäerten och an den nächste Jore weiderhin als
Kommissioun eist Bescht maache fir eng gutt Zesummenaarbecht tëscht der Gemeng an de Geschäftsleit bäizebehalen
an ze probéieren, d’Geschäftswelt an der Gemeng Péiteng méi
attraktiv ze gestalten. Dëst awer wuel am Wëssen, datt dat keng
einfach Aufgab wäert ginn.
Dës Punkte louche mir um Häerz, bedéngt duerch meng
Aarbecht, mäin Engagement an der Gewerkschaft a meng
Funktioun als Präsidentin vun der “commission économie et
commerce locale”, an dofir wollt ech a menger Budgetsanalys
dorop agoen an hei ervirhiewen, datt d’Gemeng an dëse
Punkten hir Verantwortung hëlt an där Verantwortung och an
de Budgetsprevisioune gerecht gëtt. Wéi mer all wëssen, sinn
déi sozial Voleten alleguerte keng rentabel, wou och op der
Recettësäit kee grousse Chiffer ze fannen ass. Am
Géigendeel. Do ass éischter e Minus ze fannen. An dofir ass
et immens wichteg, fir dee Volet net ze vernoléissegen oder
just aus gewënnbréngender Siicht ze betruechten.
Natierlech gëtt et nach eng helle Wull aner Saachen am
Budget, déi een hei op dëser Plaz kann thematiséieren. Ech
denken awer, datt mir zu genuch an dësem Gemengerot sinn,
an soumat all Punkt vum Budget seng Opmierksamkeet vun
deem engen oder anere Conseiller wäert kréien. Dofir géif ech
iech Merci soe fir d’Nolauschteren a Plaz maache fir deen
nächste Riedner.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech hunn eigentlech 3 Punkte gesinn, op déi ech wollt am
Kader vun ärer Ried agoen. Deen éischte Punkt ass den
ëffentlechen Transport. Effektiv muss ee feststellen, datt déi
Péitenger Gemeng exzellent un den ëffentlechen Transport
ugeschloss ass, net nëmmen eleng un d’Eisebunn, mä och un
den TICE an den RGTR a Richtung Stad Lëtzebuerg, a
Richtung Esch an a Richtung Südmetropolen. Ech mengen,

dat war ëmmer de Wonsch vun enger Péitenger Gemeng. An
dat huet eng Péitenger Gemeng sech och ëmmer eppes
kaschte gelooss. Wann ee weess, wat d’Kontributioun vun
enger Péitenger Gemeng un den TICE ass, da weess een och,
datt net vill Gemengen esou vill Sue fir den ëffentlechen
Transport fräischalten.
Mir wëssen awer och, datt d’Zukunft sech entwéckelt an dofir
ass et wichteg, an dofir huet och – deemools, wéi
d’Diskussioun eng Kéier opkomm ass fir de “bus à haut niveau
de service” – wéi de BHNS agefouert sollt ginn an annoncéiert
gouf a mir festgestallt hunn, datt e vun Déifferdeng op
Diddeleng sollt goen hei am Süden, do war de Schäfferot awer
direkt do fir dem Transportminister ze soen, dat kéint net sinn,
datt dat do ausserhalb vun der Péitenger Gemeng wier.
Péiteng wier déi fënneftgréisst Gemeng an déi Péitenger
Gemeng misst ugeschloss sinn. Mir hu jo och do déi
schrëftlech Zouso, datt dat och wäert sinn. Ech ka mir net
virstellen, datt e BHNS hei am Süde funktionéiert ouni datt en
déi Péitenger Gemeng ufiert. Mir mussen awer do um Ball
bleiwen, mir mussen do op allen Niveaue kucke wann deen
Dossier sech weider entwéckelt – dat wäert awer eréischt an
den nächste Jore sinn – datt mir op jidder Fall fir dee Standard
ze halen, dee mir haut am ëffentlechen Transport hunn,
onbedéngt un dee Projet ugebonne musse sinn.
Et ass och de Quartier ronderëm déi Rodanger Gare ugeschwat
ginn. Effektiv, do ass e gréissere Projet um Wee. Et ass en
urbanistesche Projet, dee sécherlech net haut a muer wäert
realiséiert ginn, ma deen, wann en sech realiséiert, mat
Geschäftswelt, Bürosraim, Wunnengsraum, ënnerierdeschem
Parking an all deem, wat ee brauch, wäert sinn. Wa mir dee
realiséieren, da kréie mir do eng Etikett wat am Fong
d’Geschäftsliewen zu Rodange an an eiser Gemeng ubelaangt,
a mir wäerten do eng nei Dynamik dra kréien, well et wäert net
nëmmen eleng déi Leit ugoen, déi an eiser Gemeng wunnen –
dat sinn der jo och schonn 20.000 – an och net nëmmen déi
Leit, déi ronderëm wunnen ewéi zu Athus, Ibbeng, Longlaville a
Mont St Martin, ma och déi Leit, déi vu méi wäit kommen an
hiren Auto an de P&R stellen, also déi 1.500 Autoen, déi do
stinn. Fir Grenzgänger, déi hiren Auto dohinner stellen, wäert
dat eng flott Alternativ ginn, wann se heem komme vun der
Schaff, fir do akafen ze goen oder eng Rei Déngschtleeschtunge wouer ze huelen. Dee Projet wäerte mir sécherlech
an deenen nächste Joren des laang an des breeden
diskutéieren. Do si grouss Iddien am Raum, mä mir mussen dat
awer nach am Detail kucken, a mir wäerten doudsécher hei am
Gemengerot d’Méiglechkeet kréien, am Kader vum PAP iwwer
dee Projet ze diskutéieren.
Schlussendlech den 3. Punkt, deen dir ugeschwat hutt. Dat ass
eis Aufgab am soziale Beräich. Dir hutt eng Rei Institutiounen
ugeschwat: de CIGL, deen 1998 agefouert gouf, de ProActif am
Joer 2000. Mä och de Cent Buttek mécht eng wäertvoll
Aarbecht am soziale Beräich. An dat ass ganz dacks am
Beräich vum Benevolat. Ma et sinn natierlech och
Professioneller derbäi. Et si Leit, déi am Fong eng “mise au
travail” hunn, déi do eng Méiglechkeet kréie fir och eng
Formatioun ze kréien an engem Beruff an déi do eng Hand mat
upaken. Ech mengen, déi Equipe, dat soziaalt Engagement, dat
op allen Niveaue stattfënnt, dréit dozou bäi, engersäits sozial
Projeten z’ënnerstëtzen an anersäits och eng ganz Rei
wäertvoll Déngschter fir eis Matbierger ze realiséieren. Dofir wëll
ech hei dovunner profitéieren, alleguer deene Leit, déi do
engagéiert sinn, e grousse Merci auszedrécken. Ech géif dann
dem Här Halsdorf d’Wuert gi fir seng Domainer z’erläuteren.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Et sinn zwee Beräicher, zu deenen ech wollt eppes soen. Dat
eent huet de Pierre Mellina als Buergermeeschter jo schonn
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ugeschwat. Dat ass de Quartier ronderëm d’rue de l’Industrie.
Et ass richteg, dat ass eng Chance fir eis Gemeng, an dofir hat
ech dat jo och a menger Budgetspresentatioun gesot, well mir
d’Infrastrukturen deementspriechend mussen opstellen. Dat
huet Auswierkungen op eis ganz Gemeng, well wa mir de
Parking vu Péiteng an enger éischter Phas – also deen op der
Nidderkuerer Strooss – méi gesinn hunn an der
Complementaritéit zum Gemengeparking, zum Parking vun der
Gare vu Péiteng, esou ass dat awer mat dëser Approche esou,
datt Rodange eng Gare „de premier ordre“ gëtt a Péiteng eng
Gare „de deuxième ordre“ wat d'Parken an dee ganze Volet vun
der Mobilitéit ugeet. Dat heescht, dofir muss de Parking op der
Nidderkuerer Strooss eng aner Nues, eng aner Finalitéit kréien
ewéi dat am Ufank 2017 war, wou dat nach net esou kloer war
mam P&R zu Rodange. Dat wollt ech och nach eng Kéier hei
soen. Dofir wäerten déi ganz Parkinfrastrukturen sech um
Parking zu Rodange orientéieren. Et muss een och duerno
kucken, wéi d'Äntwert ass, wéi vill ginn der dohinner parken, wéi
vill kascht et an hei an do oder wie kann do parke goen. Do sinn
nach vill Froen, déi opstinn, a wou mir wäerten an de
Gemengerot erëmkomme fir mat iech ze diskutéieren, wéi mir
dat sollen organiséieren.
Dann nach e Wuert iwwer d'Veräiner, wou ech nëmmen dat
kann ënnerstëtzen, wat gesot ginn ass. Veräiner sinn haut
nach vläicht méi wichteg ewéi se jee waren. Et ass zwar
ëmmer méi enk fir a Veräiner ze sinn, mä si sinn net nëmmen
eng flott Méiglechkeet fir Mënschen, fir Zefriddenheet am
Liewen ze fannen a fir eng Perspektiv am Alldag ze kréien. Ma
si sinn och wichteg am Erscheinungsbild vun eiser Gemeng.
Si sinn e wichtegt Standbee vun deem, wat mir sinn, a wéi mir
eis duerstellen. A Péiteng huet, wat d'Veräinspolitik ugeet,
nach ëmmer e gudde Match gemaach vun der Politik aus.
Awer och vun de Bierger aus der Gemeng, déi sech ëmmer
gäre fräiwëlleg a vill a Veräiner engagéiert hunn. Dofir hunn
ech mer erlaabt, déi 2 Wierder ze soen, an ech fannen et gutt,
datt dir dat opgeworf hutt an ënnerstëtzen iech do mat zwou
Hänn. Merci.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Madamm Birtz, wann ech nach eng Kéier dierf op d'Maisons
Relaisen an op d'Schoulen zeréckgräifen, ech mengen, dann
ass mat deene Bauten, wou mir de Moment amgaang sinn –
wa mir zu Lamadelaine fäerdeg sinn, da kréie mir tëscht 180
an 200 Kanner zousätzlech an d'Maison Relais – a mir och
nach zousätzlech wëlles hunn, déi al Maison Relais, wat eis
éischt an der Gemeng war, awer nach wëlle bäizebehalen,
well einfach de Wuesstem vun eiser Gemeng déi lescht Joren
därmoossen an d'Luucht gaangen ass. Zu Péiteng si mir
amgaang, um PAP ze schaffe fir och nach eng nei Maison
Relais ënnen An Eigent ze bauen, och nach eng Kéier fir 180
bis 200 Kanner, well mir bewosst net méi wëllen op 300
Kanner zeréckgräifen ewéi am gréissten Haus, wat mir an der
Gemeng hunn, well mer einfach fannen, datt dat ze vill Kanner
an engem Haus sinn. Dofir wëlle mir se dauernd op 180 bis
200 Kanner halen.
Da kënnt och nach dee Bau zu Rodange, wou mir elo nach nei
Perspektive viru 14 Deeg an d'Wo geworf hunn, a wou mir och
erëm déi Zuel vu Kanner ënnerdaach kréien. An da wäerte mir
duerno, wa mir 2023-2024 fäerdeg si bei eis an der Gemeng,
eng 1.200 Plazen hunn. Ëmmer gewosst, datt et
warscheinlech net duer geet. Ech mengen, bei 20.000
Awunner, an et ginn der jo all Dag méi, wësse mir jo, datt
deementspriechend d'Zuel vun den Demanden och an
d'Luucht geet. Bei de Schoulen, do si mir elo esouwäit, datt
mir hei zu Péiteng 8 bis 9 Säll kënne bäikréien. Déi nei
Spillschoul zu Rodange, dat wäerte 16 Säll ginn, a mat dem
Terrainstosch, wou mir mam Ministère an de leschte
Verhandlunge sinn, wäerte mir och do drugoe kënne fir en neie
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Plang z'erstelle fir An Eigent och nach de ganze Campus ze
vergréisseren. Esou datt mir alles an allem kënne soen, datt
mir herno an 3 bis 4 Joer e ganz grousse Volummen u
Schoulsäll geschafen hunn. Awer net ze vergiessen datt, wann
dee grousse Projet vun der Eucosider sollt kommen, mir
selbstverständlech geplangt hunn, op esou engem grousse
Site och nach eng Schoul an eng Maison Relais anzeplangen.
Et ass schonn an de Käpp, ma dat muss nach ganz konkret
op de Plang kommen.
Mertzig Romain, Schäffen:
Dir sidd op de soziale Wunnengsbau agaangen, wou mir u
sech déi 2 nei Appartementer op der Fonderie nei bauen. Zousätzlech dozou ze soen ass, datt mer am Projet Neiwiss, deen
op eis duerkënnt, och nach Sozialwunnenge virgesinn hunn.
Am Volet „Commerce“ ass et effektiv schued, datt mir do net
méi wäit komm sinn an deene leschten 3 Joer an an dat nächst
Joer, wou mir elo dran investéiert hunn. Ech mengen, dir waart
als Präsidentin vun der Kommissioun vill um Terrain. Leider
hutt dir d'Geschäftsleit net mat an d'Boot kritt. Ech bedaueren
awer, ech soen dat hei, datt d'Geschäftswelt sech net
zesummendeet. Mir hunn einfach kee Geschäftsverband,
weeder zu Péiteng nach zu Rodange oder och eng
gemeinsam, déi d'Interesse vun de Geschäftsleit misst
vertrieden an do och staark Signaler kéint senden. Do hu mir
leider als Gemeng keen Uspriechpartner, an ech bedaueren
dat effektiv och.
Arendt Patrick (CSV):
Dir Dammen, dir Hären,
Déi aktuell wirtschaftlech Lag ass leider immens volatil an en
Enn ass net a Siicht. Grad op Grond vun deem ass den
Dossier 'Grand-Bis', deen 1998 säin Ufank am Budget hat, en
eenzegt Trauerspill säitens dem Staat. Ech sinn elo frou, wann
ech héieren, datt sech am Januar déi 3 Acteuren – d'Gemeng,
de Ministère an de Sikor – treffe fir nei Aktivitéiten ze
erméiglechen. D'Unzuel vun de Faillitte wäert klammen, an et
muss ee kucken, datt dat Ganzt net e Sog no ënne kritt. Genee
dowéinst mussen a sollen och déi kommunal Investitiounen
héich bleiwen, wat op kommunalem Niveau éischter deene
klengen a mëttelstännegen Entreprisen hëlleft, um Liewen ze
bleiwen. D'Gemenge stellen an deem Kader sécherlech e
ganz wichtege wirtschaftlechen Acteur. Wa mer wëssen, datt
d'Inneministesch dem Daachverband vun de Gemenge
virgehäit ze dramatiséieren, a wann een awer lénks a riets e
klengen Abléck an d'Situatioun kritt vun deenen 102
Gemengen, dann ass sécherlech net d'Zäit fir op
ministeriellem Niveau iwwer interreliéis Kierfechter ze
schwätzen. Wa mer wëssen, datt mir eng Reserve vun 11,6
Milliounen hunn, déi däitlech iwwer eiser Gemengeschold vu
4,6 Milliounen Euro oder 230 Euro pro Kapp läit, a wa mir
wëssen, datt verschidde Gemengen hei am Land elo beim
Unzape vun de Reserven op d'Drëps op de waarme Stee
wäerte stoussen, da geet e Luef un dat ganzt Team mat – an
dat wëll ech ënnersträichen – eisem Buergermeeschter un der
Spëtz, wou hei iwwer Jore mat beschtem Wëssen a Gewësse
gewirtschaft gouf.
Ech kommen zeréck op d'Parkkonzept, wat mir jo déi leschte
Kéier wäit a breet diskutéiert hunn – ech wollt elo just beim
Schäfferot intervenéieren, datt ech an enger méi aler „Meng
Gemeng“ aus dem Joergang 2004 e flotten Tool fonnt hunn,
eng Spezialeditioun, wou de Bierger ganz genee erkläert gouf,
wat sech genee ännert -, wéi gesäit do den zukünftege Wee
vun der Dynamik säitens der Ëffentlechkeetsaarbecht aus?
D'„Journée du grand âge“ steet erëm mat 9.000 Euro dran. Hei
kéint een, wann d'Situatioun sech net frappant ännert, och a
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virun allem fir déi vulnerabel Leit erëm esou eng Aktioun an
d'Liewe ruffen ewéi 2020, wou d'Familljekommissioun – an
ech hat dat Gléck als Member ze hëllefen – bei d'Leit heem
gefuer ass an de Leit bei engem klengen Dir- an
Aangelgespréich e Kaddo z'iwwerreechen. Dat war fir mech
en Highlight an dësem politesche Joer, wou déi direkt
Kommunikatioun mam Bierger mat deene speziellen Andréck
ewéi Mimik a Gestik dach elle gelidden huet.
D'Konzept vun der „mobilité douce“ gëtt ausgeschafft. E
„système de guidage“ fir Foussgänger a Vëloen, esou datt mir
fit si fir d'Zukunft, ënner anerem och fir Esch 2022. Ech wëll
hei u genuch Vëlosstänneren - och mat „recharge électrique“
– erënneren, och wat eis nei Subventiounen ubelaangt.
Beim Thema Vëlo wéilt ech och Erklärungen hunn, wou mir
dobäi stinn. Firwat op en eegent Konzept pochen, wa mir
Zougrëff hunn op e System, dee besteet, an deen sech, wéi et
schéngt, am ganze Süde bewäert huet. An och wann en dem
CIGL Esch ënnersteet, esou sinn awer aner Gemengen op
den Zuch opgesprongen. Ausserdeem wëll ech gär vun dëser
Plattform profitéiere fir vun där sougenannter Südbanann ze
schwätzen, well de Korridor tëscht dem stättesche Raum
Péiteng an Esch un eng Banann erënnert. Hei soll de PC8, déi
national Vëlospist, am Sënn vun der nohalteger Mobilitéit op
den Extrempunkten eng nei Trass kréien. An am Sënn vun
Esch 2022 ass dat definitiv och als touristesch Infrastruktur
geduecht. Haut steet déi dagdeeglech Benotzung am
Virdergrond, woumat et wichteg ass, Schoulen, Garen oder
Aktivitéitszonen ze verbannen an d'Leit dovun z'iwwerzeegen,
op den Drotiesel ze klammen. Wéi gesäit et an dem Dossier
aus a wéini ass Péiteng un déi Banann ugeschloss wann ee
weess, datt déi topographesch Verhältnisser net einfach ze
meeschtere sinn a Biotopen, déi bestinn, oprechterhale musse
ginn. En Ëmwee iwwer d'Biff géif Käerjeng den Uschloss
erméiglechen, ma mir mussen onbedéngt kucken, datt eis
Gare mat Uschloss fënnt.
An eiser Uertschaft Rolleng wunne mëttlerweil 3.000 Leit, déi
genee esou wéi déi Rodanger och no engem – wéi soen se
déisäits op der Insel – „customer friendly“-Zentrum
verlaangeren. Zu deene 50.000 Euro, déi do am Budget stinn,
ass ze bemierken, datt hei onbedéngt muss gekuckt ginn,
d'Bierger op- a matzehuelen, wat d'Gedankegäng ubelaangt,
well nëmmen zesumme kann do eppes Flottes am Interesse
vum Bierger entstoen. Hei denken ech un e Gesamtbild, och
wat méi wäit geleeë Plazen zu Rolleng ubelaangt. Dat muss e
PAP ginn, wou d'Leit sech dermat identifizéiere kënnen.
Esou e PAP muss och nach hanner Rousen gemaach ginn an
deenen nächste Joren. Elo maache mir d'Terrass frësch, an
déi 10.000 Euro, déi am leschte Budget stoungen, sinn net
gebraucht ginn a stinn och elo nees net méi dran. Och hei steet
et eis als Politiker gutt zu Gesiicht, de ganze Véierel do ze
analyséieren an ze kucken, wat op där Plaz méiglech ass, wat
gebraucht gëtt a wat och Sënn mécht an der Iwwerleeung vun
enger zukunftsweisender Gemeng ewéi Péiteng et duerstellt.
Op där heite Plaz gesinn ech vill Potenzial, och den Uertskär
zu Péiteng ze valoriséieren.
Als passionéierten Naturalist an Educateur stëmmt mech de
Budgetsartikel vun der Bëschcrèche, déi mat 50.000 Euro
chiffréiert ass, natierlech immens frou. Ech ginn dovunner aus,
datt et sech ëm Standard-Etudekäschten handelt ob a wéi
d'Machbarkeet ausgesäit. Wann ech réckbléckend kucken,
dann hunn ech als Präsident vun der Ëmweltkommissioun
ufanks vun der Mandatsperiod och dës Iddi scho mat de
Memberen diskutéiert, a mir waren den 1. Oktober 2018 mat
der Kommissioun an eiser Schäffin vum Ressort, der Madamm
Conter, eis de Kannerbongert zu Nidderkuer mam
zoustännege Schäffen, dem Här Liesch, ukucken. Elo hu mir
no enger Initiativ vun der Madamm Conzemius a menger

Wéinegkeet eng gëeegent Plaz mam zoustännege Beamte
fonnt. Am Doihl géif zimmlech alles passen, wat dat Konzept
an der Realitéit fuerdert – wéi den Numm scho verréit – no
beim Bësch an et ass och nach e Parking zur Verfügung. Hei
ginn ech d’Iddi nach eng Kéier mat op de Wee fir auszeloten,
wéi ee vläicht de Scoutschalet mat dësem neie Konzept kéint
verbannen. Esouwäit ech weess, besteet souwisou eng
Konventioun, datt d’Crèchë respektiv d’Maisons Relaise
kënne vun de Raimlechkeete Gebrauch maachen. Eng aner
Iddi ass déi mam Bus, wou ech hannenno nach kuerz drop ze
schwätze kommen.
Ech fannen de Werdegang vun enger Synergie tëscht der
formeller an net-formeller Bildung, wat eise Précoce a Maison
Relais ubelaangt, e Projet, dee sécherlech auszewäiten ass.
Hei kënne mir déi eenzel Säll esou strukturéieren, datt béid
Bildungsforme méiglech sinn an hunn am Endeffekt manner
Verschläiss. Hei besteet sécher e Moyen a Mëttelwee, dat
organisatoresch iwwer d’Bühn ze kréien. Hei wollt ech mech
informéieren, wéi do den aktuelle Standpunkt ass.
Thema Sécherheet: wann ee vu Sécherheet schwätzt, da
schwätzt een och vu sougenannte “radars pédagogiques”.
25.000 Euro wiere virgesi fir dat kommend Joer, wat ee just
begréisse kann. Ech wëll an deem heite Kontext och ganz
kuerz d’Situatioun ronderëm d’Eigent-Schoul an eiser
Sportshal uschwätzen. Wann ech moies mat mengem
Meedchen eroftrëppelen, dann hu mir eis schonn e Spill
iwwerluecht fir kannergerecht dem ganze Mëssstand
z’entgoen. Em wat geet et? Momentan, ech weess, et ass méi
frësch dobaussen, brénge ganz vill Autoen et fäerdeg, fréi
genuch do ze sinn, well se jo soss keng akzeptabel Plaz méi
kréien, wat hinnen et erlaabt, esou no wéi méiglech un der
Schoul ze parken. Se loossen dann zu 90% de Motor lafen –
obwuel dat jo géint d’Gesetz ass – a mir lafen dann all Kéier
laanscht déi Sténkbomm, där mir Foussgänger ausgesat sinn.
Fir d’Lina ass dat amüsant, fir mech als Papp depriméierend.
Eng aner Problematik ass, datt se dem Foussgänger och nach
all méiglech Weeër deels zouparken. Do hunn ech scho
verschidde Matbierger selwer drop ugeschwat an ech hu scho
mat eise Pecherte geschwat, déi mir kloer vermëttelt hunn,
datt si deelweis och komplett debordéiert si moies op där Plaz.
Do misst een effektiv eng Kéier och d’Police erunzéie fir dat
hei gemanaged ze kréien. Leider schwätze mir hei, wéi an
esou villen Dossieren, och vun engem gewëssene
perséinleche Gewëssen, dat leider net bei jidderengem – esou
schéngt et – ausgepräägt ass.
Thema Klimawandel, Aartestierwen, erschreckend Resultater.
De Bericht vun 2019 vum “Observatoire de l’environnement
naturel” huet gewisen, datt 2 Drëttel vun eise Liewensraim an
engem ongënschtegen (18%) bis schlechtem (50%) Zoustand
sinn. Bei vereenzelten Aarte vun europäescher Bedeitung ass
d’Situatioun nach méi alarméierend, woubäi 80% vun den
Aarten sech an engem schlechten Erhalungszoustand
befannen. Stëll Gewässer, awer och Baachen a Flëss, oppe
Landschafte mat Wisen, Weeden oder Fiichtgebidder musse
méi wéi jee geschützt ginn. Fënnef Joer Paräiser
Klimaofkommes, an der Äerd geet et net besser. Dat bréngt
mech op d’Stéchwuert Klimapakt. Dat 2012 vum
Ëmweltministère promouvéiert Klimaofkommes mat de
Gemengen ass jo un sech eng Erfollegsgeschicht, wann ee
bedenkt, datt sämtlech Gemengen dat ratifizéiert hunn. Dëst
Joer ass dann de Pakt zu Enn gaangen a gëtt ersat vum
Klimaofkommes 2.0. D’Grondprinzip bleift bei deem neie Pakt
dat selwecht, allerdéngs komme Verbesserunge bäi ewéi z.B.
d’Zirkularwirtschaft
an
den
Energieverbrauch
an
Zouwendungen – déi finanziell Bäihëllef wann een e
bestëmmte Prozentsaz erreecht huet – goufen no uewe
revidéiert. Am neie Pakt kann een zum Beispill och op e
Klimaberoder zeréckgräifen (eppes, wat mäi Kolleeg, den Här

- page 27 -

www.petange.lu

Péiteng Aktuell - n° 143
Séance publique du 14 décembre 2020
Gira net midd ginn ass ze fuerderen), wou den Zouschoss bis
zu 50% eropgeet jee no Awunnerzuel. 13 Gemengen hunn
den héchste Standpunkt schonn erreecht. Hëlt een den 3DSolarkadaster ewech, ass et hei stëll gi ronderëm déi
Thematik. Et goufe Joren, do hu mir eis reegelméisseg getraff
a mir hunn zesummen diskutéiert, wat fir Moossname fir de
Klimaschutz aus dem Pakt fir eis Gemeng spezifesch
ëmsetzbar sinn. Ech wollt do nofroen, wou mir an dësem
Dossier stinn. A wann ee weess, datt “my energy” d’Schnëttstell tëscht de Beroder, de Veranstaltungen, der Entwécklung
vu gemeinsame Projeten a vill Hannergrondinformatiounsdéngscht leescht, da wollt ech och froen, wéi dësen Déngscht
vum Bierger ugeholl gëtt.
A wann ech elo schonn an där Thematik sinn, da schwätzen
ech och dee ganz neie Pakt un, den Naturschutzpakt, wou et
fir mech onerlässlech wichteg erschéngt – an ech hunn et
virdru gesot, de Biodiversitéitsverloscht -, datt een sech vläicht
seng Gedanke mécht fir eng berodend Kommissioun an
Zukunft reng fir dëse Volet anzesetzen. Ewéi beim Klimapakt
ënnerschreift een eng Naturpaktkonventioun, wou de Staat
sech finanziell bedeelegt. Et sinn och 4 Kategorië virgesi fir
sech auszeechnen ze loossen, déi tëscht 10.000 Euro a
70.000 Euro géifen erabréngen, woubäi 70 Moossname
virgesi sinn. Wéi steet de Schäfferot zu dësem ambitiéisen
neien Tool?
Et ass jo bäi wäitem net esou, datt an där ganzer Thematik
Stëllstand hei bei eis ze verzeechnen ass. Am Budget ass de
Bamkadaster ernimmt an eng Flechtequartéierung soll och
gemaach ginn. A wann ech duerch mäin eegene Brëll kucken
als Präsident vun der Ëmweltkommissioun, da kann ech iech
soen, mir schaffen u ganz villen Dossiere fir d’Verbesserung
vun eiser Gesellschaft mat der Flora an der Fauna ze
garantéieren. Besonnesch d’Bëschcrèche, wou ech schonn
drop agaange sinn, d’grouss Botz, déi mir adaptéiert hunn, a
mam Plogging - enger Sportaart aus Nordeuropa – probéiere
mir mam RBUAP (Redboys Union Athlétisme de Pétange)
eemol am Mount eng Aktivitéit um Gemengenterrain fir
zesumme mat jidderengem, dee Loscht huet, all éischte
Sonndeg am Mount eng aner Streck an eiser Gemeng
ofwiesselnd an deenen 3 Uertschaften ofzelafen oder
ofzetrëppelen an dobäi ze botzen. Mir plangen, am Februar
2021 nees unzefänke mat der 5. Editioun zu Rolleng. Eng
permanent Ëmwelterzéiung striewe mir mat engem
Spadséierpad un. Bam- a Beetpatenschaften – de Projet ass
fäerdeg a waart nach just op seng Ëmsetzung – wou de
COVID eis am Moment bremst, wëlle mir eng
Informatiounscampagne starten. Dat erlaabt eis och, op en
anere Projet anzegoen, an zwar dee vun den Zigaretten, déi
queesch duerch eis Gemeng leien. Hei striewe mir och eng
Informatiounscampagne un an och esou Zigarettesammelbehälter wéi z.B. zu Déifferdeng. Mir hu proposéiert, datt
ausserdeem Placke bei Gullie solle komme mam Zeechen “Ici
commence la mer”. Donieft schaffe mir mat 2 Baueren un
engem eenheemesche Fauna- a Flora-Projet. Aner Thematike
si permanent Blummen, Wisen, d’Schottergäert, de
Flächebuffet an z.B. 100 km propper Baachen, wou een och
vläicht kéint kucken, wann elo den Deel vun der Kor
renaturéiert gëtt, datt eis Kor vun dem ganze Knascht befreit
gëtt, deen sech iwwer Joren do ugesammelt huet. Hei si vill
Iddien a Gedankenustéiss an eiser Kommissioun, déi mir
schonn um thematiséiere sinn. Déi kéinten elo finanziell
duerch den Naturschutzpakt ënnerstëtzt ginn.
Eng wichteg Fro an där Thematik hunn ech awer nach: Firwat
stinn 0 Euro an den extraordinäre Recetten 2021 am Projet
“Life Sicona”. Ass dee Projet fäerdeg? Well ech mengen, et gi
genuch Leit hei ronderëm den Dësch an och dobaussen, déi
ee Lidd kéinte sangen, ewéi néideg esou Projeten am Alldag
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fir d’Flora an d’Fauna och hei zu Péiteng sinn. Heizou wéilt ech
Erklärungen hunn.
Da géif ech och gären de “Pacte Logement 2.0” uschwätzen,
dee sécherlech net deselwechte wäert ginn, an d’Gemeng
kréien net méi déi selwecht Ënnerstëtzung. Deen ale “Pacte
Logement” aus dem Joer 2008 huet de Gemenge gehollef,
Projeten ze stëmmen, déi opgrond vum Wuesstem berechent
goufen. Pro neien Awunner krute mir 4.500 Euro a mir kënnen
déi benotze fir alles, wat “utilité publique” ass. Den 2.0 ass
awer haaptsächlech op Sozialwunnengen ausgeriicht. U sech
eng Mogelpackung, well wann ee weess, datt mat neien
Awunner och nach eng aner Aufgab op d’Gemengen
duerkënnt, da war deen anere Pakt dach e gutt Stéck méi
villsäiteg an huet de Gemengen erlaabt, ganzheetlech ze
wuessen. De Baulandvertrag sengersäits gëtt dann awer
d’Méiglechkeet fir d’Spekulatiounen ze bremsen.
En weider Fro ass déi vun dem Zonk, deen eis Grenz mat der
Belsch deelt fir der afrikanescher Schwéngspescht de Garaus
ze maachen, en illegalen Import aus Osteuropa fir
Vergnügungszwecker (wei et iwwregens och schonn zënter
laangem mam Fasan gemaach gëtt), konnt net nogewise ginn.
Ëmgekéiert wéi beim alles dominéierenden Thema COVID-19
ass dës Gripp fir eis net geféierlech, woumat bis op
onbekannten Zäit och keen Impfstoff ze erwaarden ass.
Iwwregens féiert et bei de Schwäin zu engem grausamen
Doud. Meng Fro an deem Kontext: wéi laang muss deen Zonk
nach bestoe bleiwen? Esouwäit ech weess ass d’Belsch
offiziell den 20. November vun der Europäescher Unioun
ASP-fräi gekennzeechent ginn, an d’Bilanz vun de Schwäin,
déi och bei eis geschoss goufen, war, datt se sämtlech negativ
waren. Ech froen dat, well ech der Meenung sinn, datt den
Zonk zwar op där enger Manéier eis gehollef huet, dës Pescht
an de Grëff ze kréien, ma a punkto Naturschutz sécherlech
keng Alternativ ass, déi bestoe ka bleiwen.
Alles an allem ass et sécherlech keng einfach Aufgab an esou
onsécheren Zäiten e Budget opzestellen. Et misst ee vläicht
kucken, wou an Zukunft Potential do ass. Wann dës Situatioun
unhält an eis Gemengefinanzen dowéinst och net méi esou
stabil sinn ewéi an de Virjoren, da kéint eng Schinn z.B. déi
sinn ewéi d’Gemeng Käerjeng ze kucken, wat am Gesetz vun
2013 steet wat de Kompetenzberäich vun der
Schoulinformatik ubelaangt. En Artikel, dee wichteg ass, deen
eis amplaz de Staat mat 30.000 Euro zu Buch schléit. A wann
ech vu Schoul schwätzen, da muss een déi aktuell Pandemie
am Bléckfeld behalen. An da muss een och wëssen, datt
d’Corona-Moossnamen a ville Schoulen zu Plazmanktem
gefouert hunn. D’International Schoul huet sech mat Erfolleg
op en Auswäichmuster konzentréiert, an zwar de Cours am
Bus halen. 4 vun deene Busse goufen deementspriechend
ëmgebaut, well se net méi fir Reeszwecker konnten agesat
ginn a mëttlerweil um Terrain bei der EIDE stinn. Plaz wier fir
10 Schüler. E misst am Schied stoen an et kéint een och z.B.,
wann een se op engem Parking no beim Bësch ofstellt, en
Deel vum Cours dobannen an en Deel dobaussen halen, wat
och der Konzentratioun vun de Schüler sécher net géif
schueden.
Stéchwuert Bëschcrèche. E puer Gedankenustéiss, déi een
opgrond vun den Erfarungswäerter vun eisen Nopeschgemenge kéint opgräife fir d’Zukunft.
Ëm 5% klammen déi staatlech Subventioune fir kollektiv
Ariichtungen elo op 40%. Esou punktuell Upassungen hu
sécherlech eng gewësse Plooschterwierkung, ginn awer op
laang Dauer net duer, wann ee bedenkt, datt an dësem Beispill
z.B. zënter 20 Joer Stëllstand bedriwwe gëtt. Et wier fatal fir
eis Bierger, déi un d’Déngschtleeschtungen, d’Servicer an
d’Infrastrukture vun eiser Gemeng ugewise sinn. Dofir ass et
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gutt, datt de roude Stëft net zum Asaz komm ass mam
Argument, dat budgetäert Gläichgewiicht anhalen ze wëllen.
Am vollste Vertrauen an eis Politiker un der Spëtz vun dësem
Gremium mat de Beamten, dem Personal an dem ganzen
Team, déi dat heiten Dokument erstallt hunn, wäert ech dësen
“Let’s go4 eis Gemeng Péiteng”-Budget matstëmmen.
Ech soen iech Merci fir d’Nolauschteren an hoffen, datt déi
Méi, déi ech mir gemaach hunn net op daf Ouere stéisst, well
et muss vun Häerze komme wat Häerzer wierke soll. Mir sinn
nëmmen esou staark ewéi mir am Endeffekt hei ronderëm den
Dësch vereent sinn, an esou schwaach, wéi mir getrennt sinn.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech versichen elo déi Punkten ze erläuteren, déi dir erwäänt
hutt. Den éischte Punkt, do gitt dir op déi eenzel Situatioun vun
eiser Gemeng an och vun deenen anere Gemengen an, a wat
déi finanziell Méiglechkeeten duerstellt, déi d'Gemengen
hunn. Effektiv muss ee wëssen – a mir hunn dat jo och vun der
Inneministesch gesot kritt - datt mir eis kommunal
Investitiounen héich halen. Et muss een natierlech och
kucken, datt een awer do net iwwer d'Sträng schléit, well et
muss een et jo och duerno finanzéieren. Et ass haut vläicht
einfach fir ze soen datt, wat mir brauchen, dat gi mir léinen.
Ma schlussendlech mussen d'Generatiounen duerno dat
zeréckbezuelen. Dat heescht, et muss een e Gläichgewiicht
hunn tëscht deem, wat vertrietbar ass fir ze investéieren a wat
och finanzéierbar ass. Et ass wéi et och doheem ass, et kann
een net an d'Onendlecht léine goen, well et muss een och drun
denken, datt een dat muss zeréckbezuelen. Awer e
gewëssenen Emprunt ass méiglech.

Beispill hëlt vu Rodange. Ech ka mech erënneren, datt, wéi
den Här Halsdorf nach Buergermeeschter war, dru geduecht
hunn, wéi Rodange ka ronderëm d'Kierch entstoe vun dem
Jos. Philippart-Stadion bis bei d'Päsch-Schoul. Dat huet sech
och iwwer 20 Joer entwéckelt. An ech mengen, hei am
Zentrum vu Péiteng grad esou ewéi zu Rolleng soll een do
Etapp fir Etapp virgoen. U sech ass hei de Site hanner 'A
Rousen' e wichtegen Deel vun der Entwécklung, déi mir hei
am Zentrum vu Péiteng wëlle maachen.
Da kéim am Fong d'Interventioun, wat de Pacte Logement 2.0
ugeet. Ech hunn dat och gesot, datt de Pacte Logement 2.0
en aneren ass ewéi den 1.0. Mir hunn do sécherlech aner
Prämissen an aner Konditioune fir deem bäizetrieden. Ech
mengen, de Gemengerot wäert sech sécher an nächster Zäit
eng Kéier domat befaassen, ob en dat wëll maachen. De
Pacte Logement 1.0 hat haaptsächlech als Zil, deene
Gemengen ze hëllefen, déi séier gewuess sinn, fir och hiren
Aufgaben an hiren Obligatiounen, déi do hannendrun hänken
duerch de Wuesstem, gerecht ze ginn. A fir de Gemengen
zousätzlech Suen ze gi fir dat ze stemmen, also déi Käschten,
déi duerch déi nei Infrastrukturen noutwenneg sinn.
De Pacte Logement 2.0 huet eng aner Visioun, an et muss ee
wierklech eng Kéier am Detail kucken an hei eng Diskussioun
féieren am Gemengerot, a wéi fern mir als Gemeng do wëlle
matgoen. Ma op jiddwer Fall wäert d'Gemeng hirer Roll als
Intervenant am Logement, esou datt kënne weider Wunnenge
geschaf kënne ginn, gerecht ginn. Ob ënner der Form vum
Pacte Logement 2.0 oder net, dat solle mir eng Kéier a Rou
hei diskutéiere wann d'Texter dann definitiv virleien.

Dir hutt och gesot, datt et wichteg ass, fir an dee Projet vum
Zentrum vu Rolleng d'Bierger matzehuelen – och den Här
Martins huet an déi Richtung intervenéiert -, an ech kann iech
vergewësseren, datt dee Projet net vun haut op muer wäert
entstoen an e wäert och net nieft eise Bierger a Biergerinnen
entstoen, ma mir wäerte scho Forume maachen,
Diskussiounsronne féieren. Mir wäerten do zesumme mat eise
Bierger a Biergerinne kucken, an et ass eng gutt Geleeënheet
fir ze kucken, wéi mir zesummen eisen Zentrum vu Rolleng –
déi klengst Uertschaft aus eiser Gemeng – gestalten. A wat do
erauskënnt, dat wäert dat da sinn, wat fir eis alleguer dat
richtegt eiser Meenung no ass.

Da kënnt de leschte Punkt. D'Argument, fir e budgetäert
Gläichgewiicht ze schafe soll een Infrastrukture schafen ass
richteg. Mä et soll een awer net iwwer de Bou ewech
schéissen. Et kann een elo net haut ënner dem Deckmantel
datt ee seet „mir mussen Infrastrukture schafen“ iwwerdriwwe
Schold maachen, well dat geet op Käschte vun eisen
Nofollgerinnen a Nofollger. Et soll een do e gesond
Gläichgewiicht halen tëscht deem, wat noutwenneg ass, wat
ee soll a muss investéieren, an deem, wat net onbedéngt
noutwenneg ass. Dat am Hibléck op eng finanziell Situatioun,
déi haut méi ugespaant ass ewéi se dat vläicht virun 2 Joer
war.

Dann hutt dir och gesot, datt mir missten e PAP fir hei
hannerem Haus maachen. Effektiv stoung dee PAP schonn
eng Kéier am Budget. Deen ass net vergiess a mir hunn en
nach ëmmer am Budget stoen. Mir hunn awer gemengt, mir
sollten hei net schonn ufänken ze plangen ier mer emol
wëssen, wéini eis Atelieren, eis Gemengebetriber eraus sinn.
Dir wësst, datt eis Gemengebetriber nach ëmmer an deene
Gebaier hei hannendrun installéiert sinn. Wann déi emol am
Laf vun dësem Joer – an dat wäert sécher bis Enn vun dësem
Joer dauere bis jiddereen op der Lénger Strooss installéiert
ass – bis do installéiert sinn, da kann een sech do Gedanke
maachen. An da soll een och do, esou wéi zu Rolleng, emol e
Brainstreaming maache mat deenen eenzele Leit, déi
dorunner interesséiert sinn, mat de Veräiner, awer och mat de
Bierger a Biergerinnen, fir ze kucken, wat mir hei am Zentrum
gestalten. An do wëll ech net d'Maartplaz hei virun der Dir
ausschléissen. Ech mengen, dat ass e Ganzt, wou mir eis
driwwer Gedanke solle maachen. A mir sollen och net ze séier
schéissen, well mir hu jo och elo de Projet vun der
Museksschoul, wou och nach muss gekuckt ginn, wat fir en
Impakt deen op den Zentrum kritt. Mir maachen d'Plaz virum
Stadhaus frësch. Et kommen zwee Gebaier do wou elo d'BIL
ass géintiwwer vum Stadhaus an och do wou de Lentz war.
Mir sollen dat als Ganzt kucken. Dat muss ee gemittlech
ugoen an et muss een sech wierklech Gedanke maachen.
Esou wéi mir et eigentlech gemaach hunn. A wann een do dat

Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dir hutt elo grad d'Situatioun vu Rodange vu virun 20 Joer
ugeschwat, well mir nach eng Kéier iwwer de Grand Bis musse
schwätzen, dee vum Här Arendt ugeschwat ginn ass. Effektiv
wënschen ech mir elo wierklech am Januar an där Reunioun,
déi mir hunn, datt mir – wéi ech esou gäre soen – Neel mat
Käpp maachen, an datt agesi gëtt, datt et net nëmmen eng
Chance ass fir eis Gemeng, well mir doduerch och dann en
„tissu artisanal et commercial et industriel“ an eis Gemeng
kréien. Also e gewëssene Mëttelstand. Mä datt et och op där
aner Säit eng Chance gëtt fir eist Land, fir dës Regioun weider
z'entwéckelen. Dofir déi zwee Wierder nach eng Kéier. Gutt,
datt dir dat opgeworf hutt. Mir mussen do drubleiwen, an ech
wënsche mir, datt mir dat hikréien. Dat ass da grad esou eng
al Geschicht ewéi zu Rodange, well mer scho virun 2000
doriwwer geschwat hunn.
Zwou Saache wollt ech nach soen. Dir hutt d'Terrass
opgeworf, déi mir frësch gemaach hunn hanner 'A Rousen'.
Dat ass richteg. Mir hu gekuckt fir de Budget esou ze
maachen, datt mer mat deene Suen, déi mir investéieren, do
och eppes geschitt. Mir wësse genee, datt déi heite Majoritéit
keng grouss Entscheedunge méi hëlt, wat hanner 'A Rousen'
geschitt. Mir wëssen awer, datt do muss eng Kéier eppes
geschéien. An et ass déi nächst Equipe, déi 2023 heihinner
kënnt, déi dee Projet muss richteg entwéckelen. Awer wa mir
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dat maachen, dann ass dat eng Megachance fir Péiteng, well
wa mir eng Kéier e Parking an de Buedem erakréien, da muss
en dohinner kommen. A wa mir Péiteng wëllen en anert
Gesiicht ginn an eppes Konkretes a Guddes maachen,
da muss dat do geschéien. Dofir sinn déi 10.000 Euro
verschwonnen.
Dann hat dir d'„radars pédagogiques“ ugeschwat. Do ass et
esou, datt mir eng Strategie hunn. Et ass elo esou, datt déi
nächst pedagogesch Radaren – am nächste Gemengerot, den
18. Dezember, wäerte mir d'Detailer bréngen – op der
Nationalstrooss 5 gemaach ginn. Et gëtt een op d'Fonderie zu
Rodange bei d'Schoul gesat an déi zwou Richtungen. Et gëtt ee
gesat zu Péiteng bei de „Centre commercial“, do wou de Bim
ëmmer war, an déi zwou Richtungen. An et gëtt nach ee gesat
an der Entrée vun der Bomecht, an do just fir eraus. Dat sinn déi
éischt, déi mir setzen, an déi och an der Budgetssëtzung vum
nächste Freideg op der Dagesuerdnung stinn. Da wësst dir, wat
do kënnt. Iwwerhaapt, well dir vu Sécherheet geschwat hutt,
mat den Zebrasträifen a mat de Leit, déi hir Autoen egal wou
parken, dat kann ech mat dräi Hänn ënnerschreiwen. Do si mir
och amgaang d'Zebrasträifen an der rue Nic. Biever an an der
rue Maragole systematesch méi sécher ze maachen. An dat
wäerte mir och elo all Joer maachen. Dat ass jo laang Jore vu
mengem Virgänger gemaach ginn op der Nationalstrooss 5. A
mir fueren elo weider an der rue Maragole an an der rue Nic.
Biever, wou mer all déi Zebrasträife frësch maachen. Do wäerte
mir och all Joer erëmkommen, well mer all Joer aner Stroosse
securiséieren. Et ass ze bedaueren, datt d'Leit hir Autoen egal
wou hisetzen. Viru Kuerzem hate mer nach eng Diskussioun,
wou den Här Buergermeeschter an den Här Mertzig festgestallt
haten, datt se sech zu Rodange virun d'Kierch gestallt hunn. Et
geet net anescht, et muss een un allen Enne Bulle maachen. A
mir waarden op Bullen, an dann halen d'Leit op. D'Leit sinn haut
ondisziplinéiert, dat muss ee wierklech esou ouni Nuancë soen.
Wann eng Plaz ass, wou en Auto hipasst, da setzen si en
dohinner. „Et ils s'en foutent royalement“. Da kanns de d'Police
nach dohinner schécken. Da kréien se nach ee gepecht, an déi
Kéier drop stinn se erëm do ewéi wann näischt geschitt wier.
Dat soen ech hei ganz kloer an offiziell, well ech fannen dat ass
eng Katastroph. An dat ass mäi Schlusswuert zu deem, wat den
Här Arendt gesot huet. An en huet vill Saache gesot, aus dem
Ëmweltberäich an en huet vill geschriwwen a mat bal allem, wat
hei drasteet, sinn ech averstanen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Här Arendt, dir sidd op d'„Journée du grand âge“ agaangen,
wou mir eise Leit en extrae Geste gemaach hunn, dat duerch
eng Iddi vun der Familljekommissioun. Wann elo d'Covid-Zäit
nach dauert, da wäerte mir selbstverständlech an der
Familljekommissioun nach kucken, wéi mir deene Leit nach
kënnen ënner d'Äerm gräifen. An net méi spéit ewéi virun e
puer Minutten huet den Här Halsdorf gesot, datt eise P-Bus bis
op Déifferdeng an de Club Senior fiert, wou mir jo och
d'Geleeënheet hu fir gewësse Leit hei aus der Isolatioun
erauszehuelen an si mat an de Club Senior ze féieren, wou jo
Aktivitéite stattfannen, déi jo natierlech an der Covid-Zäit
begrenzt sinn, mä wou si awer ganz flott Nomëtteger an hirer
Gesellschaft kënne verbréngen, wat hinnen zegutt kënnt.

Fir dee ganze Projet auszebauen, hu selbstverständlech
sämtlech Educateuren an och Léierpersonal, déi zesumme
schaffen, gekuckt, wat am beschten op déi Plaz geet a wéi hire
ganze System géing ausgesinn. Si hunn do e Muechtwuert
geschwat a mir hoffen, datt dat och duerno stëmmt an datt si
do eens ginn. Well et huet ee jo scho ganz vill Negatives
héieren, datt et duerno awer net esou funktionéiert huet, och
wann d'Projete ganz gutt ausgeschafft waren am Land. Dofir
hate mir alleguer d'Acteuren um Dësch an hoffen, datt dat och
duerno wäert deementspriechend lafen.
Da kommt dir natierlech och op d'Informatik an der Schoul ze
schwätzen. Dir schwätzt vun 30.000 Euro. Ech wollt iech awer
just soen, datt mir normal schonn 100.000 Euro am Budget
stoen hunn an deen nach 60.000 Euro eropgehuewen hunn,
esou datt mir de Moment schonn 160.000 Euro am Budget fir
d'Informatik an eise Primärschoulen hunn. Do solle jo
Neierunge kommen, an ech waarden och op gewësse
Spezialisten, déi mir soen, ob alles, wat elo gefrot gëtt, och
deementspriechend an der Schoul genotzt gëtt. A wéi et soll fir
déi verschidden Zyklen agesat ginn, fir datt déi Suen, déi mir do
asetzen, berechtegt si fir eise Kanner och déi Informatik an der
Primärschoul – esou wéi se gefrot ass – méi no ze bréngen.
Dir kommt op Auswäichmuster bei de Schoulen. Fir Schoul an
engem Bus ze halen. Dat kéint – wéi soll een et soen – emol
eng kleng Auswäichméiglechkeet sinn. Well wann een drun
denkt, datt mir Klassen hu vun op d'mannst 18 Kanner an an
engem Bus awer nëmmen 10 Kanner kënnen Unterrecht
gehale kréien, da muss ee bedenken, wat dat fir en Opwand
ass, wat dat fir Personal géif brauchen, ouni emol ze denken,
wat fir Locatiounskäschten dat wiere fir esou e Bus. Et brauch
een och Plaze, wou een esou e Bus kann histellen. An da geet
esou e Bus net duer. Ronderëm muss ee jo och nach kucken.
Wéi gesäit et ronderëm aus? Wat brauch ech nach un
Infrastrukture fir an deem Bus kënne gerecht Schoul ze halen,
fir datt fir d'Sécherheet an alles, wat gefrot gëtt, gesuergt ass.
Dat sinn esou Gedankegäng, déi an enger Pandemie-Zäit e
gewëssene Sënn hunn, mä a mengen An ass et nach ëmmer
besser wa mir Schoule bauen an eise Kanner déi Schoulraim
zur Verfügung stelle wou ee ka soen, datt se op d'mannst 20
Joer laang dra kënne goen a wou uerdentlech Schoul ka
gehale ginn.
Mertzig Romain, Schäffen:
D'Parkkonzept hat dir ugeschwat, Här Arendt. Mir realiséieren
elo emol dat Ganzt. Et war eng ganz flott Publikatioun 2004,
an et schwätzt guer näischt dogéint, fir dat och dës Kéier esou
ëmzesetzen, datt mir do eng Publikatioun maachen. Loosse
mir emol dat Ganzt realiséieren an net virun de Won lafen, an
da soll een driwwer diskutéiere fir dat duerno ze maachen.
D'Konzept vun der „mobilité douce“ gëtt effektiv ausgeschafft
an d'Vëlosstännere schénge mir enorm wichteg ze sinn. Wéi
gesot, dat soll ë.a. net nëmme fir Esch2022 sinn, dat soll u
sech jo och nohalteg sinn, an dofir ass et eppes, wat mir do
schafen, wat mir vläicht am Kontext vun Esch2022 dohinner
setzen an duerno och nach soll de Wee halen a wat bestëmmt
eng flott Saach ass, wouvunner mer alleguer duerno kënne
profitéieren.

Da sidd dir op d'Bëschcrèche agaangen, op déi 50.000 Euro,
déi mir an de Budget gestallt hunn. Dat ass selbstverständlech
e Standard fir Etudekäschten, an do wäerte mir nach eng Kéier
drop zeréckkommen - wann d'Machbarkeet vun der Crèche
méi no steet -, selbstverständlech och am Gemengerot a bei
de Leit, déi duerno doranner musse schaffen. An dat fir dee
Projet kënnen auszeschaffen.

Thema Vëlo, do schreift dir, de System huet sech am ganze
Süde bewäert. Net grad. An zwou Gemenge weess ech, datt
dat net de Fall ass. Mir sinn och nach am Gespréich mat
Käerjeng fir e gemeinsame Projet ze maachen. Et bleiwe
leider nach vill Saachen, déi net gekläert sinn a wou mir de
Moment nach net 100-prozenteg iwwerzeegt sinn. Mir kucken,
wat mir maachen. Do sinn d'Diskussiounen nach net um Enn.

Dir gitt och op d'Synergie a bei der formeller an informeller
Bildung vum Precoce an der Maison Relais zu Lamadelaine.

Klimapakt, do ass et esou, datt ee muss kucken, datt dee
komplett beschäftegt ass. Och wann een do en Zouschoss kritt
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pro Awunnerzuel. Wéi gesot, dat ass e Punkt aus der
Personalpolitik, deen u sech nach net ausdiskutéiert ass.
Effektiv hu mir déi Jore virdru reegelméisseg Versammlunge
vum Klimapakt gehat. Dëst Joer war leider keng, well mir u
sech e personellen Ëmschwong do haten. Mir huelen do en
neien Ulaf mat enger adaptéierter Struktur. Duerch déi intern
Changementer louch dem Schäfferot och schonn eng Propose
vir. Wat ech awer och hei da wëll ëffentlech soen, et ergëtt kee
Sënn, datt d'Beamten sech just mam politesche
Responsabele gesinn an déi Leit, déi am Klimapakt do sinn,
déi kommen net reegelméisseg dohinner. Dat ass och net den
Zweck vun der Saach.
Dir wëllt iech als berodend Kommissioun an Zukunft asetze fir
d'Naturpark-Konventioun. Dat ass eng positiv Approche. Mir
waarden op den Input vun der Kommissioun.
Bamkadaster. Jo, dat ass eng gutt Saach. Flächequartéierungen hate mir ugefaangen a mir hoffen, dat mer
nächst Joer besser weiderkommen, well mir do och ee
Moment duerch d'Situatioun, déi mir haten, blockéiert gi sinn.
De Plogging bleift absolut ze begréissen. Et ass ëmmer gutt,
wann esou Initiativen am Sënn vun der Ëmwelt geholl ginn.
Projet 'Life' vu Sicona. Neen, dee Projet ass net fäerdeg an et
leien och keng konkret Dossieren do, esou datt mir och keng
Recettë kënnen asetze vu Subsiden. Et kann een awer och
net d'office all Terrain hypothekéieren. Wéi gesot, mir
concertéieren eis do ëmmer mam Sicona, an si maachen eis
och déi deementspriechend Propose wann esou Terrainen do
sinn. Wéi gesot, mir hunn awer de Moment keng Dossiere
virleien. Dofir och keng Recetten op deem Artikel.
Dir frot, wéi laang den Zonk nach bestoe bleift. Et ass esou bis
dass den Avis contraire vun eisem Gouvernement kënnt. Ech
mengen, dat ass e bilateralen Accord mat der Belsch, deen
d'Regierung muss ophiewen. Do hu mir als Gemeng keen
Impakt drop. Ech soen iech op alle Fall e grousse Merci fir déi
gutt Zesummenaarbecht mat der Ëmweltkommissioun a fir är
flott Ureegungen, déi dir mer ëmmer weidergitt.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Här Arendt, ass nach ee Punkt, op deen dir nach net geäntwert
kritt hutt?
Arendt Patrick (CSV):
Jo, éischtens op d'Südbanann ass net agaange ginn. Dann hat
ech gefrot, wéi de Projet „my energy“ bei der Bevëlkerung
ukënnt. An ech hat och gefrot ob am Kader vun der
Renaturéierung vun der Chiers kéint gekuckt gi fir dee ganze
Knascht mat ewechzehuelen. Dat sinn 3 Punkten, déi net
ugesprach gi sinn.
Mertzig Romain, Schäffen:
„My energy“, do ass et esou, datt mir leider hu musse
feststellen – dat leeft zwar nach ëmmer -, datt mir praktesch,
fir net ze soe kee groussen, ma guer keen Zoulaf haten. Dat
war ëmmer latzeg, wann dir just déi Responsabel vu „my
energy“ do sëtzen hat an dann dee politesch Responsabelen
an dann d'Beamten. Dat ass u sech bedauerlech, an do musse
mir nach eng Kéier nohaken. Mä leider kréie mir d'Leit do net
an d'Säll, an do komme mir och net virun.
Dann hat der nach eng Fro gestallt zu der Vëlospist am Raum
Péiteng Esch. Do si mir amgaang effektiv ze schaffen, wou mir
och verschidden Oplage kritt hunn. Dofir och dee Projet
Interreg, wou den Uschloss mécht iwwer de Schwaarze Wee
op de PC8 eriwwer. Dat war och d'Konditioun vu Ponts et
Chaussées, datt dat Stéck muss fäerdeg sinn. Datt si, wou mir
zeréckkomm sinn, wat e wichtegen Deel ass zu Käerjeng – déi
Trapen zu Käerjeng – a wou mir ëmmer eng Diskussioun hunn

a wou mir scho jorelaang amgaang sinn. Dofir hu mir och elo
en Appell u Ponts et Chaussées gemaach. Mir hunn eis
Aufgab gemaach, mir diskutéieren ëmmer doriwwer, an elo läit
de Ball awer ganz kloer bei hinnen. Elo ass et awer och esou,
datt deen Interreg-Wee vu Rodange virgesinn ass duerch
d’avenue Dr Gaasch, d’rue Marie-Adelaïde an datt mir dann
duerch d’rue des Prés bei der Eucosider den Uschloss
maachen. An et ass esou, datt mir do och déi 95.000 Euro
virgesinn hate fir vun der rue Eucosider an d’rue Bellevue den
Uschloss ze maachen, esou datt mir do net dee Geforepunkt
hunn, dee mer do hunn. Eppes gefält mir awer net. Och do
sinn se mat Esch 2022 amgaang, verschidde Saachen ze
maachen. Ech hunn awer do an deem Sënn drop higewisen,
datt si net iwwerall do, wou si mengen, e Stréch duerch
d’Landschaft kennen zeechnen. Well wat mir op alle Fall
wichteg schéngt bei deene Saachen, dat ass, datt déi
Saachen och sécher sinn, well soss klammen d’Leit net op de
Vëlo. Si hunn dat einfach virgesinn. Just fir iech ze soen: op der
Porte de Lamadelaine queesch iwwer d’Porte de Lamadelaine
ënner der Bréck erduerch. An do sot ech “neen neen, do ass en
donkelschwaarze Punkt, dee mir selwer net entschäerft kréien”,
well mir do scho sämtlech Virsiichtsmoossname probéiert hunn
ze huelen a wou mir net erauskommen. Ech mengen awer och,
wou mir de Wee laanscht d’Kor nei maachen an dat dann nees
intakt ass, da kréie mir eng flott Verbindung mam Vëlo fir bis op
Rodange ze kommen an awer och duerch eist Duerf wa mir vu
Käerjeng hir an dann iwwer d’Place de la Libération kommen.
Do kréie mir den Uschloss relativ séier un d’Gare gemaach,
esou datt mir op deenen zwou Säite kënnen no de Vëlosweeër
kucken. Mir sinn och do nach an de Gespréicher mat Käerjeng,
well déi nach verschidden Doleancen hu fir d’Netz esou gutt
ewéi méiglech ze maachen. Ma do sinn nach Diskussiounen
derhannert.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Léif Kolleginnen a Kollegen,
Mir gesinn eis dëst Joer a wierklech ganz besonnesche
Konditioune fir iwwer de Budget 2021 ze diskutéieren. Zënter
Mäerz dëst Joer ass net just Lëtzebuerg, mä déi ganz Welt am
Ausnamezoustand.
D’Coronavirus-Pandemie
bestëmmt
zënter Méint eiser aller Liewen, a mir kënne just hoffen, dass
mir aus dëser schwéierer Situatioun geschwënn erauskommen, a mir déi wirtschaftlech Folgen op all Niveau
méiglechst kënnen offiederen. Am Kontext vun der aktueller
Kris begréissen ech, dass de Budget fir d‘Joer 2021 weiderhi
wäert ambitiéis ma realistesch bleiwen, besonnesch wa mir
drun denken, dass 2020 nom Tornado 2019 schonn dat zweet
schwéiert Joer fir eis Gemeng ass. Béid Jore konnte mir eng
grouss Solidaritéit an der Gemeng feststellen, ma mir däerfen
dës Solidaritéit elo trotz der Pandemie-Middegkeet net opginn.
Dass eis Gemeng wëlles huet, trotz enger Gewerbesteier,
déi 2020 an 2021 manner héich ausfält, grad ewéi trotz
manner héijen Zouwendunge vum Staat, weider wichteg
Investissementer, beispillsweis a Kultur a Schoulen ze
maachen, weist, dass mir eng responsabel Gemeng sinn.
Ech soen op dëser Plaz och de Mataarbechter vun der
Gemeng, déi de Budget formaliséiert an dofir gesuergt hunn,
dass mir de Budget dëst Joer esou fréi kruten, villmools Merci.
Vill Posten am Budget, wou mir d‘Gesamtprojete jo scho
gestëmmt hunn, heeschen ech ouni Problem gutt. Ma ech
kommen awer net derlaanscht, e puer Kriticken, Froen a
Remarquen ze äusseren. Bauchwéi bereet mir beispillsweis
de Keelenzenter zu Péiteng. Ech verstinn d‘Propos fir
d‘Käschte vun der Astandsetzung vun der Keelebunn selwer
z’iwwerhuelen an d‘Analys vum Expert net ofzewaarden, fir
dass 2022 d‘Weltmeeschterschaft hei kann ausgedroe ginn.
Ma et ass awer schonn erëm e Beispill fir Pfusch um Bau, wou
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mir an dëser Gemeng eng sëllege Beispiller hunn. Et sief just
un de Centre Wax oder un d´PiKo-Schwämm zu Rodange
erënnert. Och kascht de Projet Grand Bis eis Gemeng zënter
Jore Suen, an och wann en Deel vun den Etudë vu staatleche
Subventiounen iwwerholl gëtt, esou mécht d‘Gemeng do
weiderhin e Minus. Ech appelléieren nach eng Kéier
ausdrécklech un de Schäfferot, Drock beim Ëmweltministère
ze maachen, fir dass dëse Projet endlech ka realiséiert ginn
an der Gemeng e wierklech wirtschaftleche Méiwäert ka
bréngen.
An Zesummenhang mat der Virbereedungsetude fir eng
Bëschcrèche zu Rodange hoffen ech, dass dëse flotte Projet elo
séier virugeet an de Gemengerot schonn an noer Zukunft e
Konzept virgeluecht kritt. Weider wéilt ech vum Schäfferot
Prezisiounen hunn, wéi sech déi 40.000 Euro fir e „voile solaire“
fir d‘Crèche „Villa Bambi" erklären? Wéi erkläert sech de Besoin
fir d‘Terrass elo scho fir 45.000 Euro an d‘Rei ze setzen? Ech
begréissen iwwerdeems déi geplangten Uschafung vun 2 neie
Minibusse fir d‘Kanner aus de Maisons Relaisen ze
transportéieren. Natierlech mussen déi, wéi all aner
Neiuschafunge fir de Fuerpark vun der Gemeng, deene
beschten ëmwelttechnesche Critèren entspriechen. Ech froe
mech awer op där Plaz, firwat eise Schäfferot sech och
weiderhin der Iddi verschléisst, e sougenannte Pedibus op
d‘Been ze stellen, deen an anere Gemenge ganz vill Succès
huet, an och an eiser Gemeng vu villen Eltere gefuerdert gëtt.
Hei hätt eis Gemeng eng Méiglechkeet, mat éischter wéineg
Mëttelen de Kanner eng ökologesch, gesond a sécher Alternativ
zum Transport mam Auto a Bus unzebidden. Och kéint de
Schäfferot hei e klore Message schécken, dass en d‘Demande
vun sëllegen Elteren no esou engem Projet eescht hëlt.
Wat d‘Renaturéierung vun der Kor ugeet, sinn ech frou, dass
d‘Gemeng sech dësem Projet elo unhëlt. An deem Kontext
sollte mir eis d‘Fro stellen, ob esou Projeten net op anere
Plazen an der Gemeng ëmsetzbar sinn. Positiv gesinn ech
d‘Erhéijung vum Budget fir d'Bauprimm an de Kaf vun engem
Eegenheem. Dës sinn an der schwiereger Situatioun um
Wunnengsmaart absolut noutwenneg fir eise Bierger bei hire
Wunnprojeten entgéint ze kommen. An deem Zesummenhang
encouragéieren ech de Schäfferot, doriwwer nozedenken, an
Zukunft iwwer de Kaf vu bau- a kulturhistoresche Gebaier
nozedenken a fir dëse soziale Wunnraum fir d’Locatioun
anzeriichten an esou an engems eise lokale Patrimoine ze
schützen.
Weider si 35.000 Euro fir d‘Erneierung vu roude Luuchten zu
Lamadeleine virgesinn. Dëst stellt eng ideal Geleeënheet
duer, fir no kreativen Alternativen zu de roude Luuchten ze
sichen, wéi mir se de Moment uechter d’Stroosse gesinn.
Esou kéinten d’rout Luuchte fir Foussgänger amplaz vun den
normale Figure mat Figure versi ginn, déi charakteristesch fir
de Süden oder speziell fir Péiteng sinn. Firwat net iwwer
d’Strooss goen, wann de „Péitenger Wand“ gréng bléist oder
wann eng Lokomotiv op gréng steet? Dëst wier
charakteristesch fir Péiteng als Eisebunnerstad an als Stad
vun der Kavalkad, a mir kéinten esou och Beispiller nogoen,
déi et schonn op ville Plaze gëtt. Besonnesch am Virfeld vum
Kulturjoer 2022 kéint eis Gemeng esou e wéineg Charakter an
esou alldeeglech Objete wéi rout Luuchte bréngen.
Eng wierklech sënnvoll Investitioun fir d‘Bierger vun der
Gemeng Péiteng wier iwwregens d‘Renovatioun respektiv den
Ausbau vum Recyclingzenter zu Rodange. Dësen ass net just
an d‘Jore komm, ma en ass och einfach ze kleng gi fir eng
Gemeng, déi weider mat rasantem Tempo wiisst. E kann a
wäert esou dem Besoin vun de Bierger net méi duergoen.
Léif Kolleeginnen a Kolleegen, nach sinn d‘Reserven, déi mir
an der Gemengekeess hunn, stabil. Ma mat deene wichtegen
Investitioune ginn se awer vu Joer zu Joer méi kleng. Wéi wëll
www.petange.lu

de Schäfferot dës Entwécklung an deene kommende Joren
offiederen, oder ëmdréien? Sécher wier eng Méiglechkeet,
d’Investissementer an Zukunft zréckzefuere fir Suen
anzespueren. Ma ech mengen, besonnesch elo an an de
kommende Jore wäerten d'Investitiounen awer wichteg bleiwe
fir den Auswierkunge vun der opkommender Kris entgéintzewierken an eis Gemeng fit fir d’Zukunft ze maachen.
Ech hoffe wierklech, dass mir am Dossier Grand Bis
virukommen, well ech gesinn do e méiglecht Puzzelstéck vun
der Léisung. A wie weess: vläicht kréie mir et jo hin, mat deene
grousse Projeten, un deene mir de Moment schaffen ewéi zum
Beispill der Transformatioun vun der PiKo, dem Bau vun der
Jugendherberg an den Investitiounen a Kultur an Natur, iwwer
d‘Kulturjoer 2022 eraus, eise lokalen Tourismus unzekuerbelen.
Ech soen Iech Merci.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech wollt op déi puer Saachen agoen, déi a meng Beräicher
falen. Engersäits huet d’Madamm Bouché schonn drop
higewisen - dat huet si och nach zum Schluss gesot – datt et
wichteg ass fir z’investéieren. Si freet awer och, wéi dat goe
soll wann d’Reserven ëmmer ofhuelen. Effektiv ass dat eng
Fro, déi berechtegt ass. Et muss een einfach dofir suergen,
datt déi lafend Käschten – déi ordinär Ausgaben – net ze vill
wuessen, datt mir e gewëssene Sputt behalen. A wann ee
weess, datt mer an enger Corona-Kris an engem Joer 2021,
wou de Budget awer wéinst enger Corona-Kris
gekennzeechent ass, 37% vun der “Dotation globale des
communes des revenus non affectés” – d.h. d’“Dotation
globale des communes” plus ICC plus Gewerbesteier, wou
d’“Dotation globale des communes” dee gréissten Deel
duerstellt - nach kann huele fir z’investéieren, da si mer nach
op engem gudde Wee. An ech kenne Gemengen, wou et nach
net emol 10% méi sinn, an da gëtt et natierlech méi schwiereg
fir z’investéieren. Mir musse kucke fir den Iwwerschoss op
engem verstännegen Niveau ze halen. Selbstverständlech,
wa mir dat anert Joer 20 Milliounen op 20 Joer géife léine
goen, da gëtt schonn eleng duerch dee Prêt, an obwuel ee bal
keng Zënse bezuelt, de Remboursement vun deem Prêt 1
Millioun Euro d’Joer. Da reduzéiert een automatesch den
Iwwerschoss duerch esou eng Initiativ an deenen nächsten 20
Joer. Dofir muss ee richteg ofweien, et muss een dat kucken.
Ma et verhënnert awer net – wann een e gewëssene Projet
huet oder sech, wéi mir dat alleguer zesumme gemaach hunn
am Juni 2018, gewëssen Aufgabe ginn huet – datt een dann
op deen een oder aneren Emprunt kann zeréckgräifen esou
wéi mir dat och schonn eigentlech an der Finanzplanung 2018
fir eisen Investitiounsprogramm virgesinn haten. Et muss een
natierlech kucken, datt een do net mat der Dier an d’Haus fält
an ze vill iwwerdreift, well da gëtt dat fir déi zukünfteg
Generatioune schwéier fir dat weider ze finanzéieren.
Dir hutt d’Bauprimm an déi vum Eegenheem ugeschwat. Mir
hunn déi jo eropgesat an ech mengen, dat war eng gutt
Initiativ. A mir waren eis jo eens, datt mir dat sollte maache fir
de Leit mat engem zousätzlechen Apport. Net nëmmen datt
mir eis Participatioun ëm 50% erhéicht hunn, mä mir dat och
erweidert hunn op d’Acquisitioune well jo awer eng ganz Rei
Leit hei kafen an dann net an de Genoss vun deene Primme
komm sinn. Doduerch hu mir sécherlech Suen an d’Hand
geholl fir d’Leit z’ënnerstëtzen. Déi Iddi, déi dir bruecht hutt,
firwat mir net géifen higoen a Gebaier kafen, déi geschützt si
fir se fir Zwecker z’erhalen an och fir de Patrimoine z’erhalen,
dat hu mir d’lescht Joer gemaach. Ech erënneren do un zwou
Initiativen. Mir hunn de Bauerenhaff an der Buergaass zu
Rolleng kaf. Dat ass effektiv e geschützent Haus, dat mir kaf
hu fir ze renovéieren an duerno an den Duerfkär mat
anzebannen. Et ass genee dat, wat dir fuerdert wat mir
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gemaach hunn. An och fir an de Wunnengsbau ze stiechen, fir
sozial Wunnengen ze maachen. Genee dat hu mir gemaach.
Mir hunn an engem Haus op der Fonderie – e Gebai, dat
geschützt ass – e fréiert Schmelzenhaus, zwee Deeler kaf a
mir sinn och un deem drëtten Deel interesséiert, mä den
aktuelle Proprietär wëll nach net verkafen, an dat ass och säi
gutt Recht. Mir wäerten dat ëmbaue fir duerno Sozialwunnengen do ze schafen. Et ass genee dee Wee, deen ech
nëmme ka begréissen, an deen dir eis do proposéiert an dee
mir elo schonn an 3 Fäll gemaach hunn. A mir sinn nach
amgaang mat engem Haus, wou mir mengen, et kéint een et
eventuell kafen. Natierlech, wann een et wëll kafen, da muss
een een hunn, deen et wëll verkafen, well soss keeft een et net.
Ech mengen och net, datt et ubruecht ass fir datt d’Gemeng all
déi Gebaier, déi geschützt sinn an eisen Uertschaften, kafe soll.
Dat ass och net de Sënn vun der Saach. Awer dat eent oder dat
anert fir eisen eegene Bedarf, fir d’Entwécklung vun eisem
Duerfkär, fir Sozialwunnengen, do ginn ech iech Recht, dat ass
e gudde Wee, an dee Wee hu mir och schonn um Ufank vun
dëser Mandatsperiod ageschloen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech widderhuelen eppes, wat ech schonn 2 Mol hei gesot
hunn. Dat ass dat vum Grand Bis, well dat nach eng Kéier
opkënnt. Also wann eppes kloer ass an der Geschicht vum
Grand Bis – esouwäit ech dat verfollege ka well ech dobäi war
als Buergermeeschter an elo nees vun Oktober 2017 un – da
läit de Ball manifestement net bei der Gemeng, datt et net
weidergeet. Et ass och manifest, datt de Sikor de Lead huet
an engem gewëssene Sënn, well hie jo soll déi Aktivitéite
maachen. An do ass de laangjärege President Roland Breyer
– elo President ff - elo ënner eis. An ech ginn dovunner aus,
datt si Aktioune maachen. De Ball läit a mengen Ae wierklech
bei der Regierung, well mir hunn anscheinend wat d’Oplagen
ugeet, wat d’Ëmwelt ugeet, dee ganze Punktesystem, dat hate
mir gemaach. An dat wier och am Environnement gewiescht.
Awer dee Message tëscht dem Environnement an der
Wirtschaft schéngt net ze goen. An dofir wënschen ech mir,
wa mir elo am Januar de Vertrieder vun der Wirtschaft gesinn
– déi hunn nees beim Sikor a bei eis ugeklappt – dann hoffen
ech, datt mir definitiv erausfannen, wou de Ball quëtscht oder
wou de Problem läit. Mir, all Mënsch mengen ech heibannen,
wiere frou, datt et eppes gëtt. Et ass och fir mech e wichtege
Projet “dans tous les sens du terme”. A wann et och esou ass
ewéi ech dat gesot kritt hunn, da kann et esouguer eng
Chance fir eist Land sinn, well dee ganze Site kéint opgetippt
ginn. D.h. e kéint och nach benotzt gi fir dee ganze Problem
vum ville Bauen, fir déi Dechargen do drop ze leeën, dann hätt
een e puer Mécke mat engem Schlag gepackt. Mä et muss
een elo gesinn, wat den Ëmweltministère seet, wat eis
Ëmweltministerin seet. An da gesi mer wéi dat ausgeet. Wat
net richteg ass, dat ass, datt et eis Sue kascht huet, wéi dir
gesot hutt. Et kascht eis keng Suen, et kascht eis Nerven an
Zäit. Et kascht och e bësse Suen, awer méi Zäit an Nerven,
well et net weidergeet. Ma ech hunn déi selwecht Suerg ewéi
dir, datt et weidergeet an där ganzer Geschicht.
Är Iddi fir dee grénge Péitenger Wand op de Luuchte blosen
ze loossen. Dat ass eng originell Iddi an et kann een et dat
emol studéieren, ma ech weess net, ob dat méiglech ass am
Sënn vun der Gesetzgebung, well soss kéint een eng Spann
dra maachen oder de Superman oder ech weess net wat.
D’Imaginatioun kéint jo dann alles maachen. Ech weess net,
ob dat wierklech méiglech ass fir all méiglechen Trick ze
maachen. Ech kucken dat no an da soen ech iech, wat dobäi
erauskomm ass. Mir versichen originell ze sinn an no baussen
d’Bild vun enger Péitenger Gemeng ze ginn, déi dynamesch
an originell ass. Mä ech wëll awer net, datt déi Péitenger
Gemeng just op de Péitenger Wand reduzéiert gëtt. Mir sinn
eng Gemeng, déi méi ass ewéi de Péitenger Wand, dee bléist.

Dat ass fir mech ganz kloer. Dofir, är Iddi ass gutt an et kann
een dat kucken. Fir mech ass Péiteng besonnesch eng “Cité
ferroviaire” a wann een do eppes mécht, da soll een do
d’Eisebunn mat abannen, dat fannen ech eng gutt Iddi. Wéi
gesot, et ass eng Diskussioun, déi mir hei nach eng Kéier
kënnen diskutéieren oder an der Kulturkommissioun. Ech
mengen, ech ginn der Kulturkommissioun dat emol mat op de
Wee. Da kënnen se driwwer diskutéieren, wat dat gëtt.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Madamm Bouché, dir sidd haaptsächlech op zwee Punkte bei
mir agaangen. Dat eent ass d’Villa Bambi, wou dir gesot hutt,
firwat de Sonneseegel mat 40.000 Euro an d’Terrass mat
45.000 Euro am Budget stinn an esou Zommen net direkt mat
abegräifen an de Bau. Ma ech wëll drop hiweisen, datt d’Villa
Bambi en Haus ass, dat tëscht 12 a 15 Joer steet. Wann dir
esou en Haus hutt, dat esou laang steet, da sinn Neierunge
fälleg. Dat hutt dir doheem warscheinlech och, datt een no
enger Rei Jore muss nokucken, wat nei gemaach muss ginn.
Esou ass et de Moment bei der Villa Bambi. Mir brauchen e
Sonneseegel. Mir hunn eis, mat där Deierecht, déi elo komm
ass, e wéineg drop baséiert, wat hei am Kordall virun engem
Joer montéiert ginn ass. Do louche mir net grad op där doter
Héicht. Et kann och sinn, datt mer just fir 30.000 Euro hunn.
Ma déi Gréisst, déi mir brauchen – mir musse bedenken, datt
mir do Kanner tëscht 2 a 4 Joer a méi klenger hunn, déi
dorëmmer krabbelen – musse mir kucken, datt mir déi Kanner
deementspriechend geschützt kréien. Déi Marquise op der
Terrass geet net duer. Mir hunn dat mat hinne beschwat. Si
musse gewësse Gruppen hunn an se trennen, an do ass
einfach esou e Sonneseegel fälleg.
Bei der Terrass muss den Ënnerbau mat nei gemaach ginn. A
wann ee weess, datt ee Kanner an deem Alter huet, déi nach
net richteg kënne lafen a krabbelen, da muss een deene
Kanner eng gewësse Sécherheet op enger Terrass ginn. A
wann déi Terrass bréckelt, da muss déi erneiert ginn. Et ass
eng grouss Terrass, esou datt mir warscheinlech op déi Zomm
vu 45.000 Euro kommen. Mä ech mengen, dat ass et eis wäert
an et wäert bei anere Bauten, déi deen doten Alter hunn,
warscheinlech och no an no kommen.
Da kommt dir op de Schoultransport ze schwätzen. Jo,
400.000 Euro, dat ass eng stramm Zomm, déi mir bei eis am
Budget stoen hu fir d’Kanner mam Bus ze féieren. Et ass awer
zweeschneideg. Viru 14 Deeg hate mir Schoulkommissioun.
Déi eng Leit hu reklaméiert, datt de Bus net bei si géif komme
fir hir Kanner an d’Schoul ze féieren, well si an dësem Wieder
net vill zu Fouss mat hinne ginn. Ëmgedréint hate mir awer der
Elterevereenegung mat op de Wee gi fir emol auszeschaffen,
wéi ee bei eis an der Gemeng e Pedibus kéint organiséieren.
Mat allem, wat dozou gehéiert. Mat der Assurance, mat de
Weeër. An do hu mir dann eng negativ Äntwert kritt. Si hätte
kee Plang zesummekritt an si hätten och net genuch Leit fir do
matzegoen. Voilà, an do war d’Diskussioun um Enn. Do hu mir
de Pedibus vun der Dagesuerdnung geholl. Wann elo Leit do
sinn, déi dat wëlle maachen, déi wëlle matschaffe fir dat op de
Wee ze bréngen – ganz gären. Et ass awer scho fir d’zweet,
drëtt oder déi wéivillte Kéier, wou mir mam Pedibus
ugefaangen hunn, a mir komme wierklech op kee gréngen
Zweig. Mir hu jo gesot, mir wéilten d’Leit versécheren, d’Leit
misste jo och bezuelt ginn, et mussen der genuch do si wann
een ausfält an der awer moies do stinn, déi d’Kanner
opfänken, et muss en Telefonsdéngscht organiséiert ginn. Do
ass e ganze Rateschwanz hannendrun. Et geet net duer, datt
een e Kand mat der Hand hëlt an da bei d’Schoul geet. Et
musse Punkte festgeluecht ginn, wien wou geet, wien wat
mécht, an op deen da Verlooss ass an dee moies do steet an
en aneren, deen den Telefon mécht, deen d’Kanner ofhëlt
wann een ausfält. Wéi gesot, d’Diskussioun ass an der
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Schoulkommissioun ofgebrach ginn. Wann awer elo Leit an
der Gemeng mengen, si géifen dat fäerdegbréngen, dann ass
et nees lancéiert.
Mertzig Romain, Schäffen:
Dir hutt d’Situatioun vum Keelenzenter zu Péiteng ugeschwat.
Mir si guer net amuséiert iwwer déi Situatioun, déi mir do hunn.
Ma mir sinn awer der Meenung, datt mir eis et net kënnen
erlabe fir dëst Gebai einfach zouzemaachen, well net kloer
ass, wien verantwortlech ass, spriech méi Firmen. Mir haten
en Affekot op där Affär, an deen huet eis geroden, dat sinn ze
loossen. Wéi gesot, dat si Prozesser, déi tëscht 5 an 10 Joer
daueren, an esoulaang keen Urteel gesprach ass, musse mir
zou loossen. Dat kënnen a wëlle mir eis net erlaben. De
Ministère huet dat och agesinn, well si dat Gebai och als
nationale Keelenzenter notzen. An dofir, mat deene Käschten,
déi mir hunn, wäerten si dat och zu 70% mat droe fir datt déi
Käschten net all op eis sëtze bleiwen.
Dat ass net bei Renaturéierung vun der Chiers, et ass u sech
de Wee laanscht d’Chiers, dee muss befestegt ginn. Dir hutt
dat virdru schonn eraushéieren aus enger Fro vun engem
anere Member aus dem Gemengerot, datt mir dat schonn
2017 budgetiséiert haten. Do ass et net esou, datt d’Gemeng
dee Projet net ugeholl huet – de Wëlle vun der Gemeng war
ganz kloer do fir dat Astand ze setzen - mä datt mir awer mat
staatlechen Instanze Problemer hate fir dat ze realiséieren.
Dofir sinn ech och frou, datt mir endlech do derduerch sinn.
Da kommen ech nach kuerz op de Recyclingzenter zeréck.
Ech mengen, ech hu schonn deelweis drop geäntwert. Et
muss een do mëttelfristeg no enger Léisung kucken. Et muss
een emol fir d’éischt kucken, datt mir eng ideal Plaz géife
fannen, wat net evident ass. Dat muss dann och geplangt ginn.
A wéi ech och scho gesot hunn, mir haten et net virgesinn am
“plan pluriannuel”. A wéi d’Situatioun elo momentan ass mam
Budget, kënne mir net einfach soen, mir bauen en neie
Recyclingzenter. Esou funktionéiert dat net. Mä et soll een
sech an Zukunft Gedanken driwwer maachen.
Becker Romain (déi gréng):
Här Buergermeeschter, Madamm, dir Häre Schäffen,
Ech wéilt fir d’éischt alle Bedeelegte Merci soen, déi ënnert dach
ongewinnte Moossnamen un dësem Dokument matgeschafft
hunn.
Nach ni huet missen e Budget wärend enger Pandemie
zesummegebaut ginn, nach ni souzen d’Memberen aus dem
Schäffen- a Gemengerot mat Mond-Nues-Schutzmasken an
enger Budgetssëtzung, nach ni huet eng Inneministesch oder
-minister esou aussergewéinlech Wierder an hirer Circulaire
gebraucht wéi déi heiten «… la crise sanitaire est susceptible
d’avoir un impact important sur les finances communales. …
avec une certaine vigilance …».
Zënter Mäerz si mir an där weltwäit gréisster Pandemie säit
laanger Zäit, eng Pandemie, déi vill méi wäit Repercussiounen
huet ewéi d’spuenesch Gripp ëm 1918. Et huet kee vun eis
sech dat gewënscht, keng Regierung, kee Schäfferot, kee
Gemengerot, kee Mënsch. An awer musse mer alleguer als
Entscheedungsorganer probéieren, dat alles zum Beschten ze
geréieren, zum Beschte vun alleguer den Awunner aus der
Gemeng, dem Land. Elo kënne mer alleguer beweisen, wat
Solidaritéit fir eis bedeit. All Eenzele kann elo weisen, dass
Egoismus net cool ass an dass een op deen aneren oppasse
muss.
Natierlech huet dës Kris och en Impakt op de Budget vun eiser
Gemeng. Et komme vill manner Gelder aus dem Eemer vun
den Dotatiounen an eis Kees, mä de Buergermeeschter hat
www.petange.lu

eng gutt Nues fir déi vergaange Jore virsiichteg ze plangen,
och wann an eisen Ae munchmol ze vill virsiichteg.
Éier ech elo zu e puer Punkten am Budget kommen, wéilt ech
vun dëser Plaz mengem Parteikolleeg Romain Scheuer alles
Guddes wënschen, an dass hie geschwënn nees um Dill ass,
mir brauchen hien.
1.500 Euro fir "location de chasse". Nodeems mer eng éischte
Kéier 2011 hei gefrot haten, wéilte mer elo, 9 Joer méi spéit,
nach eng Kéier nofroen: nom Juegdgesetz vum 25. Mee 2011
a sengem Artikel 7 kann een aus ethesche Grënn seng
Parzellen aus dem Juegdlous eraushuelen. Denkt de
Schäfferot drun, dat a noer Zukunft wëllen ze maachen?
"Logements à prix réduits" – 193.868 Euro. Mir Gréng froen de
Schäfferot fir weiderhi Wunnengen um Marché ze kafe fir se
als Sozialwunnengen zur Verfügung ze stellen. Wärend der
Pandemie geet et ville Leit richteg schlecht, well se hir
Aarbecht verluer hunn, Problemer hu fir iwwer d’Ronnen ze
kommen a virun allem fir hire Loyer kënnen ze bezuelen. Déi
Leit verléiere ganz séier hir Wunnengen a sinn duerno op der
Strooss.
30.000 Euro - do geet ënner anerem riets vun “location
supplémentaire de bornes d’informations” – do wéilte mir
wëssen, wéi wäit dass de Projet vun engem Reider iwwer
Internet ass, fir dass d’Leit vun doheem aus de Reider kënne
consultéieren? Menges Wëssens ginn et Gemengen, déi dee
Service schonn ubidden.
"Frais d’ordinateur: 2021 contrat de maintenance du module
horaire mobile" geet vu 1.750 op 20.000 Euro/Joer erop. Ass
dat wéinst dem Plënnere vun alleguer eise Garagen an
Atelieren op eng zentral Plaz an der Léier? Wat ass d’Ursaach
vun dëser Hausse?
"Frais de Marketing et de publicité" an "Publications, Publicité
et relations publiques". Dëse Poste gëtt ëmsou méi wichteg,
fir dass mir alleguer eis Bierger kënnen informéieren,
haaptsächlech iwwer all Ëmweltfroen, "Mobilité douce" asw.,
well do bleift nach vill ze maachen. Mir mussen als Gemeng
ëmmer erëm nohaken a net labber loossen. Ech komme gläich
nach eng Kéier dorop ze schwätzen.
"Allocation d’un subside spécial aux associations subsidiées"
vun 125.000 Euro, dat ass eng gutt an immens wichteg
Depense. Ech weess aus eegener Erfarung als Benevolen a
verschiddene Veräiner, dass virun allem bei Sportveräiner a
Museksveräiner et ufänkt kriddeleg ze gi wa keng Entréeën op
de Konte sinn. Nodeems alleguer d’Matcher an d’Concerten
an domat d’Entréeën, d’Akommes an de Buvetten ausgefall
sinn. An awer musse weider Paien un Trainer resp. Dirigent
bezuelt ginn. Déi Veräiner sinn dankbar, dass se vun der
Gemeng ënner d’Äerm gegraff kréien.
"Actions générales de sensibilisation". Am Ëmweltservice ass
déi lescht Joren ausser dem Ëmweltdiplom net vill no bausse
geschitt. Dëse Poste misst onbedéngt zesumme mat eisem
Service Communication opgestockt ginn. Et ass onbedéngt
elo fir d’Leit fir Ëmwelt ze sensibiliséieren, fir ëmmer erëm ze
kommunizéiere mat Flyeren a virun allem an eisen “Péiteng
Aktuell”, “Meng Gemeng”, op Internet, op der Televisioun, op
Facebook, asw.
Mir sinn der Meenung, dass a Saachen Informatioun um
Bierger och nach muss eng Schëpp bäigeluecht ginn, mir
musse vill méi informéiere wat déi verschidde Primmen uginn:
fir e Pedelec, fir d’Reewaasser opzefänken, fir ee
Kompostbac, ... Ganz vill Awunner wëssen dat alles net, an et
ass un eis fir dat ëmmer erëm bekannt ze maachen op eise
verschiddene Supporten (Internet, Facebook, Meng Gemeng
asw. ...).
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55.000 Euro fir "travaux sur autres aires de jeux". Dësen Invest
an eis Kanner ass nëmmen ze begréissen. Ausser dass eis
Spillplaze reegelméisseg sollten a musse kontrolléiert ginn,
mussen se och emol vun Zäit zur Zäit nei konzipéiert ginn, nei
Spiller asw. Déi 2 Spillplazen, déi am meeschte Succès hunn,
dat sinn déi zu Péiteng bei der Kuer an déi zu Rodange bei
der Schoul an der rue Moscardo. Mir proposéiere fir méi
Drecksbacke bei déi 2 Plazen ze installéieren a méi Bänken,
fir dass d’Elteren sech kënne sëtzen a net musse stoe resp.
sech op d’Mauer musse sëtzen. Op jiddwer Fall ass dësen
Invest eng gutt Saach.
"Frais de Fonctionnement" vum Club Senior fir 20.500 Euro.
Geet dat dann duer an ass domadder och dofir gesuergt, dass
virun allem elo wärend der Pandemie-Zäit, déi esou wichteg
spezifesch Sports- a Beweegungsaktivitéite mat eisen eelere
Matbierger kënne gemaach ginn. Des Weidere wéilt ech nach
eng Kéier drop hiweise fir de Club Senior méi bekannt an eiser
Gemeng ze maachen. Et sinn nach ëmmer vill eeler Leit déi
mengen, de Club Senior wier net fir d’Awunner aus der
Péitenger Gemeng.
"Repas sur Roues". Well mer jo reegelméisseg neit Material
musse kafen, musse mer awer och dofir suergen, dass esou
mann ewéi méiglech Plastik a Material "à besoin unique"
benotzt gëtt a méi op Méiwee-Material setzen.
P-Bus fir 135.000 Euro. Do steet am Titel “Nouveau Concept”.
Kënnt eng Neierung oder ass dat dee gängegen Titel vun
deem Punkt? Do si mer jo virdru schonn opgekläert ginn.
"Participation au projet de la plateforme d’E-Commerce
nationale", Do sinn 20.000 Euro virgesinn. Mir wéilte wëssen,
ob et dobäi bleift, wat d’Ënnerstëtzung vum lokale Commerce,
elo an no dëser schwéierer Zäit, vu Säite vum Schäfferot ass,
oder gëtt nach un Iddie geschafft fir eise lokale Commerce
inklusiv d’Caféen a d’Restauranten ze ënnerstëtzen? Fir
d’Lëscht vun de Restauranten aus der Gemeng, déi
ausliwwere
resp.
Take-out
maachen,
mat
hiren
Telefonsnummeren ze publizéieren ass eng richteg gutt Iddi
gewiescht.
Mir wollten och froen, wéi et de Moment mat eisem
Recyclingzenter zu Rodange ausgesäit. Vu dass mir elo iwwer
20.000 Awunner sinn, muss do net vergréissert, ausgebaut
resp. erneiert ginn? Oder musse mer net an absehbarer Zäit
een neie Standuert siche fir een neie modernen, an den
Awunnerzuelen ugepassten Zenter? Ass net vläicht schonn
dru geduecht gi fir esou een Zenter an der Géigend vun de
neie Gemengegaragen an –atelieren an der Léier
opzeriichten?
Mir ginn och ëmmer erëm dobaussen drop ugeschwat, firwat
d’Péitenger Gemeng keng blo Poubelle wëll uschafe fir
Pabeier anzesammelen. Vill Leit mengen, et wier net gutt,
wann eng fënneftgréisst Gemeng aus dem Land
d’Pabeiersammlung un eng lokal Asbl outsourced respektiv
ofgëtt. Et wier un der Gemeng fir de Pabeier souwéi och all déi
aner Offäll anzesammelen.
Ausschaffung vun engem Bamkadaster ass eng gutt Iddi. Et
ass bestëmmt net verkéiert fir erauszefannen, wou mir an
eisem Bambestand dru sinn. Leider hu mir jo bei der leschter
Bëschbegehung mam Fierschter misste feststellen, dass vill
Beem an eise Bëscher krank sinn. Mir wéilte gäre wëssen, wéi
laang d’Ausschaffung dauert a mir froen och, dass
d’Resultater un de Gemengerot sollte weidergeleet ginn. Wéi
gesäit et mam Biotopkadaster aus?
Bei de Subventioune fir de Kaf vu Pedelecs resp. elektresche
Vëloe wollte mer wëssen, ob a wéini dës Subventiounen, esou
wéi an eisen Nopeschgemengen, och fir normal Vëloen
ausgebaut ginn? Ass an deem Zesummenhang schonn dru

geduecht gi fir eng Primm fir de Kaf vun Elektroautoe
virzegesinn?
55.000 Euro "acquisition d’un objet d’art en souvenir de la
tornade de 2019". Wéi sollt deen "Objet d’art" ausgesinn a wou
sollt en hikommen? Firwat gëtt de Gemengerot ni an d’Auswiel
vun esou Konschtobjekter mat agebonnen a just virun e "fait
accompli" gestallt? Mir wéilten als Gedankenustouss mat op
de Wee gi fir och de Gemengerot am Virfeld mat anzebannen.
Ouni den Däiwel wëllen un d’Mauer ze molen, wollt ech awer
ze bedenke ginn, dass, wa mer alleguer esou weiderfuere wéi
bis elo, wa mer d’Alarmklacke vun der Natur net wëllen
héieren, de Klimawandel eis nach e puer esou
Iwwerraschunge kéint bréngen, an da solle mer awer net all
Kéier no enger selwer-verschëlter Naturkatastroph esou een
"Objet d’art" opriichten.
Vu dass jo eis Rentnerfeieren ausfalen, si Bongen am Wäert
vu 25 Euro op de Kapp virgesinn - an eisen Aen eng super
Saach. Wou a wéi kënnen dës Bongen ageléist ginn? Kënnen
déi och a Liewensmëttelgeschäfter ageléist ginn, an eise
lokale Geschäfter oder iwwer d’Gemengegrenzen eraus?
"Installation d’un mur LED dans la salle des séances et d’un
système de conférence sans fil" - 98.000 Euro. Dat ass sécher
een “nice to have” a mir stellen eis d’Fro, ob et net méi
noutwenneg Poste gi fir déi bal 1 Millioun auszeginn? Wéi
erkläert dir déi doten extraordinär Ausgab elo an dësem
Moment de Leit dobaussen? Gëtt dann och dru geduecht fir
de Sëtzungssall auszebauen, vu dass mer ab 2023 méi
Conseillere ronderëm den Dësch hunn?
50.000 Euro fir den Architekteconcours fir d’Revalorisatioun
vum Zentrum vu Rolleng. Hei wollte mer wëssen, ob do och
dru geduecht ass fir d’Awunner vu Rolleng mat anzebannen.
Et gëtt ëmmer vu Biergerbedeelegung geschwat, da sollte mer
dat och emol esou duerchzéien.
50.000 Euro fir d’Etuden an d’Ausschaffe vun engem Projet
vun enger Bëschcrèche zu Rodange. Iwwer dëse Punkt si mir
gréng natierlech besonnesch frou. Dëst war zënter deene
virleschte Gemengewalen ëmmer e Punkt op dee mir
higewisen hunn, e Punkt, dee mir schonns 2011 an eisem
Walprogramm haten an duerno 2017 erëm a mir hunn dëst
ëmmer erëm am Gemengerot ervirbruecht. Mir kënnen eis och
nach gutt drun erënneren ewéi deemools an enger
ëffentlecher Sëtzung d’Madamm Schoulschäffin entgéint allen
Etuden, déi et am Ausland scho laang gi sinn, gemengt huet:
“... mir sinn net fir eng Bëschcrèche, well do d’Kanner vill méi
dacks krank ginn ...” mä lues a lues sinn uechter d'Land sou
Bëschcrèchen entstanen a mir Péitenger gréng hunn eis net
ginn an se ëmmer erëm gefuerdert. Dowéinst si mir frou, dass
de Schäfferot och dës Fuerderung vun déi gréng iwwerholl
huet an elo wëll ëmsetzen.
Fir den Ausbau vum Péitenger Jugendhaus, nodeems eis
Gemengenatelieren op der Léier fäerdeg sinn, stinn 150.000
Euro am Budget. Hei wëll ech informéieren, dass déi éischt
Reunioun mat dem Gemengefonctionnaire an den
zoustännegen Educateure gutt verlaf ass an d’Ekipp am
Jugendhaus ganz zouversiichtlech ass wat deen Ausbau
ugeet. Op jiddwer Fall probéieren si hir Iddien esouwäit wéi
méiglech mat anzebréngen, well si am Beschte wëssen, wéi
een dat mat hiren Erfarungen am Sënn vun de Jugendleche
kann aus- an ëmbauen.
"Aménagement d’une zone d’activité économique Grand Bis"
ass alt nach eng Kéier mat 50.000 Euro am Budget virgesinn,
a mir hoffen, dass do no bal 25 Joer emol endlech eppes ka
geschéien. Sollt dann, ausser dem VéierelsjoerhonnertAnniversaire eppes geschéien, wéilte mir drop hiweise fir den
Akzent op ëmweltfrëndlech Entreprisen am Zesummenhang
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mat “green jobs” ze leeën. Och denke mer dru fir an enger
Kollaboratioun mam LTMA Entreprisen dohinner ze bréngen,
wou d’Personal am LTMA kann ausgebilt ginn. Een
Apprentissage ënner quasi Noperen.
Place de la Libération: "Mise en place d’une clôture avec
portail automatisé et surveillance vidéo" - 45.000 Euro. Kéint
dir eis erklären, wéi dat herno sollt ausgesinn? Wou kënnt déi
Paart hin a wien huet Accès op dee Parking? Wéi ass et mat
den Urainer? Kréien déi och ee Badge? Des Weidere wollt ech
Iech ze bedenke ginn, dass déi Responsabel aus dem
Jugendhaus enger Videosurveillance skeptesch géintiwwer
stinn. Well vill mannerjäreg Jugendlecher an d’Haus kommen
ass d’Kamera-Iwwerwaachung net ubruecht. Et sief dann, dat
wier owes nodeems d'Jugendhaus zou ass, wat och
duerchaus géif Sënn maachen. Well mir wëssen all, wat do
owes op deem Parking geschitt.
"Acquisition Radars pédagogiques". Wéivill där Radare kafe
mer? Wéi vill där Radaren hu mir mëttlerweil, wat hu mir aus
deene Radare geléiert, vu dass se jo “pédagogique” fir eis
sollte sinn, also fir dass d’Autofuerer méi lues fueren. Mä och
fir de Schäfferot, dee kéint do an enger Etude erausliesen,
wou a wéi enge Stroosse méi gerannt gëtt, gëtt wierklech méi
gerannt oder ass et e falscht, e subjektiivt Vitessgefill wat
d’Leit ronderëm hunn. Mir misste jo da reagéieren an an
eenzele Stroossen de Verkéier berouegen, mat z.B. Beem.
Weider 50.000 Euro fir d’Mobilitéitskonzept. Wéi soll dat
endgültegt Mobilitéitskonzept ausgesinn? Op wat gëtt
Récksiicht geholl, gëtt och méi un d’"Mobilité douce" an do
haaptsächlech un d’Foussgänger geduecht?
Projet Interreg – do kann ech direkt un déi Fro vu virdrun
enchainéieren – wéi soll dee Projet ausgesinn? Kann een do
direkt a sécher mam Vëlo vu Rodange-Grenz bis op Käerjeng
op den Atert-Vëloswee fueren? 95.000 Euro fir een InterregProjet, wéi vill kréie mir herno zeréck?
3.400.000 Euro Gemengenatelieren a Garagen. Endlech, och
dëst war bal eng “never-ending story” ginn, woubäi mer 1997
ugefaangen hu mat denken a preparéieren. Mä wou bis dee
richtege Site fonnt gouf, ass et nawell schëtzeg virugaangen.
An eisen Ae sinn déi nei Atelieren e risege Méiwäert fir eis
Gemengeleit, eis Aarbechter. Si mussen net méi duerch
d’Gemeng hin- an hierrennen, fir hir Gefierer, Saachen,
Stécker, Geschier zesummenzekréien, mä hunn alles op
enger zentraler Platz. Si sinn an neie Raimlechkeeten, propper
an adequat ënnerbruecht. Et wäerten si sinn, déi dës Atelieren
herno am meeschten ze schätze wëssen. Mä dat ware mir
hinne scho laang schëlleg.
"Mise en conformité des passages piétonniers" fir 185.000
Euro. An hei gesi mer dann en ale bekannten Iwwergang
erëm. En Iwwergang wouriwwer mir well dacks am
Gemengerot diskutéiert hunn, esoubal wéi en deemools als
Provisorium
ugeluecht
ginn
ass.
Dee
fréiere
Strossebauschäffen huet eis gréng ëmmer erëm higehalen,
dee Passage wier jo just “provisoire” a géif fortkommen, ma
neen, en ass net fortkomm. 2017 ware Gemengewalen, an de
provisoresche Passage war nach ëmmer do – just de Schäffen
ass fortkomm. Elo virun e puer Wochen hate mer erëm
d’Diskussioun an do, kuck do, huet de fréiere Schäffen deene
gréngen, déi scho jorelaang op dëse Mëssstand opmierksam
maachen, Recht ginn. Elo op eemol ass hien och der
Meenung, dass “säin deemolege Provisorium” misst
ofgeflaacht ginn. An alt erëm huet eis Ausdauer an ëmmer
erëm nofroen, dat net Lassloossen, eppes bruecht an den
Iwwergang steet endlech am Budget. Ma d’Leit aus der
Seniorie wäerte Merci soen.
"École an Éigent" – Vergréisserung an Ausbau. Do kréie mer
jo nach sécher déi genau Pläng presentéiert. Ginn dës Pläng
www.petange.lu

zesumme
mam
Léierpersonal
ausgeschafft,
d’Léierpersonal ëm seng Erfarungswäerter gefrot?

gëtt

Mir sinn de Moment an enger schwéierer Zäit, matzen an
enger Pandemie a kee weess wou et higeet. Mä, wéi schonn
ugangs gesot, musse mer vigilant bleiwen.
Mä et steet nach e Monster direkt virun der Dier, an och dat
musse mer onbedéngt ofwieren: dat ass de Klimawandel,
d’Äerderwiermung. Wa mer hei net séier handelen, erwëscht
dat Monster eis och ouni ze zécken. Eis Äerd hëtzt sech
ëmmer méi op, an dat virun allem ëmmer méi séier. Wat ufänkt
richteg beängschtegend ze ginn. Vu dass de Mënsch um
Klimawandel Schold ass, kann et och de Mënsch sinn, deen
dee ganze Prozess nach e bësse gebremst kritt. Duerfir loosse
mer als Péitenger Gemeng ufänken, manner fossil
Brennstoffer, domat manner Pëtrol, Benzin, Mazout, Gas ... a
vill méi erneierbar Energië ze gebrauchen. Loosse mer als
Péitenger Gemeng mam gudde Beispill virgoen an eisen CO2Verbrauch reduzéieren.
E gutt Beispill ass de Solarkadaster, deen, nodeems mir gréng
ëmmer erëm a schonn zënter laangem drop gepocht hunn,
endlech Realitéit ginn ass an eng wierklech wäertvoll Hëllef
ass fir alleguer eis Bierger, jo esouguer fir eis
Gemengebetriber selwer, fir op Solarstroum ëmzeklammen.
Ma dat geet leider net duer. Mir als Gemeng brauche vill méi
Solarpanneauen op alleguer eise Gebaier, mir brauche méi
Elektro-Gefierer fir eis Gemengebetriber. Des Weidere musse
mer déi ganz "Mobilité douce" ausbauen an attraktiv maache
fir eis Bierger, jo esouguer fir eist Personal. Mir brauche
sécher Vëlosweeër.
Mir mussen de Leit weisen, dass een och mat Bus, Vëlo,
Trottinette, zu Fouss kann op seng Aarbecht kommen, akafe
goen, an d’Duerf goen.
Mir brauchen nun emol méi Foussgänger an de Gemengerot
an iwwerhaapt Foussgänger an de Schäfferot. Mir duerfen net
méi no Baussen d’Zeeche ginn, dass sech alles ëm den Auto
dréint. Mir huelen zu Rolleng e Stéck Trottoir ewech fir
Parkplazen ze schafen, mir suppriméiere beim Stadhaus e
Busarrêt, wou net nëmmen den TICE-Bus Nummer 3 stoe
bleift, ma och nach 2 verschidden RGTR-Bussen, fir
Parkplazen ze schafen.
Mir maachen een Drive-in Kino, duerno Drive-in Concerten,
mir maachen een Drive-in Te Deum mat uschléissender AutoSeenung an zu gudder Lescht maache mer och nach en Drivein Kleeschen. An et konnt een och nëmmen un deenen
Evenementer deelhuelen andeems ee mam Auto op de Site
gefuer ass. Wat fir en Zeeche gi mir no baussen?
Eis feelt et wierklech nach ëmmer un ëmwelt- a
klimafrëndlechen Akzenter am Budget. Wéi gesot, mir musse
séier handelen, ma wa mir als Gemeng et net maachen, wéi
solle mir dann eisen Awunner soen, dass si et misste riichten.
Mir fuerderen nach ëmmer e Klimaberoder, an dat schonn
zënter bal 20 Joer.
Mir sinn och nach ëmmer als fënneftgréisst Gemeng mat liicht
iwwer 20.000 Awunner keng Fairtrade-Gemeng. Et geet net
duer, punktuell flott a gutt Projeten ze lancéieren, et muss e
ganzt Fairtrade-Konzept derhannert, an dat kënne mer
nëmme garantéieren, wa mir als Gemeng de Kontrakt mat
“Fairtrade Lëtzebuerg” ënnerschreiwen. Och dëse Punkt
fuerdere mir gréng schonn zënter bal 20 Joer hei am
Gemengerot.
Ech kommen elo net derlaanscht fir - natierlech total aus dem
Kontext gerappt - den Här Halsdorf ze zitéieren. Hien huet elo
éinescht gesot: “... mir kënnen nëmme Bulle maachen”.

- page 36 -

Péiteng Aktuell - n° 143
Séance publique du 14 décembre 2020
Et bleift nach jett ze maachen, et ass nach Sputt no uewen.
Mir wäerten op jiddwer Fall um Ball bleiwen.
Ech soen iech Merci.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech géif ganz gären op déi puer Punkten agoen, déi mech
betreffen. Ech wëll déi Aleedung, mat där den Här Becker
ugefaangen huet, a wou hie sot, ech hätt ëmmer a mengem
Numm an am Numm vum Schäfferot drop gehale fir lues ze
maachen an net mat den Ausgaben z’iwwerdreiwen an ëmmer
nees an de vergaangene Joren drop hinzeweisen, fir
virsiichteg ze si wann et fett Jore sinn, esou datt mer och
hannenno nach Suen hunn. A wann ech hie richteg verstanen
hunn, wier ech heiansdo ze vill virsiichteg gewiescht, ma esou
ganz huet hien dat och net vun der Hand gewisen. Well wa mir
all déi Revendicatioune wëllen honoréieren, déi ech hei liesen,
da brauche mir och Suen. An dat ass net ëmmer evident. Da
muss een déi richteg Wo maachen. An ech mengen, meng
Kolleegin a Kolleege ginn dorop an. Mir mussen natierlech e
gudde Mix vun deem maachen, wat realisabel ass a wat net.
Alles ass sécherlech net realisabel. Doheem kann een och net
alles kafe wat ee wëll. Et muss een iergendwéi kucke fir dat
beschtméiglechst ze maachen opgrond vun engem
Programm, deen een sech selwer ginn huet. An dat war de
Schäfferotsprogramm, dee mir eis 2017 ginn hunn. An
doriwwer eraus de “plan pluriannuel”, dee mir eis ginn hunn an
un deem mir eis mussen orientéieren. A wa mer et
fäerdegbréngen, dat trotz der Pandemie an trotz dem zolitte
Réckgang vun eise finanzielle Mëttelen, dann hu mir schonn
an dëser Period gutt geschafft.
Fir konkret op e puer Saachen zeréckzekommen. Dir hutt vun
dem Konschtobjet geschwat, dat mir eis eigentlech als
Erënnerung un den Tornado virstellen, well mir gemengt hunn,
et wier eng gutt Saach. Ma mir wäerten e Kënschtler domat
befaassen. Et gëtt een deem emol eng Iddi, an da kuckt een
emol, wat déi Kënschtler sech afale loossen. Näischt
verhënnert awer, datt mir dat eng Kéier an engem informelle
Gemengerot diskutéieren. Ech ka mir awer net virstellen, wa
jidderee vun eis 17 dem Kënstlecher wëll soen, wéi dat soll
ausgesinn, mir dann op e gréngen Zweig kommen. Et muss
een d’Kënschtler emol gewäerde loossen. Mä ech mengen,
mir sollen dat awer maachen an et ass och eng berechtegt
Fro. Wann de Kënschtler sech emol Gedanke gemaach huet,
wat hien sech virstellt, kann een dem Gemengerot dat
informell virstellen. A wann dann de Gemengerot seet “hutt dir
se nach all”, da kënne mir nach séier zeréckruddere wann et
an eng falsch Richtung geet. Esoubal de Gemengerot gréng
Luucht ginn huet fir dëse Budget, wäerte mir e Kënschtler
domat chargéiere fir sech Gedanken ze maachen. A mir hunn
och schonn eng Virstellung, wien dee Kënschtler kéint si well
hie schonn déi eng oder aner Saach fir eis gemaach huet.
Wat de Sëtzungssall ugeet, dir hutt gefrot, ob mir prett si fir
2023. Jo, da si mir zu 19 am Gemengerot an zu 5 am
Schäfferot. Et muss ee schonn ëmdisponéieren. Déi
Ännerunge sinn an der Planung, an dir kënnt sécher sinn, datt
se zäitgerecht mat deenen Aarbechte fäerdeg sinn, esou datt
och dee 5. Schäffen e Büro huet an déi 19 Leit gutt do stinn.
Wat hei soll kaf ginn, dat ass schonn am Hibléck op déi
Geschicht.
Da fir déi Biergerbedeelegung, jo, mir wäerten dat maachen.
An dofir hu mir och gesot, mir setze 50.000 Euro an de Budget.
Mir brauchen natierlech een, deen eis do begleet an dat mat
eis virbereet. Mä mir wëlle gär den Duerfkär zesumme mat
eise Bierger a Biergerinne realiséieren a keen Alleingang
maachen als Gemengerot. Mir sollen a Workshoppen, wéi mir
dat och am Zentrum vu Rodange gemaach hunn, Iddie
sammelen an zesumme mat eise Bierger a Biergerinne

kucken, wéi mir dat am beschte kënne gestalten. An da wäerte
mir an deenen nächste Joren zur Realisatioun iwwergoen. Mir
mussen och kucken, wat ronderëm dee Bauerenhaff geschitt.
An do spillt sécherlech dee PAP, deen tëscht der Buergaass
an der Groussgaass entsteet an deen op Privatinitiativ
entsteet. Dat muss jo iergendwéi do aneneegräifen, an dat
kann net eppes sinn, wat deen een oder anere Projet stéiert.
Zum Schluss, wat d’Videoiwwerwaachung ugeet, do hu mir
grouss Problemer hanner deem Haus do. Ech hunn dat selwer
eng Kéier owes um 11 Auer materlieft, wou ech d’Police geruff
hu well et awer relativ schwiereg ass.Mir krute vun den Nopere
gesot, datt sech relativ vill owes bei der Kor ofspillt. Dofir wëlle
mir dat och zoumaachen, fir datt kee méi dohinner kënnt. Dat
gëtt eng Paart direkt hanner dem ale Pompjeesbau. Do wäerte
mir zoumaachen. Fir d’éischt musse mir och Parkplaze
schafen, well dat ass eng Konditioun fir déi Bürosraimlechkeeten, déi mir do geschaf hunn am Haus bei der Kor. Do
mussen och Parkplaze geschaf gi fir déi Leit, déi do schaffen.
Well do hu mir jo am Bautereglement eis eege Reegelen, déi
mir musse respektéieren. Do ass e gewëssene Quorum
virgesinn. Natierlech och fir déi, déi A Rousen aktiv sinn. Och
fir den Auto, deen dem Jugendhaus am Moment zur
Verfügung steet fir mat deene Jugendlechen ze fueren,
wäerten déi Plazen disponibel sinn. Owes wäert dat komplett
zougemaach gi fir datt kee méi do hanner dat Haus kënnt an
och kee méi do op de Site selwer kënnt. An da wäerte mir per
Videoiwwerwaachung klären, datt do keen sech méi do
beweegt. Net wann d’Jugendhaus op ass oder wann een do
schafft, mä nuets, wa keen eppes do verluer huet.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Also et sinn e puer Punkten, wou ech ugeschwat gouf, an ech
wëll op déi agoen. D’”Location supplémentaire de bornes
d’information”, wou dir d’Iddi opbréngt fir de Reider iwwer
Internet ze bréngen. Dat ass eng Iddi déi mir schonn am
Hannerkapp hunn. Mir sinn amgaang ze moderniséieren a mir
setzen iwwerall nei Strukturen dobaussen op, wou ee mam
Fanger drop ka goen. Esou ginn zum Beispill all déi Reideren,
déi do stinn, interaktiv gemaach. Op d’Stroosse kommen esou
änlech Strukture stoen ewéi déi, déi bei der Gemeng stinn. Mir
hunn do eng Strategie an dat do wäert eng Finalitéit sinn. Also
d’Iddi ass gutt, a wann se gutt ass, da soll een se och
iwwerhuelen. Déi Iddi hate mir och schonn an deem Sënn, mä
se ass nach net an der éischter Rei ukomm. Awer d’Iddi ass
gutt.
Dir schwätzt vu Käschte vu Marketing, Publikatioun asw. Do
kann ech iech nëmme soen, datt mir effektiv och do eng
Strategie agefouert hunn, déi vill Standbeener huet. Fir
d’éischt emol RPL.TV, wat ech iech déi leschte Kéier gesot
hunn, a wou all 15. Vum Mount eng nei Emissioune gewise
gëtt. Dat zweet ass den Internet, do si mir drop. Op Apart TV
si mer och, do kënnt dir och kucken, wat an der Péitenger
Gemeng geschitt. Mir hunn e Radio, “Péiteng on Air”, do hat
ech iech déi leschte Kéier gesot, datt mir och d’Leit
reegelméisseg doriwwer informéieren. Mir sinn op Facebook,
op Instagram an esouguer op Youtube, wou mir och e Kanal
hunn. Mir hunn do eng kloer Visioun a mir sinn am 21.
Joerhonnert ukomm.
An da kommen ech drop zeréck, wat den Här Mellina virdru
gesot huet. Betreffend eise Sëtzungssall. Eng modern
Gemeng huet awer normalerweis eng Wand mat LEDen, déi
brauchen net vill Elektresch. Wa mir eng Plasmawand hätten,
da kéint dir iech opreegen, well déi verbrauche vill Stroum. Déi
hei brauch net vill Stroum a mir kommen an d’21. Joerhonnert.
Wa mir do zesumme schaffen, da musse mer kucken, datt mir
awer eng gutt Konferenzstruktur hunn. Dat kascht ebe Suen.
Do hu mer Mikroen, déi deementspriechend sinn, an alles, wat
dozou gehéiert. Dat sinn déi Suen, déi do stinn. Ech fannen,
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datt dat awer net iwwerdriwwen ass. A mengen Aen ass dat
bal eng Normalitéit. Als fënneftgréisst Gemeng, dat hutt dir jo
e puer Mol an ärem Bericht gesot, misste mir awer och eng
modern Infrastruktur hu wa mir emol eng Kéier wéilten eng
Konferenz halen, esou datt mir um leschte Standard sinn. Ech
mengen, et ass net iwwerdriwwen, wat mir hei maachen.
Dann hutt dir d’Spezialkreditter fir d’Veräiner ugeschwat. Dir
wësst jo, datt mir am Februar wëllen nach eng Kéier “à charge”
goen. Dir wësst jo, wat d’Veräiner wäert sinn. All déi Leit, déi
a Veräiner waren oder sinn, déi wëssen, wat se wäert sinn.
Also kënnt eppes.
Wat de P-Bus ugeet, do hu mir e Konzept. Do hat ech drop
geäntwert. Méi wäit wollte mir elo net goen.
Op de Grand Bis hunn ech iech och geäntwert. Ech wier frou,
wann dir mat ärer Ministesch géift schwätzen, well si huet do
eng bedeitend Roll ze spillen. Do wier ech frou, wann dir dat
géift maachen.
D’rue de la Providence, d’Radaren. Wéi vill mer der kafen, dat
hunn ech iech och virdrun erkläert. Do hu mer z.B. an der rue
de la Providence gemooss, wéi d’Autoen do gefuer sinn. Mir
hunn nämlech en Apparat an der Gemeng, deen eis gehéiert
an dee setze mer an d’Strooss wann d’Leit reklaméieren, et
géif ze séier gefuer ginn. Mir hunn et schonn an der rue
Schuman gemaach an elo do. Da stelle mir esou e Radar op.
Mir hunn also och eng Strategie do. No an no, wa Stroosse
sinn, wou vill esou gefuer gëtt, gëtt en Etude gemaach an da
maache mir eppes. Wann dir als Kolleegen a Kolleeginnen aus
dem Gemengerot, Iddien hutt, Stroossen hutt, deelt eis se mat.
Mir ginn dat un den Service weider, hänken da Radaren op a
kucken, wéi d’Leit fueren. Mä dir musst verstoen, datt mir net
iwwerall Radare kënnen ophänken, well wéi gesäit dat da soss
aus. Dofir mengen ech, datt dat OK ass.
D’”mise en conformité” vun de Foussgängersträifen hunn ech
iech jo gesot. Do hu mir och eng Strategie, do huet de Roland
Breyer jorelaang eppes gemaach. A mir hunn déi ewechgeholl
do, wou dir gesot hutt.
An da Bulle maachen, dat maache mir – och an der Politik. Mä
ech wëll iech soen, dat nervt mech, well et jo net schéin ass.
Mä dat ass, well d’Leit sech un näischt halen. Dir kënnt iech
esou vill driwwer opreegen ewéi dir wëllt a soen, déi Gemeng
hei mécht näischt fir d’Ëmwelt. Ech fannen dach.
D’Problematik vun der Kennedy-Plaz hutt dir z.B. falsch
duergestallt. Mir hunn aus der Kennedy-Plaz eng Plaz
gemaach, wou keen Auto méi steet. Kee méi. An dofir hu mir
eng mëttelfristeg Léisung misste sichen, wat och nëmmen eng
Duerchgangsléisung ass. An duerno huele mir dann eng aner.
Du muss de Leit awer d’Méiglechkeet ginn, well et sinn nach
ëmmer Leit, déi Autoen hunn. Mir hunn nach keng
Alternativen. Dofir hu mir an enger Tëscheléisung en Arrêt
ewechgeholl, awer et kënnt nees een no enger Zäit.

sinn och beflass, an den nächste Joren d’Spillplazen
z’erneieren an ze verschéineren an se der Modernitéit
unzepassen.
Da komme mir op de Fonctionnement vum Club Senior. Do si
mir zu 4 Partner. Dat hei ass eise Bäitrag zum Club Senior.
Dat gëtt ëmmer op d’Awunnerzuel, déi mir hunn, berechent.
Dat anert ass da Käerjeng, Suessem an Déifferdeng.
Déifferdeng huet dee gréisste Pak ze droen. Mir hunn och e
Partner am Club Senior, an dat ass de Familljeministère deen
och säi Bäitrag gëtt.
Wat elo d’Publicitéit vum Club Senior ubelaangt, do si mir op
de Wee gaange fir d’Broschür “toutes boîtes” auszedeelen. Mir
hunn och elo viru kuerzem gesot fir nach méi an der Gemeng
erauszebréngen. Am Club Senior gi jo Aktivitéite gemaach, mä
fir déi eeler Leit ass et awer méi schwiereg fir an der Gemeng
Aktivitéiten z’ënnerhuelen. Eis Sportsclibb, déi jo fir déi eeler
Leit extra Sektiounen hunn, dierfen de Moment net schaffen.
Dofir musse mir ofwaarden, wéini mir nees dierfen. Well et gëtt
jo Zumba Gold, et gëtt Turnen, Yoga, et gëtt ganz vill bei eis
an der Gemeng, wou och en eelere Mënsch hi ka goen. Mä de
Moment ass alles geblockt an hoffen, datt mir eis de Moment
gutt duerchbréngen an datt mir da Lackerunge vum Ministère
kréien.
Dann de “repas sur roues”, wou dir schreift, datt dat soll op
Méiwee-Material soll goen. Dat kënne mir nokucken, ob dat
méiglech ass. Wa mir do gréng Luucht vun der Santé kréien,
well mir dierfen net vergiessen, do musse mir eis u bestëmmte
Materialien halen. Mir mussen eis un d’Hëtzen halen an et
muss bannent 2 Stonnen ausgedroe ginn. Do si mir net eleng
Meeschter, well mir do awer wëllen, datt eis Leit, déi op de
“repas sur roues” ugewise sinn, dat mat deem Material
geliwwert solle kréien, wat gesondheetlech och gutt fir si ass.
Da komme mir bei d’Bëschcrèche. An ech stinn zu menger
Ausso, déi ech deemools gemaach hunn, well ech war ëmmer
gutt gebrieft wat d’Gesondheet vun de Kanner hei an der
Gemeng an am ganze Land ugeet. Ech wëll mech awer net
entzéie wann do Leit sinn, déi dozou stinn an déi gär eng
Bëschcrèche hätten, fir deenen och eng hei an der Gemeng
eng Bëschcrèche ze erméigleche wann dat méiglech ass. An
déi solle jo dann och kucke fir hir Kanner do eran ze dinn, an
da kucke mir wéi d’Saach geet. Ech mengen, et si jo
Evolutiounen do, an deene soll een sech net entgéintstellen.
Wat elo den Ausbau vum Jugendhaus ugeet,
selbstverständlech schaffe mir mat hinnen zesummen. Si
sollen hir Iddien erabréngen a mir wëllen do och esou
weidermaachen ewéi mir ugefaangen hunn. Si gi bei alles
ageweit a gi mat un den Dësch geholl. An ech mengen, da
kréien si och dat duerno, wat se wëllen a wou se uerdentlech
dra schaffen.

Wat dir awer net sot, an dat ass awer wichteg, mir hunn eng
Plaz, wou fréier, wéi mir ugefaangen hu Politik ze maachen,
elauter Autoen op der Plaz stoungen. Elo steet kee méi hei. Et
stoungen der elo nach ëmmer 6 oder 8 do an déi huele mir
ewech. Dofir musse mir eng Tëscheléisung huelen an den
ëffentlechen Transport kuerzfristeg e bëssen defavoriséieren,
esou wéi dir dat kuckt. Dat ass och richteg. Mä dat ass eng
Tëscheléisung, keng Endléisung. Ech mengen, mir si schonn
esou beflass fir eng Gemeng ze maachen, wou et sech gutt
liewe léisst, wou d’”mobilité douce” groussgeschriwwe gëtt. Do
si mir op enger Wellelängt.

Genee esou ass et och bei eis an de Schoulen. Do komme mir
och nach, wann déi Pläng emol ausgeräift sinn, mat deene
Pläng an de Gemengerot. Wat bis elo ausgeschafft gouf, dat
gouf zesumme mat dem Schoulpresident a mam
Schoulkommitee ausgeschafft ginn. Si souze mat um Dësch
an hunn hir Iddien an Erfarungswäerter mat erabruecht. A wat
bis elo um Pabeier ass, dat huet den Architekt esou ugepasst
ewéi si mengen, datt si am beschte géinge schaffen, wat
d’Sécherheet ugeet, wat d’Gréisst vun de Säll ugeet, wat si
brauchen an de Säll. Deem ass bis elo Rechnung gedroe ginn.
Wann de ganze Plang ausgeräift ass, da brénge mir e mat
heihinner.

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

Mertzig Romain, Schäffen:

Här Becker, dir hutt d’Spillplazen ugeschwat. Ech mengen, et
ass kee Problem wann do nach Bänken an Dreckskëschte
gebraucht gi fir der nach dohinner ze setzen. Wéi gesot, mir

Fänke mer vir un. Dir hutt d’Fro gestallt mat dem
Juegdsyndikat, dat ass nach net ausdiskutéiert a mir hunn och
nach keng esou eng Dispositioun geholl.
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Sozialwunnengen, do kann ech iech just zoustëmmen.
D’Zuele vun eisem Office social beleeën alles, wat dir do
erläutert hutt.

Akzent an enger éischter Phas do setzen. Mir gesinn awer,
datt mir no engem Joer net fäerdeg si mam Bamkadaster an
datt et dat Joer duerno wäert weidergoen.

Ëmweltservice, bon d’Kommunikatioun, do ass et richteg an
ech sinn och mat iech averstanen. All Bierger, deen sech nei
umelle kënnt, dee kritt en Deel Dokumentatioun d’office an de
Grapp. De groussen Deel ass och op eisem Internetsite ze
fannen. Ech kann awer mat ärer Approche averstane sinn, datt
een sech einfach seet, datt ee misst e grousse Rappell
maachen, well vill Saache vergiess ginn. Mä et ass awer net
esou, datt d’Leit keen Zougang zu Informatiounen hätten.

Dir frot fir de Biotopekadaster. Do hu mir als Gemeng näischt
virgesinn. Ech weess awer, datt een deen iwwer de Geoportail
fënnt an datt eis Leit och ëmmer dohinner siche ginn an datt
schonn en Outil fir eis Gemeng besteet. Fir de Moment hu mir
net virgesinn, esou e Kadaster just fir eis Gemeng elo op
d’Been ze stellen.

D’Participatioun vum e-Commerce oder d’Ënnerstëtzung vun
eiser Geschäftswelt. Do hu mir ugefaangen, d’Präsentatioun
vun eise Geschäfter op eise Siten ze maachen. Wann ech gutt
informéiert sinn, hu mir och eng Lëscht an der Gemeng leie
mat deene Geschäftsleit, déi liwweren. Ech bestätegen iech
dat nach definitiv. Net datt ech iech do eng Dommheet gezielt
hunn. Doriwwer eraus probéiere mir an Zukunft, de
Geschäftsleit entgéint ze komme mat deene Bongen, wou
d’Leit kënne bei de Geschäftsleit aléisen. Ech betounen nach
eng Kéier hei, wat ech virdru gesot hunn, an dat ass datt, wa
mir gutt wëlle funktionéieren, da brauche mer e staarke
Geschäftsverband. Awer do hapert et, well jidderee wëll säin
eegene Wee goen. An dann ass et awer och schwéier fir eis,
e globale Wee ze fannen.
Op de Recyclingzenter zu Rodange si mir schonn agaangen.
Dir hutt do eng Propose gemaach, an et ass eng Saach, déi
ee ka kucken. Eppes muss een awer wëssen, an zwar datt mir
just de Proprietär si vun deem Terrain, wou mir de Moment
sinn. Et si Verhandlungen amgaange mam Staat fir den
Terrain niewendrun, well mir och wëssen, datt do eng
Pompjees- a Police-Statioun soll dohinner kommen. Do muss
een emol einfach kucken, wéi dat ausgeet an ob een do
Terraine ka kréien. Mä de Moment hu mir d’Plaz net fir do och
nach e Recyclingzenter opzeriichten. Awer d’Pist ass gutt a
mir halen déi am Hannerkapp ouni iech awer jo oder neen ze
soen. A wéi de Buergermeeschter scho sot, et ass och gutt,
wann een Input vum Gemengerot kritt. An da gesäit een och
Saachen, déi ee vläicht selwer net gesäit.
Dir frot och no enger Poubelle fir de Pabeier. Ech mengen, et
ass historesch, datt d’Scouten dat maachen. Et kann een net
einfach engem eppes ewechhuelen, well dat ass eent vun de
Scouten hire Standbeen. Do muss een eng Kéier iwwer aner
Léisunge mat deem Partner schwätzen, an ech géif elo keng
Decisiounen iwwer de Kapp ewech vu Leit wëllen huelen, déi
dat awer joerzéngtelaang zur Zefriddenheet vun der Gemeng
gemaach hunn. Bei der bloer Dreckskëscht gëtt et awer och
en negativen Aspekt. Dir sot, d’Leit wëllen dat. Ech soen iech
awer och elo de Géigendeel, et si Leit, déi wëllen dat net. Mir
hunn historesch och vill Wunnhaiser, déi keng Garage hu beim
Haus. Besonnesch beim Pabeier gëtt et ganz schwéier fir déi
blo Dreckskëscht aus dem Keller ze huelen. An da kënnt de
Problem mat der Plaz. Mir hunn eng gréng, eng gro, eng
brong, an dann hu mer och nach eng blo Dreckskëscht. Dann
hu mir 4 Dreckskëschten. Vill Leit soe mir, si kréichen déi net
an de Keller gesat, kënnen se net an d’Kiche stellen, an et ass
awer och verbuede fir se op der Strooss stoen ze loossen. Wéi
gesot, et ass do méi problematesch ewéi et duergestallt gëtt.
Do ass et dann och schwéier fir dann eng zefriddestellend
Léisung fir jiddereen ze fannen.
D’Ausschaffung vum Bamkadaster ass eng gutt Iddi. Esouwäit
ech informéiert si schwätze mir do vun 200 Beem pro Joer, déi
do enregistréiert solle ginn. Do ass et awer och wichteg, datt
mir dat fir d’éischt an der Agglomeratioun maachen an op
Punkten, wou u sech méi eng grouss Gefor besteet, wéi zum
Beispill iwwer de Bänken, wou d’Leit sech kënne sëtzen. Am
Park, wou mir e bësse méi Verkéier hunn. An datt mir den

D’Primme fir Vëloen, jo, do war ech schonn deelweis drop
agaangen. An eng Primme vun Elektroautoen, do hu mir nach
net driwwer geschwat, an et läit do och nach näischt um Dësch.
Mobilitéitskonzept, jo. Dat ass speziell ugeduecht fir e Konzept
vun der “mobilité douce” ze maachen. Ech interpretéieren dat
emol esou, datt do awer haaptsächlech de Foussgänger
ugepeilt ass, well soss géife mir deelweis och vu Vëlosweeër
schwätzen. Awer optimal kann een déi Saachen awer
esouwuel als Foussgänger ewéi als Vëlosfuerer notzen.
De Projet Interreg, do hu mir effektiv 95.000 Euro virgesinn.
Ech kann elo keng kloer Äntwert ginn, wéi vill mir do
zeréckkréien. Ech hu mir eng Notiz gemaach, an ech kann
iech dat awer an engem nächste Gemengerot soen, wéi vill
datt do genee virgesinn ass.
D’Gemengenatelieren a -garagen, eng zentral Plaz. Sécher
ass dat eng gutt Saach, wat och d’Zefriddenheet vun eiser
Beleegschaft wäert an d’Luucht dreiwen, an do kréie mir
verschidde Saachen aus der Welt geschaf.
D’Gemengebetriber selwer fir hire Solarstroum ëmklammen,
do maache mir, wou et méiglech ass. A mir wäerten och
ëmmer méi op dee Wee eriwwergoen.
Méi Elektrogefierer, jo. Mä do hu mir awer och e Problem mat
den Utilitären, datt do net esou vill um Marché ass, esou datt
dat och wäert e Prozess sinn a mir net vun haut op muer 100%
elektresch wäerte sinn. Ech sinn awer och net onbedéngt den
totale Verfechter vum Elektro. Mir sollen eis do eng Span
loossen, esou datt mir kënnen op 2 Schinne funktionéieren,
esou datt mir net total an d’Ofhängegkeet falen.
Mir brauche sécher Vëlosweeër, dat deelen ech 100% mat
iech. Dat hat ech u sech jo och scho virdrun ugeschwat.
Dir sot, et feelt nach ëmmer un ëmwelt- a klimafrëndlechen
Akzenter. Jo, mir musse méi publizéieren. Ech wëll iech awer
just hei soen, datt an all eisen neie Gebaier, déi mir geplangt
hunn a bauen, dat virgesinn ass. Dat ass awer ëmmer direkt am
Projet mat virgesinn. Ech soen iech elo just 2 Stéck, déi mir elo
spontan agefall sinn. Zu Rolleng d’Maison Relais an op där aner
Säit d’Haus bei der Kor. Doduerch datt se direkt am Projet dra
sinn, sinn se vill manner visibel wann een de Projet net kucke
geet. A wa mir déi Suen do géifen eraushuelen, da géife mir eis
nach besser kënnen dohinner stellen. Et kann een driwwer
diskutéieren. Ech kann iech awer soen, datt net näischt
gemaach gëtt. Beim Haus bei der Kor, wou net vill dovunner
geschwat gouf, hu mir deen elo viru kuerzem mat engem
Holzbau ofgeschloss, wat eis och fir de Klimapakt zegutt kënnt.
Do gesi mir, datt mir awer vill verstoppte Saachen hunn an
doduerch hunn ech iech och jo gesot. Effektiv musse mir eis
vläicht Méi gi fir déi Saachen ze publizéieren.
Fairtrade, do war ech schonn drop agaangen. Dat ass ären
Dada an ech verstinn dat och, mä och do sinn nach Saachen
net kloer genuch.
Becker Romain (déi gréng):
Ech hunn nach eng Fro. Déi 25 Euro-Bongen, gëllen déi och
fir Liewensmëttelgeschäfter?
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Mertzig Romain, Schäffen:
Am Prinzip, esou wéi ech dat verstanen hunn, ass dat fir all
Commerce hei bei eis an der Gemeng. Och Restauranten.
Theoretesch kënnt dir och bei de Coiffeur goen. Mä et kann
een driwwer diskutéieren, mä mir loossen d’Leit entscheeden,
wat si domat ufänken. Ech mengen, mir mussen op deem Wee
einfach der Geschäftswelt hëllefen a jidderengem de fräie
Wëlle loossen, a wat fir e Geschäft e wëll goen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Dir Damen, dir Hären,
D‘Joer 2020 leeft anescht aus ewéi et ugefaangen huet, keen
hätt virdru geduecht, a wéi enger schwéierer Pandemie eis
Welt sech géing befannen, dëst elo zënter dem Fréijoer 2020.
Haut diskutéiere mir iwwer de Budget fir 2021, e Joer wou mir
ganz wéineg kënne viraussoen, wéi sech dës Pandemie wäert
weider entwéckelen, awer och wéineg wéi mir mat den haut
beschwatenen Zuele kënnen ëmgoen.
E grousse Respekt a Merci un all déi Beamten, déi um Budget
geschafft hu fir eng Previsioun op déi nächst Joren
opzestellen. An de lëschte Méint war ech a ville Kommissioune
mat der Inneministesch Taina Bofferding, fir eben iwwer déi
Gemengefinanzen ze schwätzen, dat mat den Auswierkungen
duerch Corona.
Mir Pirate sinn eis also ganz gutt bewosst, wei déi aktuell
Situatiounen sech duerstellen, a verstinn dofir och gutt esou
munch Entscheedung a kënnen se och ënnerstëtzen.
Déi eenzel Punkte goufen duerno als déi vum Schäfferot
ernimmte Circulairen un d’Gemenge verschéckt.
Gutt ass, eis Gemeng Péiteng war net bei de Gemengen
dobäi, wou déi rout Luucht am Inneministère ugesprongen
ass. Mä och hei dierf a soll et net méi schlëmm komme fir net
och hei a schwiereg Zuelen ze kommen, héchstens stabil op
déiwem Niveau kéint et weidergoen, fir dass och mir nach mat
engem bloen Aen dovu komme mat de Finanzen an eiser
Gemeng. Et ass awer och ganz vill dovunner ofhängeg, wéi
eis Betriber sech duerch dës Kris wäerte retten, well zu
Péiteng hu mir eng Villzuel u Betriber, wou kloer getraff sinn.
Sief et dovunner, dass manner Cliente kommen oder nach méi
schlëmm, dass de Staat hinne verbueden huet, den
Aktivitéiten oder zum Deel hirem Beruff nozekommen.
Nach am Boom sinn déi grande Surfacen, déi zwar Reegelen
hunn, awer wéi een iwwer „Black Friday“ an op de
verkafsoppene Sonndeger konnt gesinn, net agehale ginn.
Bekanntlech hu mir zu Péiteng awer keng esou grande
Surface, mä just méi kleng Verkafsflächen, wat eis leider méi
ufälleg fir dës Kris mécht.
Allgemeng kann een d‘Politik vum Schäfferot an de leschte
Joren hannerfroen. Wou ass eng konsequent Politik am
Commerce fir nei Betriber an eis Gemeng ze kréien oder
deene wou do sinn, ze hëllefen?
Huele mir e Letzshop, jo, ech weess, ech nerven de Schäfferot
mat menger Bemierkung all Joer, mä dat stéiert mech wéineg,
well et ass nun emol e Problem, dass de Schäfferot den
Dossier falsch upaakt huet. 20.000 Euro all Joer si vill Sue fir
e Shopsystem, wou nëmmen 2 Butteker aus eiser Gemeng
drop sinn. Mir sinn domat landeswäit déi Gemeng, wou,
baséiert pro Awunner, am schlechtsten ewech kënnt. Dat
weist kloer, wéi schlecht de Bilan vum Schäffen ass.
Eenzeg eng Commerce-Kommissioun, mat dem Gaby Birtz un
der Spëtzt, huet déi richteg Propose gemaach, an dat am
Konsens mat all de vertruedene Parteien hei am Gemengerot.
www.petange.lu

Dem Letzshop nach eng Chance ze ginn, andeems een an
enger grousser Info-Virstellung de Geschäftsleit déi
Méiglechkeete vum Shop méi no bréngt, dat och well aktuell
et fir d’Geschäftsleit gratis wier. De Minister Lex Delles huet
déi Iddi begréisst fir eben dem Letzshop hei an der Gemeng
nach eng Chance ze ginn.
Et ass awer de Schäfferot, deen déi Präsentatioun verhënnert
huet. Dat ass ganz schlëmm, wann eng Kommissioun am
Konsens eng Propose mécht fir eis Geschäfter ze
ënnerstëtzen an de Schäffe Romain Mertzig da blockéiert.
D‘Kommissioun huet och diskutéiert gehat, wann een net méi
Butteker aus der Gemeng op de Letzshop kritt, dass ee soll
dat nächst Joer erausklammen. Eigentlech missten also dann
elo all Parteie géint de Budgetsposte vun 20.000 Euro stëmme
fir 2021. Mir halen also fest, op de Refus vum Schäffe Mertzig
hi wäert weder eis Gemeng aus dem Letzshop erausklammen,
awer och net méi aktiv ginn, fir méi Geschäfter ze
iwwerzeegen. Dat eenzegt, wat de Schäfferot wäert maachen,
weider déi 20.000 Euro all Joer iwwerweisen. Wat ass dat fir
eng Geschäftspolitik? Eng kloer Datz ass et.
Wou mir beim Commerce sinn: déi wou nach an der Gemeng
sinn, well kuckt een eist Duerf zu Rolleng, ass kee Geschäft
méi do; zu Rodange nach vereenzelter, awer och net méi wéi
een et ebe gewinnt war a wéi et néideg wier an engem Duerf.
Firwat gi mir als Gemeng net de Wee wéi aner Gemengen a
ginn aktiv eise Geschäftsleit hëllefen. Och wann et net esou
gutt Moossname wéi an der Stad Lëtzebuerg sinn, da
wéinstens eng méi kleng, änlech wéi d’Gemenge Schëffleng
oder Iechternach, béid CSV, just fir e Beispill ze nennen. Mir
begréissen dofir déi Ouverture, dass elo fir d’Rentnerfeier
Bonge komme fir am lokalen Handel anzeléisen.
Eis Argumenter a Wuertmeldunge schéngen ukomm ze sinn,
mir géifen eis awer och iwwer eng weider Ouverture fir esou
Bong-Aktioune freeën am Joer 2021, déi eise lokale
Commerce kéinten ënnerstëtzen. All eenzele Commerce zielt.
Eis schéngt et, wei wann hei zu Péiteng vum Schäfferot
vergiess ginn ass, dass d'Gewerbesteier vu ville Geschäftsleit
kënnt, net nëmme vun eenzele wéi der Firma Munhowen an
hirem Konzern, der Brasserie Nationale, déi mol net hire
Firmesëtz hei an der Gemeng huet, awer eben eng
milliouneschwéier Firma ass mat richteg décke Beneficer an
de leschte Joren. Déi milliouneschwéier Firma krut awer eng
finanziell Hëllef vun eisem Schäfferot, awer déi kleng Patronen
an hirem Lokal niewendrun net.
Dat ass eng onfair Politik vum Schäfferot, a mir hoffen, dass
2021 dës „aide économique” am Budget fir eenzel
ausgewielten, jo, favoriséiert Betriber sech net wäert
widderhuelen.
Et ass esouguer nach eng duebel Hëllef, bedenkt een, dass
Munhowen och am WAX nach mat weider dru verdéngt, well
och den Deal aktiv ass fir de Comptoir.
Et ass scho schlëmm genuch, dass quasi all Projet vun der
Gemeng Péiteng, duerno de Schäfferot, bildlech ausgedréckt,
de Comptoir bei der „Brasserie Nationale“, also Munhowen
ubitt, esouguer domat Veräiner mat dozou bréngt, eng speziell
Marque ze bestellen. An och erëm op der Gemengeplaz.
Dat sinn och indirekt Hëllefen, wéi wann hei am Land nëmmen
eng Brauerei kéint esou Ausstattunge liwweren. Vu weider
Kooperatiounen tëscht Gemeng a „Brasserie Nationale“ guer
net ze schwätzen.
Aner Gemenge ginn do op de Wee, hir Gebaier komplett
neutral auszestatten, net ofhängeg ze sinn. Elo bei de neie
Projeten am Budget, steet erëm en Deal mat der „Brasserie
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Nationale“ dran a mir Pirate fannen dat schlëmm. Fir eis zielt
allgemeng, sollten 2021 Betriber weider a Problemer kommen,
da misst all Betrib gläich behandelt ginn hei an der Gemeng,
an net eenzeler eleng eng „aide économique“ zougesprach
kréien.
Wou mir scho bei Betriber sinn, jo et ass keen neie Punkt, mä
all Joer steet en erëm am Budget, eng riseg Firma wéi
Waagner-Biro, mat Büro, an elo haalt Iech fest, vun der
Gemeng fir de klenge Präis vun 3.746,32 Euro verlount, dat an
engem Haus, wat locker kënnt fir e puer Famillje benotzt ginn.
Dofir hunn ech och extra nogefrot, wei vill Plaz do ass, ma
ganzer 640 m2 stinn do zur Verfügung. Wat kéinten do sozial
schwaach Famillje gutt ënner kommen.
640 m2, mir hunn eis och d'Méi gemaach, do Präisser ze
vergläichen. Op anere Plaze géifen esou Firmen – jo, mir
huelen net nëmmen de Kierchbierg, wou esou eng Fläch ronn
35.000 Euro Wäert ass, hei wier déi Moyenne bei ronn 23.000
Euro laut der Recherche beim Liser. An elo kënnt et: grad hei
an der Gemeng stinn och nach esou Bürosfläche fräi, mä zum
Präis vun 3.200 Euro fir 100 m2, also am Fall vun de 640m2
wieren et 20.480 Euro. 640 m2 wou d’Gemeng awer elo fir
3.746 Euro de Mount verlount un eng Firma an e Konzern vun
engem Ëmsaz vu ronn 200 Milliounen Euro.
Ob déi Präisser fair si ka jidderee fir sech selwer entscheeden,
mä mir als Pirate gesinn esou Entscheedungen als eng onfair
Politik. Famillje sichen a fannen näischt, gäre géifen déi och
esou e privilegiéierte Loyer bezuele wéi hei milliouneschwéier
Konzerner.
An do si mir och scho beim Problem, zumindest mir Pirate
gesinn do de Problem, a bauen drop, dass och endlech eng
LSAP erëm hiert soziaalt Gewëssen erëmfënnt, dass et net
richteg ass Familljenhaiser, wou ee kéint Familljen en
Iwwerdaach ginn, mussen un déck Firmen zu engem relativ
bëllege Präis verlount ginn. Esou Firme sinn och wëllkomm an
der Gemeng, och fir eis Piraten, awer eben op deene Plaze
wou se higehéieren, Bürosflächen. Dat ass eng kloer falsch
Entscheedung, an eng schlecht Sozialpolitik vum Schäfferot.
A wou mir beim Logement sinn, jo mir sinn eis do net eens mat
der CSV-LSAP, wéi een och am Budget gesäit. Fir eis ginn net
genuch bezuelbar Wunnenge vum Staat an de Gemenge
gebaut, déi een dann iwwer ee Mietkauf kéint iwwer Joren
ofbezuelen. Et misst jo emol net an eiser Fuerderung vun 10
Euro m2 sinn, mä wéinstens de Wee vum Mietkauf sollt och
hei an der Gemeng opgemaach ginn. Grad elo wou beim
Mietkauf op nationalem Niveau d'CSV an d'Pirate gemeinsam
um Dossier schaffe fir eben déi Formel virun ze bréngen. Ech
roden Iech, dem Logementsspriecher vun der CSV, dem Marc
Lies seng gutt Argumenter fir de Mietkauf unzehéieren an och
hei an der Gemeng méi op dee Wee ze goen. Allgemeng feelt
et hei u bezuelbarem Wunnraum. Et brauch jo keen ze
mengen, dass all déi riseg Residencen, wou autoriséiert an da
gebaut ginn, dass déi Promoteuren da Wunnflächen zu engem
raisonnabele Präis ubidden. Guer net. Am Géigendeel, déi
Promoteure maximiséieren hire Gewënn, an dat op de
Schëllere vun de jonke Leit wou eng Wunneng brauchen. Als
Gemeng Péiteng bräichte mir manner Autorisatioune fir
Promoteuren, mä méi soziale Wunnengsbau nom Konzept
vum Mietkauf.
Zu enger gudder sozialer Ofsécherung gehéiert och mobil ze
sinn. An do komme mir zu den 2 Millioune fir den TICE. Jo, fir
eis ass den TICE a Kombinatioun mat den RGTR-Linnen an
all den Acteure fir den ëffentlechen Transport e richtegen
Invest. Mir stellen déi 2 Milliounen net a Fro, ma mir stellen a
Fro, dass den Takt vun de Linnen elo no der
Allerhellegevakanz reduzéiert ginn ass. Dat kann net sinn, wa
mir eng effikass Offer am Transport wëllen hunn an dann 2

Milliounen ausginn, ëmmerhin 100 Euro op de Kapp an der
Gemeng. D'CSV rechent jo esou gär mat pro-Kapp-Zuele bei
engem Invest. Dass dann den TICE higeet, an et kënnt eng
onnëtz Reduktioun vun de Frequenzen, dat an enger
weltwäiter Pandemie, wou et ëmsou méi wichteg ass, dass
keen am Bus sech drécke muss. Dofir deposéiere mir haut och
hei eng Resolutioun, wou de Gemengerot hir Vertrieder beim
TICE opfuerdert, d'Positioun ze vertrieden, dass den Takt
muss bäibehale ginn. Des Weidere fuerdert d'Resolutioun op,
dass an all TICE-Bus soll Desinfektiounsmëttel installéiert gi
fir dass d'Passagéier kënnen hir Hänn am Bus desinfizéieren.
Eng änlech Motioun zum Takt vun der CSV an der Chamber
ronderëm d'COVID-19-Gesetzer hu mir Pirate matgestëmmt,
a mir fannen et och wichteg, dass een als Gemeng kloer
Positioun bezitt géint eng Reduktioun vum Busreseau wärend
der Pandemie.
Wou mir beim Transport sinn, eis feelt nach ëmmer eng
Léisung vun engem Citybus, deen eben net den TICE mat de
grousse Busser op grousse Linnen ass, ma dee geziilt och an
aner Stroossen an der Gemeng fiert, fir och do dem Bierger e
Service unzebidden.
De P-Bus ass fir eis weiderhin eng formidabel Iddi, mir
ënnerstëtzen dee Punkt kloer am Budget, mir fuerderen
esouguer fir deen auszebauen. Mir hunn e P-Bus-System wou
aktiv ass, dofir froe mir, dass de P-Bus op vulnerabel Leit soll
ausgebaut gi wärend der Pandemie, fir esou deenen, déi keen
Auto hunn, eng mobil Léisung ubidden ze kënnen ouni
mussen a gutt gefëllte Busser eranzeklammen.
A fir déi Leit, déi mam Auto duerch eis Gemeng fueren, do läit
eis Piraten am Budget de Punkt vun de Recetten duerch
d'falscht Parken um Mo. Et ass bekannt, dass mir kloer géint
den Tracking sinn, wou eng CSV-LSAP agefouert huet hei an
der Gemeng, mat hiren Automaten, wou den onschëllege
Bierger muss seng Plaque agi fir eng Parkplaz dierfen ze
benotzen.
Mir soe kloer, et geet keen, och net d'Gemeng, eppes un,
wéini, wéi laang a wéi dacks eng Persoun anzwousch am
ëffentleche Raum parkt, an dat sinn eis Parkingen nun emol.
Alles dat muss een awer ugi fir e Parkticket ze kafen an sech
kloer ze erkenne ginn.
Bedenkt een, dass eng Gemeng da laut Gesetz 75% vun esou
Protokolle kritt, léisst dat déif blécke wann een dem Bierger
esou Iwwerwaachungsmethoden opzwéngt wéi eben déi
Automaten hei an der Gemeng, wou ee muss seng Plaque
aginn, ouni am Feeler ze sinn. Dat ass de politesche Choix
vun CSV-LSAP, eng Iwwerwaachung.
Iwwerwaacht, dës Kéier zu Recht, ginn och eis Gebaier ob
keen abrécht, dat mat engem Alarmsystem, wou am Budget
steet, et bréicht een eng Telefonsleitung vun der Post, dat fir
stolzer 28.500 Euro. Wisou stéiert dat eis? Ma als Gemengerot
hu mir gestëmmt, dass all eis Gebaier vun der Gemeng via
Glasfaser ugeschloss ginn, soumat kéint een d'Benotze vu
veraalten Telefonsleitunge stoppen. Do kéint een sech dann
déi 28.500 Euro spueren.
Wou mir bei der Iwwerwaachung sinn. Mat Schrecken hu mir
de Punkt am Budget gelies, dass d'Liberatiounsplaz soll eng
Videoiwwerwaachung kréien. Dat ass ee komplext Thema an
et ass och e politesche Choix, esou dass een och esou
Iwwerwaachungsmethoden net einfach emol niewebäi
beschléissen an ëmsetze kann.
Mir schaffen elo zënter Méint um VISUPOL-Gesetz, also dat
Gesetz, wat et soll erlaben dass a verschiddene Quartieren an
der Stad dierf op ëffentleche Plazen a Stroosse gefilmt ginn,
nei dobäi kënnt och nach de Stadion, well d'UEFA déi
Fuerderung stellt.
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Den Dossier Videoiwwerwaachung ass fir eis Piraten net nei,
a mir stellen eis aus Iwwerzeegung géint esou en Ausbau. An
elo wëll Péiteng, also de Schäfferot, eng ëffentlech Plaz per
Video iwwerwaache loossen? Do stellen sech awer esouguer
fir Iwwerwaachungsfans vill Froen.
Mir si bei der Liberatiounsplaz net am Modell vun engem ënnerierdesche Parking, wou ee kann als Gebai an sech per Video
iwwerwaachen. Ma et ass eng ëffentlech zougänglech Plaz fir
jiddereen, esouguer mat Haiser an engem Jugendhaus drun.
Fänke mir mat der Technik un. Ech war selwer de Site vum
VISUPOL besichen, d'Polizeidirektioun huet eis de System
erkläert. Fänke mir mol un. Fir d'éischt muss eng sécher
Leitung vun de Kamerae bis zu dem Auswäertungszenter
bestoen. An der Stad ass dat duerch ee separate Kabel
garantéiert, esou dass via Hacking oder Internet keen un déi
sensibel Biller kënnt. Déi Biller ginn an eng besonnesch
Zentral, wou den Zougang staark ageschränkt ass, riseg
Bildschiermer an et dierfen nëmme vereedegt Polizeibeamten,
déi speziell geschoult sinn, esou Kamerabiller auswäerten. Op
de Biller war och kloer ze gesinn, dass all privaten Hausagank
verdeckt gëtt vum System, also net ze erkennen ass. Duerno
kommen d'Diskussiounen dann iwwer d'Opbewahrung vun de
Biller. Alles komplex Themen. Wéi wëlle mir als Gemeng esou
e Projet ugoen? Sécher net mat enger privater
Iwwerwaachungs- oder Sécherheetsfirma. Da kënnt grad op
der Liberatiounsplaz nach dobäi, dass et fir déi Haiser, déi do
stinn, den eenzegen Zougang ass. Setzt een also Videoen op
déi Plaz, ginn all déi Bewunner, déi do wunnen, systematesch
iwwerwaacht, Besuch inklusiv.
Dann ass do och nach d’Jugendhaus, eng Struktur fir Jonker,
déi et an der Gesellschaft net esou einfach hunn an dacks mat
Problemer an d’Haus kommen, dat ganz am Vertrauen, an
dann sech un d’Educateure wenden. An elo solle genee déi
Jonk, déi schonn Zweiwel un der Gesellschaft hunn, sech och
nach weiderhi vertrauensvoll un d’Jugendhaus wende wann
se gefilmt gi beim Eran- an Erausgoen?
Do sti bei esou engem Projet vill Froen op, vun den Date
selwer wei déi verschafft an erhuewen an duerno gespäichert
gi bis hin zu den ethesche Froe fir d’Jugendhaus an déi Leit,
déi ronderëm d'Liberatiounsplaz wunnen.
Dat do ass nach en déckt Briet, wat muss verschafft ginn, wou
de Schäfferot nach vill Detailer muss noliwweren. Mir sinn eis
mam Schäfferot eens, dass een en Drogeproblem an der
Gemeng huet. Mä de Schäfferot wier naiv ze mengen, dass
mat Kameraen den Drogeproblem geléist wier. All Etudë weise
kloer, de Problem verschiibt sech just, well ebe Kamerae keng
gutt Politik géint d'Kriminalitéit sinn, mä se just op aner Plaze
verdrängen. D'Fro, déi een sech da stelle kann: wou zu
Péiteng wäerten dann Droge gedealt ginn? De Problem muss
een am Fong ugoen, an do well ech och kloer soen, dat kann
net de Schäfferot eleng, ma do ass och de Polizei- a
Justizminister gefuerdert.
Zu de Punkte vun der Ëmwelt: mir si mat der Ëmweltpolitik
vum zoustännege Schäffen net zefridden, ma dat ass näischt
neits, se geet net wäit genuch, se huet keng Ambitiounen.
Trotzdeem maache mir de Schäffen drop opmierksam, wou
vläicht net genuch Suen ageplangt sinn: de Punkt vun der
SIDOR, der Verbrennungsanlag. Nächst Joer wäert eng CO2Tax kommen, an dat wäert, laut eenzele Lecturë vun dëser
Tax – dorënner den exzellente Gilles Roth mat enger gudder
Analys – sinn, dass d'SIDOR déi och wäert muss bezuelen.
Soumat wier et elo falsch fir de Montant vun der SIDOR bei
355.000 Euro ze beloossen - wéi am Virjoer - wéi elo am
Budget virgeschloen. Mir Pirate maachen drop opmierksam,
direkt do eng Reserve virzegesinn, och wëssend, dass wéinst
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der Pandemie doheem méi Dreck ufält, de Volummen also
eropgeet. Vun dem Liwwerservice aus der Gastronomie, deen
eng Sënn fir eis Ëmwelt ass, guer net ze schwätzen.
Wou mir bei der CO2-Tax sinn: Am Budget steet en immens
héije Verbrauch un Diesel a Bensin, esouguer um Punkt fir den
Ëmweltservice. Do misst eis Gemeng, an net elo eréischt,
scho méi laang komplett op Elektroautoen ëmschalten. Well
déi Distanzen hei um Gemengenterrain sinn einfach mat
Elektroautoen, déi dann an de Pausen erëm geluede ginn, ze
bewältegen. Do huet den Ëmweltschäffen an de leschte Joren
eng falsch Politik gemaach an ze vill op Autoe mat fossille
Brennstoffer gesat an net op klimaneutral Alternativen.
Allgemeng feelt hei am Budget villes an der Ëmweltpolitik, ma
do war och net méi ze erwaarden. Leider. Well eis Natur kann
net waarde bis Leit a Schäfferéit ausgewiesselt ginn, ma
d'Klimakris ass elo do an e Fakt.
Genau esou e Fakt ewéi eng Coronavirus-Pandemie
amgaangen ass. Mir mussen eis Schoule besser schützen. Jo,
och do si mir Piraten eis national mat der CSV eens, dofir hei
eng weider Resolutioun, fir dass eis Gemeng an de Schoule
soll „purificateurs d’air“ kafen, also déi Maschinnen, déi d‘Loft
vum Virus propper maachen, op d'mannst zum groussen Deel.
Mir sollten als Gemeng net spueren an eis Kanner schützen,
esou gutt wéi méiglech.
Jo, déi aktuell Pandemie, déi trëfft eis alleguer haart, och
moralesch. An et ass ëmsou méi wichteg, dass mir als Politiker
nëmme gutt iwwerluechten Aussoe maachen an net de
Corona-Leegner Waasser op hir Mille ginn. Ech war
erschreckt, op RTL déi Demo de Weekend elo an der Stad ze
gesinn, wou d'Leit ouni Masken, ouni Respekt, einfach gesot
hunn, et wier eng Ligen. Mat onnëtze Social-MediaKommentaren – an RTL hat och do e Slogan vun enger Partei,
déi net hei am Gemengerot vertrueden ass, richteg
kommentéiert. Jo, och Chrëschtdag wäert et haart ginn, mä
wéi schlëmm wier et, wann eng Famill sech grad um Festdag
géing ustiechen?
Corona kann ee just agrenzen duerch ee gemeinsamen Effort
an der Gesellschaft. Dofir ass et ëmsou méi wichteg, dass
Aussoe vu Politiker ganz seriéis a koherent si fir eben de
Bierger net widderspréchlech Aussoe mat op de Wee ze gi fir
déi Feierdeeg. Do kann ech nëmmen dem Här Halsdorf seng
Wäitsiicht luewen a senger Ried vun der leschter Woch an der
Chamber iwwer d‘Impfungen an de Verlaf vu Corona, ze
luewen och déi souverän a seriéis Aussoen op der Antenn vu
RTL am Journal Interview. Esou stellt eng Gemeng Péiteng e
positiivt a seriööst Bild no baussen duer an dëser schwéierer
Situatioun.
Mir Pirate si kloer der Meenung, dass de Budget muss am
Kader vun der Pandemie opgestallt sinn. Wat fir eis awer net
ze akzeptéiere wier si lokal Taxenerhéijungen, och keng
national Steiererhéijungen, well souwuel de Bierger wéi och
eis Firmen am Land brauche finanzielle Sputt: All nei
Belaaschtung géif eng Relance am Keim erëm direkt
erstécken.
Mir kréien zwar elo eng Impfung, mä et ass awer net esou,
dass de Virus einfach wäert verschwannen. Et kann een
dovunner ausgoen, dass och 2021 dës Pandemie wäert hir
Auswierkungen hunn.
Als Gemengerot wäerte mir wuel och 2021 nach esou munch
Upassunge maache mussen, an do hoffe mir Piraten, dass de
Schäfferot wäert 2021 de Gemengerot méi schnell an
transparent informéiere wann Ännerunge kommen, an net wéi
beim Carena een am Gemengerot via Pub op RTL muss
gewuer ginn, dass do eppes sech ännert.
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Mir Pirate ginn och dëst Joer eisen Accord fir de Budget,
maachen awer drop opmierksam, dass en eis am Sozialen
souwéi an der Ëmwelt net wäit genuch geet an do nach vill
Steigerungspotenzial ass a froen, dass een d'Punkte mat der
Iwwerwaachung vun de Bierger méi lues trëppele soll. Merci.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Den Här Goergen huet seng Interventioun ugefaange mat
“haut diskutéiere mir iwwer de Budget 2021”. Hien huet elo
eng hallef Stonn geschwat, an ech hu versicht ze verstoen,
wat hie mir als Message wollt soe wat de Budget ugeet. Do
hunn ech villes héieren, awer dovunner net ganz vill. Dofir
wäert ech mech op déi puer Saache beschränken. Dat
eenzegt, wat ech héieren hunn, dat ass, datt hie selwer mat
der Madamm Minister iwwer d’Gemengefinanze geschwat
huet. Dat hätt mech interesséiert fir ze wëssen, wat do bei
deenen Diskussiounen erauskomm ass, mä dat konnt ech net
eraushéieren. Da muss ech kucke fir eppes ze fanne wat mam
Budget ze doen huet.
Da kommen ech bei dat mat dem TICE, wou ech da soen, datt
et effektiv eppes mam Budget ze doen huet, wa mir 2,2
Milliounen Euro drasetzen. Natierlech kënnt dir déi
Interventioun maachen an eng Motioun hannerleeën. Mä ech
kann dem Gemengerot nëmmen ofrode fir esou eppes ze
stëmmen, well mir stëmmen hei net iwwer eng Politik of, déi
am TICE gemaach gëtt, mä déi hei an der Gemeng gemaach
gëtt. Awer mir huelen är Doleance mat virun, an ech kann iech
just soen datt, wann den TICE esou Schrëtt ewéi déi doten
huet musse maachen, da war et, well den TICE e Choix huet
musse maachen. An dee Choix ass eben esou gefall mat dem
zoustännege Minister, deen eis gesot huet, mir sollen an déi
dote Richtung goen. Mir hu versicht, eng aner Léisung ze
fannen. An esoubal mir eng Léisung hunn, fiert den Takt nees
normal. Mä mam beschte Wëllen. Awer wann dir bereet sidd,
mam Bus ze fueren, da géife mir iech dat proposéieren. Mä
wann ee kee Chauffeur méi huet, da gëtt et schwéier fir ze
fueren. Esou wéi aner Betriber och an Zäite vun der Pandemie
e Moment méi lues getrëppelt sinn an net konnten esou en
Asaz ginn ewéi sech dat vläicht jiddereen sech wënscht. Esou
war et och beim TICE. Mir konnte frou sinn, datt mir esou
iwwer d’Ronne komm sinn an datt mir eisen Déngscht konnte
beschtméiglech maachen.
Wat äre Rot ugeet, deen och näischt mam Budget ze doen
huet, fir Desinfizéierungsmëttel anzesetzen, do soen ech iech,
datt déi Bussen all Dag komplett desinfizéiert ginn. Allerdéngs,
eise Sécherheetsbeamten – dat sinn awer Leit, déi eppes vum
ëffentlechen Transport kennen –, déi Techniker hunn eis
komplett ofgerode fir op dee Wee ze goen, deen dir elo hei
proposéiert hutt. Ech huelen et nach eng Kéier mat, datt dir
dee Wonsch hei geäussert hutt, mä déi hunn eis total
dovunner ofgeroden. Dofir hu mir eng Maschinn kaf, déi
d’Bussen all Dag, wann se erakommen, komplett vun A bis Z
a bis an de leschten Eck desinfizéiert. Wat mir mat engem
Produkt, wéi dir do gefrot hutt, net kënnen assuréieren. Dat
hat zwar näischt mam Budget ze doen, mä ech wollt iech dat
awer trotzdeem mat op de Wee ginn.
Dann déi ganz Iwwerleeung vun der Iwwerwaachung. Mir
kréien nach Geleeënheet, fir doriwwer ze diskutéieren, mä et
gehéiert och net an de Budget. Ech wollt iech just soen, mir
iwwerwaache keng ëffentlech Plaz, an all dat, wat dir hei
erläutert hutt, mir géifen do eng ëffentlech Plaz
iwwerwaachen, dat wëlle mir net. Mir wëllen en zouene
Parking, dee reservéiert ass fir eis Mataarbechter a
Mataarbechterinnen. An hanner dem Haus, wou mir op eisem
privaten Terrain sinn, do maache mir eng Iwwerwaachung. Mir
wäerten op kee Fall déi ganz Place de la Libération
iwwerwaachen, esou datt déi ganz Ausféierung vu bal 10

Minutte méisseg war. Awer mir komme spéitstens den nächste
Freideg, wann de Projet selwer op der Dagesuerdnung steet
a mir iwwer de Projet selwer diskutéieren, drop ze schwätzen.
Soss hunn ech awer näischt iwwer de Budget fonnt. Ech géif
dem Här Halsdorf d’Wuert ginn, hien huet vläicht nach eppes
fonnt.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Effektiv sinn net vill Elementer hei an der Ried, déi eppes mat
dem Budget ze doen huet. De P-Bus natierlech, deen dir gutt
fannt. Dat fanne mir och gutt, datt dir dat gutt fannt. Do si vill
“gutt” beieneen. Dat ass eng gutt Saach.
Wat ech wollt soen ass dat hei. Mat der Iwwerwaachung vun
der Plaz, déi dir do an de Raum gesat hutt – ech misst jo déi
ganz Problematik vun der Iwwerwaachung relativ gutt kennen,
well ech war jo mol eng Zäit Inneminister justement mat deem
dote System, an dofir kennen ech dat relativ gutt –, dat passt
guer net heihinner a mir hunn dat, mengen ech, guer net
wëlles. A wa mir et géife maachen, da misste mir souwisou
d’CNPD (Commission nationale de la protection des données)
froen. Dat heescht dat do ass eng Saach, déi mir, wéi de
Buergermeeschter seet, heibanne wäerten diskutéieren. Mir
wëlle just eis Gebaier ofsécheren. Dat kann ee maachen, dat
ass iwwerhaapt kee Problem.
Dann hutt dir eppes beschriwwen, dat verstinn ech net esou
richteg, wat dat soll sinn. “Iwwerwaacht, dës Kéier zu Recht,
ginn eis Gebaier”, ob keng Abréch sinn, mat engem
Alarmsystem, an do wieren dann 28.500 Euro fir eng
Telefonsleitung. Dat musst dir falsch verstoen. Ech hunn de
Budget elo net bei Hand. Ech weess, datt mir esou eng Zomm
drastoen hunn, mä dat ass fir dee ganze Reseau geduecht.
Ech hat dat jo déi leschte Kéier a menger Ried gesot. Mir hunn
en IP-Netz. Dat heescht mir hu keng normal Telefone méi. Mir
fuere mat Internet a Glasfaserleitungen an eiser ganzer
Gemeng. Dat do misst déi Zomm sinn, déi mir ausgi fir déi
Standleitung kënnen ze fueren. Ech hunn eng Alarmanlag
doheem, an ech bezuelen do vläicht 50 Euro, emol net, 30
Euro oder 40 Euro, déi ugeschloss ass mat enger
Standleitung. Mir hunn och nach 30 Gebaier, wou mir dat
hunn, dat gëtt jo e Präis, deen onméiglech ass. Dofir mengen
ech, datt dat net richteg ass, wat dir gesot hutt. Dofir wollt ech
dat och soen, well ech hunn net gären, wa Saachen am Raum
stinn, déi net richteg sinn. Dat ass net OK.
Wat och net richteg ass, a wou ech och net mat iech averstane
sinn, dat sinn déi ganz Aussoen iwwer d’Bofferdingsbrauerei.
Éischtens huet d’Bofferdingsbrauerei keng Exklusivitéit bei eis
an der Gemeng. Si kéinten eng hunn. Ma ech fannen et
normal, datt ee mat Brauereie schafft aus senger Regioun. Mir
sinn hei am Kordall, an d’Brauerei Bofferding ass eng Brauerei
aus dem Kordall. An da muss een d’”Situation de fait” kucken.
Wann ech z.B. weess, datt a Gebailechkeeten ewéi am Home
d’Bofferdingsbrauerei ass an eis esouguer nach eng
Wanderkonzessioun zur Verfügung stellt, da solle mir net mat
hinne schaffen? Ech weess net, firwat mir dat net mat hinne
solle maachen. Am WAX, wëll ech iech och soen. Dir sot, mir
géifen der Bofferdingsbrauerei dat ginn. Ech mengen, den Här
Manes ass frou, deen de Restaurant huet an dee kee Loyer
brauch ze bezuelen. Dovunner huet d’Bofferdingsbrauerei
näischt. Wat mir net gefält ass, datt dir alles vermëscht an alles
an e Package sëtzt, datt mir an engem Boot mat der
Bofferdingsbrauerei géife sëtzen an déi eis e Faass Béier
schenke fir datt mir de Bak halen. Ech mengen, dat ass net
ganz éierlech. Mir hunn näischt vun der Bofferdingsbrauerei.
Ech weess just, datt mir gutt mat hinnen zesumme schaffen.
Mir favoriséieren si net méi wéi en aneren. Mir schaffe ganz
gutt mat hinnen, an dofir sinn ech net averstane mat deem,
wat dir do wëllt eropbeschwieren. Da sot dir och dee Saz, an
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dat huet mir guer net gefall, an d’Leit dobaussen, déi dat hei
héieren, déi kënnen dat dann och noliesen. Do wou dir da sot,
“Vu weidere Kooperatiounen...guer net ze schwätzen...” Wat
soll dann esou e Saz? Hu mir dann do iergendwéi Saache
lafen? Ech weess et net. Also éierlech, ech hu vun der
Bofferdingsbrauerei nach kee Faass Béier fir näischt kritt. Mir
hu scho Fässer Béier fir näischt kritt, dat wëll ech iech soen,
wa mir grouss Festivitéiten haten. Dann hunn si eis e puer
Fässer Béier fir näischt gi well de Syndicat d’initiative
organiséiert. An dat fannen ech ganz positiv. Mä datt mir
perséinlech en Avantage hunn, datt de Schäfferot
iergendeppes do géif dréinen, do wëll ech net, datt esou eppes
hei an de Raum gestallt gëtt.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Weder zu de Schoulen nach zu de Spillplazen nach zu de
Maisons Relaise fannen ech eppes. Dat eenzegt ass
d’Jugendhaus wat jo och schonn an engem gewëssene Sënn
ofgeséchert gëtt duerch déi Paart. D’Jugend mat der
Drogeproblematik, dat ass natierlech eng Problematik, déi mir
an der Gemeng hunn. Dat ass net vun der Hand ze weisen.
Dat ass och eng Saach, wou d’Police an d’Educatioun muss
mat agebonne ginn. Dat läit net nëmmen un enger Gemeng.
Mir kënnen och gewësse Plazen ofsécheren. Mä et ass
ëmmer gewosst, datt, wa mir se vun enger Plaz e wéineg
delogéieren, mir se op enger aner Plaz erëmfannen. Dat ass
och net eng Drogeproblematik, déi eleng bei eis an der
Gemeng besteet, mä et ass jo och bekannt, datt mir ganz vill
vun där Problematik aus dem Ausland eriwwer bruecht kréien.
Mir sinn nun emol eng Grenzgemeng, wat net esou einfach
ass. Wien do a mengen Aen Hëllef misst leeschten, dat ass
d’Police. Soss ass zu mengen Dossieren net vill ze soen, do
ass weider näischt derbäi gewiescht.
Mertzig Romain, Schäffen:
Wat de Letzshop ugeet, wéi gesot, do gëtt et leider net genuch
vun eise Geschäftsleit genotzt. Ech weess awer och aus
sécherer Quell vun enger Gemeng, déi eng gutt Geschäftswelt
huet, an déi och domat ophält. Ech betounen et ëmmer erëm:
ouni Geschäftsverband, déi sech geziilt fir d’Geschäftswelt
asetzt, komme mir an deem heiten Dossier net virun.
Genee hei hutt dir am Gemengerot virun enger Zäitchen iech
geäussert, datt et vill ze vill Sue wiere fir dat, wat et genotzt
géif ginn – wann ech mech gutt kann erënneren. Elo op eemol
sot dir de Géigendeel. Do stëmmen d’Saachen net
iwwereneen.
Ech wëll iech just soen, datt, wat dir geschriwwen hutt. Mir
hunn dee Kontrakt gekënnegt, well mir ee Joer
Kënnegungsfrist hunn an da kann een net – a mengen Aen –
14 Deeg drop eng Reunioun maache fir d’Geschäftsleit, fir
hinnen dann ze soen, dat ass dat. Ech wëll iech awer och just
soen, mir hu Recours geholl mat deene Leit, déi sech an der
Stad drëm këmmeren. Et kann een zu all Zäitpunkt bäitriede
wann Interesse vun de Geschäftsleit do ass.
Dir sot hei, et soll een déi 20.000 Euro fir 2021 net stëmmen.
Wéi gesot, mir mussen e Joer am Viraus kënnegen. Also hu
mir fir 2021 mat deenen 20.000 Euro nach en Engagement,
wat kontraktuell festgehale ginn ass. Quitt datt
d’Geschäftswelt an engem Duerf vläicht méi néideg wier, jo.
Mä da muss een awer och déi Geschäftsleit fannen, déi bereet
sinn, an engem Duerf e Geschäft opzemaachen, wou net esou
vill Passage ass. Awer leider ass ze bedaueren, datt mir net
méi Geschäfter an eisen Uertschaften hunn.
D’Firmen, déi dir ugeschwat hutt, a wou mir hinnen entgéint
géife kommen, do hu mir als Gemeng eng kontraktuell
Relatioun, wou de Gemengerot hei guttgeheescht huet. Ech
wëll iech dorunner erënneren.
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An da widderhuelen ech nach Kéier – ech kéint et no bausse
jäizen – datt mir als Partner e Geschäftsverband brauchen,
wou d’Geschäftswelt sech eens ass.
D’Ëmweltpolitik, do sinn ech bei de Kolleegen, déi virdru
geschwat hunn, drop agaangen. Et ass vill geschitt am
Klimapakt. Ech widderhuelen dat och nach eng Kéier. Wann
een an déi eenzel Projete kucke geet, da geschitt méi, wéi ee
mengt oder wéi et aus den Zifferen am Budget erauskënnt.
Dir schwätzt vun der CO2-Tax, mir sinn nach net aviséiert
ginn. Dir sot, de Volume vum Dreck, dee méi ufält. Mir hunn
awer d’Erfarung gemaach – Gott sei Dank, muss ech soen –
datt trotz der Awunnerzuel, déi eropgeet, de Volume vum
Dreck net eropgeet. Do musse mir u sech eis Matbierger
luewen, well se einfach dovunner profitéieren, esou vill ewéi
méiglech ze recycléieren, wou awer trotz allem nach vill ze
maache bleift.
Dir reegt iech hei op iwwer d’Liwwerservicer vun der
Gastronomie. Et ass e bësse kontradiktoresch. Op där enger
Säit schwätzt dir fir d’Geschäftswelt, hei schwätzt dir dergéint.
Och do ass keng ganz kloer Linn.
Mat den Elektroautoen, do hunn ech och scho virdrun drop
geäntwert. Ech fannen, datt mir als ëffentlech Hand net an eng
Ofhängegkeet eraschleidere sollen, mä datt mir sollen e
gemëschte Fuerpark hunn. Natierlech soll een ëmmer op de
Wee goe vun enger propperer Energie. Mä dat geet net vun
haut op muer. An och net all “utilitaires” sinn adaptéiert,
wourop ech och schonn agaange sinn.
Stoffel Marco (LSAP):
Meng éischt Fro betrëfft d’Recette vum Loyer vun de Kierchen.
Hei hat ech gemengt, mir géifen 1.000 Euro pro Kierch kréien,
dat schéngt net esou ze sinn.
Beim Late Night Bus wollt ech froen, ob dir d’Zuelen hutt,
wéivill Leit dee benotzen.
Beim P-Bus wollt ech och froen, ob mer d’Zuele vun der
Benotzung kéinte kréien a wéini do un eng Upassung
geduecht géif ginn. Do hätt ech eng Suggestioun ze maachen.
Et si Leit, déi samschdes a sonndes zum Beispill gäre mëttes
iesse ginn. Kann een net op de Wee goen an de P-Bus
tëschent 10 a 17 Auer um Weekend ubidden?
Da wollt ech froen, ob der d’Zuelen hutt, wéi vill Persounen
iwwer d’RMG-Equipe, de ProActif an de CIGL bei eis
beschäftegt sinn. Well hei leeschte mir als Gemeng ganz vill
andeems mir dës Organisatiounen ënnerstëtzen.
Bei eisen „agents municipaux“ gesäit een, datt d’Gesetz fir
hinne méi Aufgaben ze ginn nach ëmmer net weiderkënnt. Ech
wier frou, wa mir am Iwwergang bis et esou wäit ass, déi
nächst Agente mat der Funktioun als Bannhidder géifen
astellen, well et si weider Gemengen, déi dat gemaach hunn.
An d‘Argument, si kéinten dann net méi maachen, fannen ech
net gutt, well si als Bannhidder awer méi Méiglechkeeten
hunn.
Bei de Spillplaze begréissen ech d’Aussoe vun e Freideg vun
der Madamm Conter, fir déi 2 grouss Spillplazen ze
moderniséieren an auszebauen a genee esou eng Spillplaz
am Dhoil zu Rodange ze maachen.
Den neien Atelier fir eis Betriber: endlech kréie mir eng
Infrastruktur, déi enger Gemeng Péiteng wierdeg ass.
Ech begréissen och, datt weider vill an eise Kanal an an
d’Trennung vum Uewerwaasser investéiert gëtt. Leider sinn
dat Aarbechten, wou eis Bierger dacks musse Contrainten
iwwert sech ergoe loossen, an et gesäit een, wann d’Lächer
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erëm zou sinn, net wéi vill Suen do investéiert goufen. Dat
selwecht zielt fir d’Erneiere vum Waassernetz.
Eng Gemeng huet och eng sozial Verflichtung. A mir hunn eng
Zuel vu Wunnengen, déi mir Organisatiounen oder Bierger zur
Verfügung stellen. Hei huele mir eis Verantwortung a bauen
dat aus. Zwou Wunnenge gi renovéiert nodeems mir se kaf
hunn, a mir bauen en Haus zu Rolleng. Weider Wunnenge si
geplangt. Esou soll et sinn.
Dann zum Verkéier. Hei begréissen ech den Ofschloss vun
der Verkéiersstudie iwwer de rouende Verkéier, wou nei
Erkenntnisser a Léisungsusätz proposéiert an ugeholl goufen.
Do stécht dat neit Parkleitsystem eraus.
D’Studie iwwer d‘“mobilité douce“ gëtt elo uschléissend
gemaach. Hei erwaarde mir en zesummenhänkend Vëlosnetz
an eiser Gemeng mat Uschloss un eis Nopeschgemengen a –
länner an un dat nationaalt Vëlosnetz. Déi Vëlosweeër
mussen awer esou ugeluecht sinn – wou et méiglech ass –
datt se getrennt vun der Strooss sinn, soss ginn se net genotzt.
Bei de Parkhaiser ass scho munches geschitt, an et sinn der
nach an der Ausféierung an an der Planung. Do si mir um
richtege Wee. Och däerf hei zu Péiteng d’Lëtzebuerger
Strooss net vergiess ginn. A verschidde Quartiere feelen awer
nach kleng Parkingen, wou Enkpäss sinn.
Lues awer sécher entsteet eist Netz vu pedagogesche
Radaren an der ganzer Gemeng. Hei erhoffe mer eis, datt
d’Autofuerer sech duerch déi ugewisen Zifferen ugesprach
fillen, an d'Vitesse éischter respektéieren.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech wollt op 2 Saachen agoen. Dir hutt d’Zuele gefrot, wat de
ProActif an de CIGL ugeet. Ech kann iech soen, datt am CIGL
26 Leit sinn, déi dovunner profitéieren. Et sinn awer nach 10
Leit engagéiert, déi di Leit encadréieren. Am ProActif hu mir –
mir hunn dat am leschte Gemengerot vum 23. November an
der Konventioun mam ProActif guttgeheescht – 21.960
Stonnen, déi d’nächst Joer solle vun deene Leit geschafft ginn.
Dat sinn net ëmmer déiselwecht Leit, dat wiesselt bei hinnen.
Trotzdeem, mat deenen 21.960 Stonne kënne mir eng ganz
Rei Leit beschäftegen.
Eis Revis-Equipe läit ëmmer tëscht 6 an 10. An esoubal eis
Regiebetriber op enger aner Plaz sinn, da kënne mer se do
ënnerdaach bréngen an d’Equipe opstocken. Dat huet deen
zoustännegen Assistant social, den Här Paul Dechmann,
gefrot. Et ass virgesinn, déi Equipe an den nächste Joer
opzestocken.
Wat d’Agent municipauxen ugeet, esou wësse mir, datt se de
Moment just de rouende Verkéier kontrolléieren. An och wa
mir hinnen d’Funktioun vum Bannhidder ginn, da weess ech
net esou richteg, wat si kéinten dobausse sanktionéieren. Mir
wëssen alleguer, datt mir un deem neie Gesetz schaffen a
wann et kënnt, da kréien d’Agent municipauxe méi “poids” a
méi Aufgaben. Mä anersäits – an dat ass de Corollaire dozou,
well soss bréngt dat et och net – kann en Agent municipal
administrativ Strofen, déi mir kënnen am Gemengerot an
eisem Polizeireglement festleeë wann z.B. d’Nuetsrou net
respektéiert gëtt oder d’Caféen hir Terrassen net zurzäit
zoumaachen, ausschwätze wann en eng Infraktioun feststellt,
esou wéi en dat elo am rouende Verkéier mécht. Et kann
eppes dénge wa mir bei der Saach stinn a feststellen, datt mir
net kënne reagéieren, dann ass dat sécherlech net ganz vill, a
mir riskéieren, datt mir déi Leit mat esou Aufgaben, déi
eigentlech kee Resultat hunn, d’Flemm andreiwen an se
decouragéieren. Dofir mengen ech schonn, datt dat Gesetz
endlech misst kommen an d’Aufgabe vun deenen Agent
municipauxen erweidert ginn, esou datt och déi zousätzlech

Strofen an de Katalog kommen, déi d’Agent municipauxe
kënne verhänken. An da brénge mir et och fäerdeg op deene
Punkten, wou eis duerch d’Gesetz d’Méiglechkeet gi gëtt,
direkt ze reagéieren an ze agéieren.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Här Stoffel, ech hunn 3 Punkten, wou ech iech wollt eng
Äntwert ginn. Dat sinn éischtens déi Detailfroen, déi dir gestallt
hutt zum Late Night Bus an dem P-Bus, an zwar wéi vill Leit
do matfueren. Den nächste Freideg am Gemengerot kritt dir
déi an da wësst dir genee, wat dat ass.
Déi zweet Saach, déi ech wollt soen, ass, datt ech begréissen,
datt dir effektiv sot, wéi vill Suen investéiert ginn an
d’Iwwerflächewaasser, an d’Ofwaasser an an d’Drénkwaasser. Dat gesäit een dacks net. Et ass méi flott heiansdo
e Kulturzenter ze bauen, well d’Leit dovunner eppes hunn. Bei
deem hei gesäit een dat net, mä do maache mir wierklech vill,
an dat scho säit Joerzéngten. Also si mir net esou schlecht
opgestallt. A mir hu jo eng nei Strategie, an et gëtt nach
besser, besonnesch wat d’Hydraulik am Drénkwaasser ugeet.
Dir wäert gesinn, do kënnt nach munches op eis zou. Awer do
kënnt och vill Qualitéit mat eran, an do si mir als Gemeng net
schlecht opgestallt.
Dat lescht sinn déi pedagogesch Radaren. Do hat ech jo
virdrun erkläert, datt mir eng ganz Strategie hunn, wou déi
hikommen. Hoffentlech halen d’Leit sech och dorun.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Här Stoffel, ech hu just 2 kleng Punkten. Deen éischten, deen
dir opgeworf hutt, ass de Loyer vun de Kierchen. Déi Zomm, déi
do am Budget steet, stëmmt. Dat ass keng verkéiert Zomm. Do
muss een natierlech vläicht e bësse besser kucken, besser
liesen.
Deen zweete Punkt geet iwwer d’Spillplazen. Déi Spillplaz am
Doihl ass natierlech ofhängeg vum Jufa-Hotel, dat do gebaut
gëtt. Do ass eng gréisser Event-Spillplaz virgesinn. Dat gëtt
dann e ganz ganz flotten Event do uewen. Loosse mer dann
och hoffen, datt deen Hotel an nächster Zukunft do zustane
kënnt.
Mertzig Romain, Schäffen:
Dir gitt an op déi nei Ateliere fir eis Betriber. Jo, ech si frou,
datt eis Beleegschaft dës Installatioune geschwë kann notzen.
Ech kann iech just do zoustëmmen.
Mat de Vëlosnetzer, do deelen ech och är Meenung. Ech si
mat deenen Dossieren amgaang, wat den Uschloss un
d’Nationalpist ass an och déi international iwwer den Interreg,
wéi ech och am Budget präziséiert hunn. A wann et nëmme
méiglech ass, da maache mir et och, datt mir déi Vëlosweeër
esou uleeën, datt se vun der Strooss getrennt sinn. Dat ass
awer leider net iwwerall méiglech.
Gira Carlo (CSV):
Här Buergermeeschter, Madamm, dir Hären aus dem
Schäfferot,
Gespaant hunn ech ären Ausféierungen e Freiden
nogelauschtert. Nom Här Mellina senger Analys ass et weider
méiglech, op engem héijen Niveau ze investéieren, wat vu
Regierungssäit och esou gewënscht ass, obwuel grad si
wéinst Corona manner Finanzmëttel fir déi kommend Jore
kënne garantéieren. Als Péitenger Gemeng si mir duerch eis
virsiichteg Finanzpolitik an der glécklecher Lag, déifgräifend
Réckschléi kënnen opzefänken.
Et bleiwen eng Rei Hausaufgaben ze maachen, ewéi den
Ausbau vun de Schoulen an de Maisons Relaisen,
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d’Erneierung vun den Infrastrukturen, an do virun allem de
Kanal mat der Kläranlag souwéi dem Iwwerflächewaasser. An
de Jenken leeft déi éischt Phas vun den Erneierungsaarbechten. Kann ee gewuer ginn, bis wéini dës éischt Phas
dauert an a wat fir enger Zäitspan déi zweet Phas geplangt
ass?
Natierlech, wat méi versigelt gëtt, wat méi Iwwerflächewaasser sech usammelt. An dësem Zesummenhang wollt ech
froen, ob dëse Problem am Quartier nërdlech vun der Athuser
Strooss geléist ass. Wéi ass et am Beräich vun dem attraktive
Projet hanner der Gare zu Rodange mat den Ofwässer? Ass
dee Problem gereegelt?
Moossname fir d’Iwwerflächewaasser an de Kanal fir
d’Realiséiere vum neie Wunnquartier um fréieren Terrain vun
der Eucosider weisen eis, datt d’Bauen seng Auswierkungen
op eisen Environnement huet. Beim Environnement hätt ech
mer deselwechten Enthusiasmus gewënscht, wéi de
Schäfferot e fir d’Kultur un den Dag geluecht huet.
Besonnesch begréissen ech, datt zu Rolleng e liewegen
Duerfkär entsteet an datt do eng Biergerbedeelegung
gewënscht ass. Ze begréissen ass och, datt d’Entrée vu
Péiteng aus Richtung Bomecht nei amenagéiert gëtt. Gëtt hei
nieft enger Neigestaltung vum Verkéier och un eng optesch
Léisung geduecht?
A punkto Soziales brauche mir eis sécher net ze schummen.
No Atzengen gëtt zu Rodange de Lotissement „Neiwiss II“ no
soziale Critèrë realiséiert. Et ass dëst op mannst e
Puzzelstéck fir der Wunnengsnout meeschter ze ginn, op déi
d’Regierung nach ëmmer keng Äntwerten huet, well einfach
keen de Courage huet, dat waarmt Eise vum ongebremste
Wuesstem unzegoen.
Weider ass de Staat am Besëtz vun enger Rei Terrainen, déi
fir sozial Projete genotzt ginn. Do wier schonn de Lotissement
„Eucosider“. Da ginn 2021 d’Aarbechte fir de Bau vu
verschiddene soziale Wunn- a Betreiungsstrukturen um
fréiere Site vum LTMA an Ugrëff geholl. Och ass domat ze
rechnen, datt um Eck un der Athuser Strooss mat der Cité
Jenken, Wunnenge fir Jugendlecher, déi betreit ginn, entstinn.
Dëst nieft soziale Wunnengen, déi d’Gemeng zum groussen
Deel iwwer den interkommunale Syndikat Sikor zur Verfügung
stellt. Zu de soziale Projete kann een och d’Maisons Relaisen
ziele wou – ech hunn et scho méi dacks ënnerstrach – et ni
méiglech wäert sinn, datt fir all Kand aus der Gemeng esou
eng Plaz zur Verfügung gestallt ka ginn. Wéi och eis
Jugendhaiser. Mat der Zentraliséierung vun de Gemengenatelieren dinn sech nei Perspektive fir dat Péitenger Haus op.
Fir Rodange schéngt eng zentral Plaz nach wieder onwarscheinlech.
Bei de Schoulen hu mir eng Flicht, genuch Schoulraum zur
Verfügung ze stellen. Dëser Aufgab si mir mat deene
geplangte Projeten zu Rodange an zu Péiteng, souwéi dem
Ausbau vun der Rollenger Schoul mat enger Maison Relais
sécher gerecht. D’Regierung war beflass, séier eng Trennung
vu Kierch a Staat hinzekréie fir kloer Verhältnisser ze schafen.
Bei de Schoule géif ech mer wënschen, datt dëst mat
derselwechter Determinatioun géif geschéien, fir datt et dann
nach just un der Gemeng wier fir d’Schoulgebaier mat de
Sportinfrastrukturen zur Verfügung ze stellen. Also
d’Hardware. A fir d’Software kéint dann deen dichtegen Här
Meisch mat senge Servicer suergen.
An Zäite wou et international Bestriewunge gëtt d’Klimaziler
eropzeschrauwen an dem Aartestierwen entgéint ze wierken,
hätt ech mer fir dëse Budget e puer méi ambitiéis Ziler
gewënscht. Wéi eng Auswierkungen hunn all eis Projeten op
d’Ëmwelt, ass eng weider zentral Fro. Ech gesinn dës Kéier
dovunner of, zu dësem Thema an den Detail ze goen. Ech
www.petange.lu

iwwerloossen dem Här Arendt dës Charge. Positiv ervirhiewe
wëll ech, datt op verschiddene Plaze renaturéiert gëtt. Ech froe
mech, wéi mer dem Klimapakt 2.0 begéinen, well dat ganzt
vergaangent Joer ass de Gemengerot an dësem Punkt näischt
gewuer ginn. Et ass geplangt, e Konzept fir d‘“mobilité douce“
an Optrag ze ginn. Ech hoffen, datt dëst Konzept op d’mannst
déiselwecht Wichtegkeet kritt, wéi dat vun der Mobilitéit.
Als Gemengerot sti mir viru groussen Erausfuerderungen. Mäi
Wonsch ass, datt all Eenzelen heibannen d’Zeeche vun der Zäit
erkennt an do géigesteiert, wou et néideg ass. An dat am
Bewosstsinn, datt och d’Wuelstandsgesellschaft seng Grenzen
huet. Misst een net opgrond vun der Nohaltegkeet dofir
suergen, d’Liewensdauer vu verschiddenen Infrastrukturen – a
besonnesch vun de Sportinfrastrukturen – eropzesetzen? Ech
denken hei un d’PiKo an de QT, wou erneiert muss ginn, an
dann och de Buedembelag fir den Tennis, de Fussballterrain zu
Péiteng a fir de Squash. Wéi ass et mat deem berüümte
Foussofdrock, dee mir a punkto Ëmwelt hannerloossen? Gëtt
dee konsequent berechent? En Ëmweltberoder hätt hei an
dësem Punkt genuch Aarbecht fir eng Tâche kënnen ze erfëllen.
Ech soe Merci fir d’Nolauschteren.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Här Gira, ech ginn iech Recht. Mir kënnen och dëst Joer op
engem ganz héijen Niveau investéieren. Ronn 63 Milliounen
Euro, dat hate mir nach ni. Dat ass méiglech, well mir eis déi
Mëttele ginn hunn an de leschte Joren an net iwwerméisseg
grouss Spréng gemaach hunn a vläicht deen een oder anere
Kaddo net gemaach hunn. Mir hu versicht, hei eis Aufgab als
eng Gemeng wouer ze huelen, an do huet een eben déi eng
oder aner Aufgaben z’erfëllen. An déi hu mir hei zu Péiteng
ëmmer mat beschtem Wëssen a Gewëssen erfëllt. Doduerch
hu mir och dëst Joer d’Mëttele fir weiderhin am Interesse vun
eise Bierger a Biergerinnen z’investéieren.
Dir hutt et ervirgestrach. De liewegen Duerfkär zu Rolleng soll
bestoen. Dat ass elo e grousst Wuert. Mä mir wëllen zesumme
mat eise Bierger a Biergerinne kucken, wat ass wichteg fir den
Duerfkär, wat feelt am Duerfkär fir e lieweg ze gestalten, a wat
kann dernieft entstoen. Dat soll am Dialog mam Bierger
geschéien. An dann hoffe mir, datt mir hei am Gemengerot
eng gutt Entscheedung an den nächste Méint oder an deenen
nächsten 1 oder 2 Joren treffen.
Mir hunn An Atzengen, mir hunn elo Neiwiss II, dat sinn 2
Projeten, wou mir probéieren, eise Bierger a Biergerinnen
d’Méiglechkeet ze gi fir neie Wunnraum ze kréien an hir eege
Wunneng – besonnesch déi jonk Leit - ze kafen respektiv ze
lounen. Mir hunn och engersäits iwwer d’SNHBM am Fong
geholl e System, wou d’Leit den Terrain net hunn, mä wou
d’Leit just d’Haus kafen oder einfach lounen. A mir hunn op
där aner Säit en Deel vun den Terrainen, dee mir verkafe fir
dann e bëssen eng grouss Panoplie u Méiglechkeeten ze ginn
an och all Facettë vum Wunnen ze favoriséieren. An och dat
solle mir um Niveau vum Lotissement Neiwiss II ustriewen.
Och wann et méi kleng ass, a wann ee mat 36 Haiser plus 4
Wunnengen an enger klenger Residenz net deeselwechte
Spillraum huet ewéi An Atzengen, wou mir awer bal 100
Haiser an an déi 30 Wunnengen hunn, esou ass trotzdeem,
do ginn ech iech Recht, Potenzial do. An dat Potenzial, wat dir
ugeschwat hutt, d’Lotissement Eucosider, läit do. An och dat
wier e Projet, dee kéint realiséiert ginn. De Proprietär
dovunner ass de Ministère du logement, an deen, deen dat
soll exploitéieren an a Musek soll ëmsetzen ass d’”Société
nationale d’habitations à bon marché”. Mir waarden drop. Et
ass e bëssen an d’Stocke komm. Dat kann allerdéngs COVID
bedéngt sinn, mä mir waarden drop fir do och weider
Méiglechkeete fir Wunnengsraum ze schafen. Do hu mir jo
dann och en Träger, d’SNHBM, déi doranner doheem ass a
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besser ausgestatt ass ewéi eng Gemeng fir esou eppes ze
verwalten an do de Lead huet. Mir sinn eis eiser sozialer
Aufgab bewosst. Ech si frou, datt den Här Gira dat elo
ugeschwat huet. Mir hunn dee Projet, deen sech och am
Zentrum vu Péiteng wäert realiséieren. Do um alen LTMA Site,
wou och Wunnenge solle geschaf gi fir Leit, déi mussen
encadréiert ginn, déi eng gewësse Behënnerung hunn. Et gi
behënnertegerecht Wunnengen. An et ass ugeduecht – mä
dat ass natierlech e bësse méi wäit, wou een dat muss kucken,
wou dat soll realiséiert ginn – Wunnenge fir Jugendlecher op
der Athuser Strooss ze realiséieren. Och do besonnesch fir
jonk Leit, déi kuerzfristeg eng Wunneng brauchen a fir do mat
dem Familljeministère a mat deene Strukturen, déi mir zur
Verfügung hunn am Ministère, en encadréiert zäitweilegt
Wunne fir jonk Leit wëllen ze assuréieren. Dat heescht eis
Gemeng ass sech wuel hire soziale Critèren an de sozialen
Aufgaben, déi hir operleien, bewosst. Natierlech muss een,
wann ee Politik mécht, e bësse méi wäitsiichteg sinn an et
muss een all Iwwerleeunge maachen an et kann net just an
eng Richtung goen. Et muss een an all Richtung denken. Et
muss een esou Wunnengsprojete polyalent gestalten. An
dofir, mengen ech, ass d’Gemeng Péiteng bereet fir schonn
op all deene Pisten, wourunner se amgaangen ass ze
schaffen, fir jiddereen, deen e Bedierfnis huet, eng Méiglechkeet op eisem Territoire ze schafen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Et ass effektiv ee Punkt, deen dir ugeschwat hutt a wou ech och
mengen, datt mir en als Gemeng ganz eescht huelen an datt
mir an deenen nächste Jore gutt opgestallt wäerte sinn. Dat
huet domat ze doen, wat de Buergermeeschter elo gesot huet
iwwer de Site Eucosider. Dat huet mat deem neie Projet hanner
der Gare zu Rodange ze doen an och domat ze doen, wat dir
ugeschwat hutt, nërdlech vun der der Athuser Strooss. Et ass
esou, datt mir déi lescht Joren ëmmer punktuell gekuckt hu wéi
et mam Reewaasser war. Do maache mir elo eng Gesamtetude
– dat hat ech iech och bei der Budgetspresentatioun gesot. Dat
heescht dat gëtt zesumme mat der “Administration de la gestion
de l’eau” an och zesumme mat engem Büro, dee mir ëmmer
hunn an deen eis déi Saache mécht, gemaach. Esou gi mir
global an eiser Gemeng vir. Mir kucken, wou
Reewaasserproblemer sinn, wou Iwwerschwemmunge sinn.
Dat hutt dir jo och hei an ärer Präsentatioun geschriwwen. An
do sinn der jo manifestement an der rue d’Athus. Bis elo hate
mir scho Suen ausgi fir an der rue des Alliés ze kucken, wéi et
do mam Waasser ass. Do leie schonn Donnéeë vir. Virun
engem Joer hate mir och Suen zeréckbehale fir ze kucken, wéi
et mat deem Opfangbecken an de Jenken ass. Mä dat geet net
duer. Do hu mer mussen Etudë maachen. An elo hu mir gesot,
mir maachen eppes Globales, esou datt dann nërdlech vun der
Athuser Strooss de Problem geléist gëtt. E gëtt och sécherlech
zu Rodange op oder bei der Gare an deem neie Quartier geléist
an och, wéi de Buergermeeschter gesot huet, uewen um
Eucosider-Site. Mir wäerten do eng modern Politik maachen.
Eucosider, dat hunn ech déi leschte Kéier gesot, do kënnt dee
ganze Projet vun der Nidderkuerer Strooss erof duerch d’rue de
la Liberté bis erof an d’Kor eran. Dir gesitt, et gëtt vill an deem
Beräich investéiert. Do kënne mir eis roueg eng 1 oder eng 2
ginn am Sënn vun der Ëmwelt an der Nohaltegkeet.
Wéi d’Aarbechten an de Jenken viruginn, dat hat ech schonn
d’lescht Kéier bei der Budgetsvirstellung gesot. Ech hat gesot,
bis d’nächst Joer an de Mäerz oder Abrëll gëtt an der Phase 1
den Haaptstrang gemaach, wou alles draleeft. Duerno
kommen d’Niewesträng drun. Dat geet bis d’Enn vum nächste
Joer. Dat ass dat fir d’Infrastrukturaarbechten an de Jenken.
An da bei der Bomecht hat dir gefrot, wéi mir dat
amenagéieren. Do ass et esou, datt mir de Moment am
Standby sinn. Mir haten do eng Reunioun zesumme mat der

Gemeng Käerjeng, a mir mussen do nach eng Kéier “à charge”
goe fir datt deen Dossier weidergeet. Mir haten do 4 oder 5
Léisungen um Dësch leien. Mir hunn d’Léisung 2 oder 3
zeréckbehalen. Dat ass, wann dir vu Lénger kommt. Eng 50
Meter ier der bei de Stopp kommt, gëtt no riets eng Strooss
gemaach, esou datt een direkt a Richtung Péiteng erakënnt.
D.h. et gëtt eng Entrée manner gemaach op déi Kräizung, déi
mir elo hunn. De Rescht, déi ganz Plaz gëtt dann erneiert. Dat
ass dat, wat mir virgeschloen hunn. Ponts et Chaussées
wëssen, wéi eng Léisung mir wëllen. Mir mussen elo kucken,
datt mir se derbäibehale fir datt mir dee Projet maachen. Bei
deene Käerjenger ass genee deselwechte Wëlle wéi bei eis fir
eppes ze maachen, fir Neel mat Käpp ze maachen. Wann dat
elo konkret gëtt, datt mer 2021 méi no unenee réckelen, da
kënnen déi Aarbechten 2022 gemaach ginn oder op d’mannst
ugefaange ginn. Et ass scho ganz vill gemaach ginn am Sënn
vun de Pläng. D’Niveaue si scho gekuckt ginn, well den
Terrain hänkt jo do, esou datt ech mengen, datt do Aarbechte
virun dem Enn vun der Legislaturperiod kënne gemaach ginn.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Här Gira, et ass jo allgemeng bekannt, datt d’Opfankstrukturen, ob et Crèchen, Maisons Relaisen oder Schoule
sinn, mir um Häerz leien an ech och beflass sinn, esou vill wéi
méiglech deem an dëser Gemeng entgéint ze kommen. Dir
hutt och de Site LTMA ugeschwat. Do sollt natierlech och esou
e Genre Schoulstruktur kommen, do si mir awer net
Demandeur, dat läit um Ministère. Extra fir Kanner, déi
bestëmmte sozial Komponenten net hu fir an enger normaler
Schoul kënne betreit ze ginn. Dat ass och ze begréissen, well
och bei eis an der Gemeng ass jo bekannt, datt mir vill Kanner
mat spezielle Bedierfnisser hunn. An ech mengen, déi wieren
do gutt opgehuewen.
Genee wéi de Buergermeeschter et schonn ugeschwat huet,
esou ass dee Projet op der Athuser Strooss scho ganz laang
am Gespréich. Do hunn ech selwer am Ministère scho ganz
laang Diskussioune gehat, well do ass e grousse Besoin. Deen
ass och ganz wichteg, och fir eis an der Gemeng. Net eleng fir
eis an der Gemeng, well dat soll e wéineg en iwwerregionale
Projet ginn, deen am Süden ze begréissen ass.
Da wëll ech just nach op d’Informatik an de Schoule kommen.
Dat ass e grousse Budget. Mir wieren natierlech frou, wann
den Här Meisch do mat op de Wee géif goe fir eis finanziell
z’ënnerstëtzen. Mir hu bis elo ganz gutt Informatioune kritt, wat
an de Schoule soll oder ka gemaach ginn. Ma de Ball läit
natierlech nach ëmmer bei de Gemengen, déi dofir déif an
d’Täsch musse gräifen. Mir stinn awer net eleng do als
Gemeng, well dat ass an all Gemeng am Land en Thema. Et
ass och en Thema am Syvicol, deen an deem doten Dossier
scho beim Minister virgesprach huet. A mir hoffen, an deenen
nächste Méint eng positiv Äntwert ze kréien.
Mertzig Romain, Schäffen:
Déi meeschte Saachen, déi dir erwäänt hutt, do hunn ech
schonn Äntwerten drop ginn. Ech wëll kuerz op
d’Sportinfrastrukturen agoen. Selbstverständlech mat der
Liewensdauer wiere mir als Gemeng ëmmer frou, wann se méi
laang géifen halen ewéi dat u sech virgesinn ass. Beim PiKo
si mir bei 16 Joer, wou dat elo funktionéiert, a wou awer 10
Joer méi virgesi sinn. Beim QT si mir bei 7 oder 8 Joer, wou
ee seet, dat ass net normal. An da kucke mir awer den Tennis,
wou eng Liewensdauer vun 12 bis 15 Joer virgesinn ass, a
wou mir elo schonn 20 Joer op deenen Infrastrukture spillen.
An och de Fussballterrain zu Péiteng, dee war elo 26 Joer am
Betrib, esou datt mir awer, wa mer global kucken, eng relativ
gesond Moyenne hunn. Selbstverständlech, wa mir och en
uerdentlechen Entretien maachen, da sollen déi
Infrastrukturen och méi laang halen.
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Welter Christian (Piratepartei):
Merci fir d’Wuert.
Als jéngste Gewieltenen am Gemengerot hunn ech wuel eng
aner Siicht op eis Erausfuerderunge fir d’Zukunft, dofir ginn
ech och op besonnesch déi Punkte fir meng Altersgrupp haut
a menger Interventioun an.
Et war keen einfacht Joer, net fir d’Staatsfinanzen an nach
manner fir d’Finanze vu ville Betriber a Leit hei an der
Gemeng. Viru ronn engem Joer huet et mam Coronavirus
ugefaangen, a kee vun eis hätt kéinten denken, datt mer do
um Ufank vun enger Pandemie géife stoen, déi sech an d’Rei
stellt mat der spuenescher Gripp.
Enfin, de Lockdown an all déi sanitär Moossnamen hu vill
Wirtschaftsaktiviéite schwéier beanträchtegt. Dofir well ech déi
Geleeënheet hei als éischt emol notze fir no der Solidaritéit
nom Tornado 2019, da fir d'Solidaritéit, d'Matschaffe an
d’Gedold vun eise Bierger a Gemengenaarbechter 2020 e
grousse Merci ze soen.
Ouni elo erëm wëllen op alles zeréckzekommen, wat scho
gesot gouf, ass et wichteg unzemierken, dass ee Budget méi
ass ewéi nëmmen en Stéck Pabeier mat Zuelen. E
Gemengebudget ass den Ausdrock vum politesche Wëlle vun
enger Majoritéit a spigelt politesch Prioritéiten erëm. An do
kann een sech roueg d’Fro stellen, ob dat, an dat wat dës
Gemeng ëmmer investéiert, zu 100% gutt ass. An d’Äntwert
op dës Fro ass ganz kloer: sécher net.
Eng Saach ass och kloer: et ass ëmmer schwéier als
Oppositiounspolitiker engem Budget kënnen zouzestëmmen:
bei esou villen detailléierten Ausgaben a Recetten hänkt
d’Zoustëmme ganz vill mam Vertrauen zesummen, well déi
eenzeg, déi wierklech wëssen, wat stëmmt a wat net, sinn déi,
déi d’Posten encodéieren.
Vertrauen ass gutt, Kontroll ass besser, an dofir hunn ech mer
beim Liese vum Budget och e puer Punkten erausgeholl, déi
mech stéieren.
Meng Faszinatioun als Ëmweltaktivist ass bekannt, an dofir läit
och e Verbuet vun der Klappjuegd mir um Häerz souwéi eng
professionell Juegd fir den Héichsëtz. Ugefaange mat der
Juegd hei an der Gemeng. Wéi bei de Recetten ze liesen ass,
kréie mir hei zu Péiteng 1.500 Euro aus engem Pachtvertrag
fir d’Juegd. Ech géif hei gäre vum Schäfferot wëssen, wéi eng
Juegdlousen dat wieren an op d’Gemeng bei deenen neie
Lousen, déi elo ab 2021 gëllen, och erëm d’Juegd erlaabt
huet?
A wéi vill Klappjuegten 2020 erlaabt waren, a wéi vill et der
wäerten 2021 sinn? Wier et no eis Pirate gaangen, hätte mir
als Member vun engem Juegdsyndikat ganz am Sënn vum
Déiereschutz ee Juegdverbuet op deenen Terraine gefrot an
d’Juegten op reng administrativ Juegte limitéiert. Also fort vun
der Fräizäitaktivitéit vun der Juegd hin zu enger professioneller
am Sënn vun der Natur.
Mir gleewen nach ëmmer fest un d’Iddi, dass d’Philosophie
vun der Juegd muss moderniséiert ginn, mat professionelle
Jeeër souwéi et an der Schwäiz am Kanton Genf de Fall ass.
Alternativ ebe mat engem gudden Encadrement säitens dem
Staat, fir mat administrative Juegten iwwer Pirsch engersäits
d’Ofschosspläng kënnen anzehalen, anerersäits eng Juegd ze
hunn, déi am Respekt vum Déier stattfënnt. Ech weess, mir
sinn am Kontext vum Budget an et sinn nëmme 1.500 Euro
Recetten, mä all Euro ass ze vill fir dee barbaresche Sport. Eis
geet et net ëm d’Suen, ma ëm de Prinzip, datt dës Majoritéit
d’Juegd weiderhin nom veraalten Denke weiderdreift. Dofir
schwätze mir eis och kloer géint eng Klappjuegd aus a
géingen se och komplett verbidden.
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Och bei der Hondssteier komme mer mat dëser Majoritéit net
op ee gréngen Zweig, wat schued ass, well och hei handelt et
sech ëm eng éischter kleng a symbolesch Recette vu 45.000
Euro, déi d’Gemeng den Hondsbesëtzer all Joer aus der
Täsch zitt. Wat mir schued fannen, well eiser Meenung no sollt
een net – a fir vill Leit ass och en Hond e wichtege Member
vun der Famill – d’Liewe vun engem Hausdéier mat enger
Steier beleeën. Quasi eng Strof fir eng Adoptioun vun engem
Liewewiesen. Dat ass ethesch kritesch ze hannerfroen.
Wien sech ëm een Hausdéier këmmert, deen hëlt eng grouss
Responsabilitéit op sech. Et ass mat ville Käschte verbonnen,
vum Fudder bis hin zu de Veterinärskäschten. Als Gemeng gi
mir op de Wee a soen "Oh gutt, du stells dech bereet, fir dech
ëm en Hond ze këmmeren, wat scho mega vill Aarbecht ass,
komm bezuel emol nach 30 Euro pro Joer dobäi, obwuel scho
jiddereen
an
der
Gemeng
Steiere
bezilt
fir
d'Propretéitskäschten ze decken an och aner Déiere Knascht
maache fir déi keen eng Steier bezilt." Och wann 30 Euro kee
risege Betrag sinn, fanne mir dat awer diskriminéierend. Mir
bleiwen hei bei eiser Positioun wéi all Joer a soen, dës Steier
ass net néideg a gehéiert ofgeschaaft.
Mir begréissen, dass d'Jugendhaus Péiteng erweidert gëtt,
dank der grousser Nofro an der Villzuel u Jonken am
Jugendhaus ass et och Zäit ginn. Mir Pirate maachen awer
och drop opmierksam, dass déi ganz Struktur och
handicapéiertegerecht gemaach muss ginn. Jidderee soll
Zougang zum Jugendhaus hunn. Wat fir eis awer net ze
akzeptéiere wier, dat ass eng Videoiwwerwaachung vun de
Jonken, déi iwwer d’Liberatiounsplaz an d’Jugendhaus ginn.
Wat mir zu Rodange ze bedenke ginn: et muss een iwwer e
méi zentrale Site fir d’Jugendhaus nodenken, eventuell dat
aalt Paschtoueschhaus. Dat kéint zimmlech gutt als
Jugendhaus ëmgebaut ginn a wier zentral.
Ëmwelt
Den Iwwergang vun enger individueller Mobilitéit op ee
staarken ëffentlechen Transport géif natierlech och de
klimatesche Foussofdrock vun eiser Gemeng verbesseren.
Well, si mer éierlech, aktuell ass d’Péitenger Klimapolitik
éischter eng Klimaschmarotzerpolitik, opgebaut op de Recettë
vum Tankstelleressort um Dräilännereck. D’Autoen a
Camione komme vun iwwerall heihinner tanken a stoussen
d’Ofgasen dann anerwäerts erëm aus, esou beräichert sech
d’Gemeng also un de Steieren an d’Ofgase sinn dann eben
net méi eise Problem, well déi jo net méi hei ausgestouss ginn.
Mir Pirate fannen, dass och domadder muss Schluss sinn an
dass een sech schnell aus dem Tanktourismus-Geschäft
zeréckzitt, dat zum Wuel vun eiser Loft an Ëmwelt.
D’Terrainen an dëser Zon kéinte fir vill aner Saache genotzt
ginn, ma et muss sech getraut ginn, aus dem veraalten
Denkmuster erauszekommen.
Wann mer scho beim Thema Ëmwelt sinn, da begréisse mir
esou Projeten ewéi de Plogging an ech perséinlech sinn do
och gäre bereet weider auszehëllefen.
Dass elo iwwert eng Bëschcrèche am Budget e Punkt steet,
dat freet eis. Mir als Piraten si wierklech e Frënd vun deem
Konzept.
Nach eng kleng Bemierkung an e puer Froen zur neier LEDWand am Gemengegebai. Mir begréisse jo all Schratt a
Richtung Digitaliséierung, just, 98.000 Euro ass eng
beträchtlech Zomm. Do si mir natierlech gespaant, wéi déi soll
ausgesinn a wat se am Endeffekt da fir dee Präis och alles
kann. Vläicht esouguer Hologramme projezéieren? Neen,
Spaass op d'Säit, et wier fein Här Halsdorf, wann dir eis do
nach e bësse méi Detailer kënnt ginn.
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Dass den ënneschten Deel vun der avenue de la Gare zu
Rolleng nei gemaach gëtt, begréisse mir och. Et ass héich Zäit
ginn. Do wollt ech dem Verkéiersschäffen och mat op de Wee
ginn, dass et wichteg ass fir de Raserproblem an dëser
Strooss an de Grëff ze kréien. Den ieweschten Deel gëtt
schonn Dag an Nuecht als Rennstreck benotzt a wann elo
nach den ënneschten Deel ouni Hindernisser gutt befuerbar
wäert ginn, riskéiert dat sech zu engem grousse
Sécherheetsproblem ze entwéckelen.

sinn eis däers bewosst a mir kommen och nach eng Kéier
domat erëm. Ech hunn är Doleance ganz gutt verstanen an
ech ginn iech 100% Recht. Wéi d’Lächer an der Strooss
waren, do konnten se net esou séier fueren, mä elo sinn
d’Lächer nees eraus an elo kënnen se nees méi séier fueren.
Mä dir hutt 100% Recht. Mir wäerten och do kucke fir eist
Bescht ze maachen. Mir sinn net eleng an deem Dossier hei,
well et ass eng Staatsstrooss, well Ponts et Chaussées
matschwätzt.

Dir gesitt, e Budget ass méi wéi nëmmen e Stéck Pabeier mat
Zuelen. Effektiv stinn hannert den Zuele vill Projeten, mat
deenen ee kann d’Accord sinn oder net. Ech hunn a menger
kuerzer Ried elo nëmmen e puer Problemer ugeschwat, déi
mat ëffentleche Finanze kënnen an Ugrëff geholl ginn. Wéi
gesot, dës Majoritéit huet hir Prioritéiten. Mir sinn net Deel vun
der Majoritéit a mussen dofir och net mat allem d’accord sinn,
wat dir mengt, wat richteg ass. Et och ass natierlech net alles
schlecht, et sinn och gutt Projeten dobäi, an dofir stëmme mir
dëse Budget mat Jo.

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Wa mir elo op Rodange kommen a mir schwätze vun engem
neie Jugendhaus zu Rodange, do sidd dir jo mat der Iddi
komm fir et eventuell am ale Paschtoueschhaus ze hunn. Mä
dat ass jo de Moment nach verlount. Mir waren do éischter der
Meenung, datt mir eis Gedanke solle maache fir am Zentrum
eng Plaz ze sichen, wou mir d’Jugend kéinte mat afléisse
loossen, wou si hir Iddien och do kéinte realiséieren, wat
heiansdo an engem ale Gebai net esou méiglech ass. Dat sinn
déi Iddien, déi mir sollte virbereeden. Dat ass elo net an dësem
Fënnefjoresplang virgesinn, mä am nächsten ass et virgesinn,
esou datt mir op dee Wee kéinte goen.

Ech wëll just op zwou oder dräi Saachen agoen. Dat eent ass
d’Recette vun der Hondssteier. Dir hutt dat richteg gesot, datt
dat e symboleschen Akt ass, deen och esou am Gesetz
virgesinn ass a wou mir als Gemeng – genee ewéi déi aner
Gemengen – net derlaanscht komme fir déi anzezéien. Mä wéi
dir richteg sot, 30 Euro ass net vill, och wann et iech elo vill
schéngt, mä dat ass awer ze iwwerkucken.
Wat déi Videoiwwerwaachung ugeet, do sinn ech jo schonn
drop agaangen. Selbstverständlech wäerte mir och net déi
Jugendlech do iwwerwaachen. Dat steet eis guer net zou an
dat wëlle mir och guer net maachen. Dat eenzegt, wat mir
wëlle maachen ass nuets, wa kee méi an deene Gebaier
schafft an och kee méi ronderëm d’Haus ze goen huet, mir aus
Sécherheetsgrënn dofir suerge wäerten, datt mir do eng
Iwwerwaachung hunn. Am Recyclingzenter hu mir dat jo och.
Wann deen zou ass, dann ass deen och iwwerwaacht. Mir
iwwerwaache keng ëffentlech Voirie, keng Parkplaz, ma just
deen Deel, wou eigentlech keen zu deenen Zäiten, wou mir se
iwwerwaachen, sech soll oder dierf ophalen. Esou datt dat kee
Problem dierft duerstellen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Här Welter, ech hunn 2 Punkten, op déi ech iech wollt
äntweren. Dir hutt eng Bemierkung gemaach iwwer déi LEDWand, déi mir an der Gemeng wëllen opriichten. Mir hunn do
eng Ausschreiwung gemaach, d.h. mir hunn e puer Devisen
ugefrot. Am nächste Gemengerot ginn ech iech Detailer, wat
genee do mat dran ass. Et ass net nëmmen déi Leinwand. Et
si
modern
Kommunikatiounselementer,
déi
do
zesummekomme fir datt mir zesumme kënne schwätzen. Et
ass e ganze Package. An der nächster Sëtzung kritt dir dat,
well et ass jo just eng Saach vun Detailer. Déi kritt dir.
Dann den ënneschten Deel vun der avenue de la Gare, do gëtt
effektiv gerannt. Ech fueren déi jo och ëmmer erop. Dofir
musse mir kucken. Mir hu jo de Projet esou gestëmmt, datt do
ënne keng Parkplaze méi sinn an e Parking do erakënnt. Et
schéngt jo an déi Richtung ze goen. An da musse mir eis eng
afale loossen. Mengetwegen e Radar an d’Luucht maachen,
esou datt déi Luucht direkt rout gëtt wann een ze séier ugefuer
kënnt. Do si mir um Ball. Dir kënnt sécher sinn, mir sinn eis
däers bewosst. An ech ginn iech Recht, datt dat keng
Rennstreck dierf ginn.
Voilà. Wa mir an d’Detailfroe kommen, da musse mir kucken.
Mir hunn dat och mat Ponts et Chaussées beschwat. Si hunn
hir Gabariten. Wann et eng 2-spuereg Strooss ass, da muss
se 5 bis 6 Meter breet sinn, den Trottoir 1,5 Meter asw. Mir

Här Welter, d’Jugend läit eis allen zwee um Häerz.
Selbstverständlech wäert d’Péitenger Jugendhaus och esou
gebaut ginn, datt jiddereen erakënnt an et och behënnertegerecht ass. Mir wäerten do schonn ufänke fir d’Sanitäranlagen
an d’Rei ze setzen, dat ass eisen éischte Punkt. An dann no an
no, esoubal déi aner Regiebetriber aus den Niewegebaier
erausgeplënnert sinn, da wäerte mir ufänken an dee ganze
Schantjen ëmbauen.

Mertzig Romain, Schäffen:
Ech ginn op d’Kapitel Juegd an. Dat ass eng national
Entscheedung ob d’Juegd drop ass oder net, wann ech dat
richteg weess. Ech kann iech keng genee Zuele ginn, wéi vill
Klappjuegten am Joer 2020 waren. Ech wäert iech déi Zuelen
awer noreechen. Wéi ech awer weess, ass 2021 nach keng
zougelooss. Dofir kann ech iech dozou keng Zuele ginn.
Ëmwelt, ech mengen, do ass bal alles dozou gesot. Dir
evoquéiert an ärer Usprooch vill Saachen, déi näischt mam
Budget 2021 vun eiser Gemeng ze doen hunn. De Plogging
hunn ech gelueft, wat eng gutt Saach ass. Esou Saache kann
ee just fuerderen.
De Raserproblem. Jo. Ech mengen, wat hëlleft wier méi
Presenz vun der Police. Do fille mir eis, well mir dat schonn
dacks gesot hunn, am Stach gelooss. Ech wëll iech awer just
soen, datt op villen anere Plazen an der Gemeng och esou
eng Situatioun ass. Mat méi Iwwerwaachung hutt dir als Partei
d’office e Problem. Et ass och net ëmmer einfach fir ze
wëssen, wat ee wëll, stellen ech fest.
Breyer Roland (CSV):
Här Präsident,
Dir Dammen an Hären,
Mir stinn um Enn vun engem gelungenen a schwierege Joer,
an am Ufank vun engem neie Joer, wat nach ganz vill
Ongewëssheeten a Froen an sech dréit a sécherlech och nach
fir déi eng oder aner Iwwerraschung wäert suergen.
Schwéier also en zukunftsorientéierten a realistesche Budget
opzebauen. An dach muss ech de Schäfferot a besonnesch
de Buergermeeschter a Finanzexpert felicitéieren, déi mat
dem Finanzservice an aneren zoustännege Chef de Servicen
eng propper an éierlech Zukunftsperspektiv hei virleeën, déi
engersäits dem Koalitiounsaccord Rechnung dréit an sech
och an den adaptéierte „plan pluriannuel financier“ agliddert.
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Wann ech als Doyen vun dësem Gemengerot op meng 48
Budgetskommentaren zeréckkucken, da stieche reegelméisseg
schwéier Perioden a Krisejoren eraus, ewéi d’Stolkris an de
70er, 80er Joren, oder d’Bankekris ufanks 2007 an 2008.
Krisen, déi konnte gemeeschtert ginn dank enger iwwerluechten a solidarescher Strategie, wou all ëffentlechen Acteur
mat agebonne war a wou d’Ursaache vun der Kris méi
ekonomescher oder finanzieller Natur waren a konnte
berechent ginn.
Bei der aktueller Kris COVID-19 hu mir mat enger finanzieller
ma och sanitärer Ursaach ze doen, woubäi dës lescht nach
net kloer erfaasst ass, a wéi schonn ugedeit, nach fir
Iwwerraschunge ka suergen.
A schlussendlech, zu menge generelle Bemierkunge wollt ech
och op e Mentalitéitsfacteur queesch duerch eis Populatioun,
eis Veräiner a Verwaltungen hiweisen, dee mir Suerge mécht,
an zwar dee vun der Resignatioun.
Ech stelle fest – dobaussen an dobannen – datt mir iwwer déi
lescht 9 Méint villes hu mussen aschränken, villes un
Organisatiounen an Evenementer hu mussen ofsoen, villes an
eisem sozialen Ëmfeld hu mussen opginn an zousätzlech,
wann et beim Ëmsetze vu Projete geet hei an der Gemeng
oder an interkommunale Syndikater, de Constat generell deen
ass, datt d’Projete vill méi deier ugeschloe goufen a méi laang
wäerten daueren. An dëse Constat kann zu enger
geféierlecher Resignatioun féieren. „Qui ne peut comme il
veut, doit vouloir comme il peut” (Terentius)
Mir mussen eis net mat der Erklärung offannen, datt de COVID
19 alles méi deier mécht oder d’Dauer méi laang geet. An dat
ass eng wichteg Aufgab fir dëse Schäffen- a Gemengerot an
dëser Krisenzäit. D’Resignatioun ass dat lescht, wat mer
kënne gebrauchen a wat eis kann hëllefen. Dofir soll de
Schäfferot weiderhi skeptesch a kritesch all Ausgaben – a
speziell déi extraordinär Ausgaben – ënner d’Lupp huelen an
ofweien, gegebenefalls ëmdenken, an aner Alternative sichen.
Ech hunn do ganz vill Vertrauen an eise Buergermeeschter an
a säin Instinkt.
D’Resignatioun ass awer och eppes, wat eiser Bevëlkerung
ganz no läit. D’Kommunikatioun mam Bierger ass dowéinst hei
een anert wichtegt an noutwennegt Instrument an ech ënnerstëtzen do Gespréichsplattforme mat verschiddene Gruppen
aus eiser Populatioun z’organiséieren. Mat der Jugend, dem 3.
Alter, de Veräiner, dem Sport an der Kultur an nach anerer, fir
déi nei Zukunft a Perspektiven ze definéieren an dofir op déi nei
Kommunikatiounsmëttelen zeréckzegräifen ewéi Videokonferenzen, Radiosinterviewen, sozial Netzwierker, asw., ma och
den traditionellen „toutes boîtes“, an der Gewëssheet, datt net
all Bierger mat deene moderne Kommunikatiounsmëttelen eens
gëtt.
Ech kéint mir virstellen, datt mir eng Hotline schafen, wou de
Bierger seng perséinlech Froen zum COVID 19, wat en däerf
a wat net erlaabt ass, beäntwert kritt, grad esou wou hie kéint
aner Froen zur Gemeng kéint stellen oder Entertainment a säi
Wunnzëmmer geliwwert kéint kréien. An dat iwwer eis
Plattformen ewéi de lokale Radio oder Apart TV grad ewéi
gedréckte Matdeelungen an nach aner nei Weeër, déi bei
enger Videokonferenz ufanks vum nächste Joer mat
interesséierte Bierger kéinten opgelëscht ginn.
Eis Aufgab muss sinn, all eise Bierger zur Säit ze stoe fir datt
si alles richteg verstinn an ëmsetzen an esou konstruktiv a
positiv kënne matschaffen an nees nei opbauen, amplaz datt
et an d’Monotonie an d’Resignatioun géif verfalen.
Ech kommen nach zeréck op verschidde Poste vun dësem
Budget, déi ech als President vun deene viséierten
interkommunale Syndikater ze verantworten hunn.
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De SIACH, eis interkommunal Kläranlag. Mir hunn als Büro
vum SIACH virun e puer Méint eng Informatiouns- a
Konsultatiounsrondrees
ënnerholl
mat
de
4
Gemengeschäfferéit a wou mir de viraussiichtleche PPF bis
Enn vun dëser Mandatsperiod festgehalen hunn. Do sinn
effektiv duerno nach 2 gréisser Projeten agefloss, déi sollte
prioritär behandelt ginn, an déi elo d’Participatioun vun der
Gemeng Péiteng an d’Luucht dreiwen:
1. Eng nei Drockleitung vun der Grenz a mat deenen neien
Infrastrukturen, déi d’Eisebunn op der Fonderie plangt,
d’Drockleitung, déi dann och duerch d’rue de l’Industrie an
da laanscht d’avenue de l’Europe an d’Kläranlag féiert an
elo kuerzfristeg mat den Aarbechten an der rue de
l’Industrie ugefaange muss gi wéinst 2 gréisser Projeten,
déi do geplangt sinn: den neie P&R an e Projet vun engem
Lotissement. De Käschtepunkt fir d’Sanéierung am Joer
2021 ass 682.500 Euro vun engem Gesamtinvest vun
2.459.973 Euro.
2. Eng Mëschleitung vum touristeschen Deel vum Fond-deGras op d’Kläranlag mat engem Käschtepunkt vu 750.000
Euro.
Dat ass d’Ursaach firwat de Kredit un de SIACH am
extraordinäre Budget op 3.180.030 Euro an d’Luucht geet. Am
ordinären an extraordinäre Budget vum SIACH sinn et ronn
5,3 Milliounen Euro, déi d’Gemeng Péiteng muss bezuelen.
Den Ofwaasserpräis, Deel vum Waasserpräis, wäert viraussiichtlech am Joer 2021 nach konstant a stabel bleiwen, an
d’Finanzkonten, déi Mëtt 2021 virleie ginn dann Opschloss a
wat fir eng Direktioun de Waasserpräis geet.
De Sikor, deen als regionale Syndikat do steet fir ë.a. nei
Industriezonen an aner gemeinsam Projeten an deene 4
Kordallgemenge begleet, wäert Ufank Januar 2021 méi konkret
un de Projet „ Grand Bis“ erugoen, wou d’Prozedure mat dem
Wirtschaftsministère an dem Ëmweltministère ofgeschloss sinn
an elo eng Reunioun Ufank Januar mat Vertrieder vum
Ministère Opklärungen an neien Dynamismus versprécht.
Déi nei Industriezon am PED, déi aus 3 Parzelle vun zirka jee
engem Hektar besteet, ass de Moment vu just engem
Locataire besat (E-Trans) a vun engem zweete Locataire
reservéiert (Voyages Emile Weber), deen awer aus deenen
aktuelle Krisegrënn an zousätzlech der aktueller
internationaler Ausschreiwung vum Transportministère, wat
den ëffentlechen Transport ubelaangt, nach an der
Reflexiounsphas ass an net mat der Konstruktioun
ugefaangen huet. Déi drëtt Parzell ass och de Moment un
d’Eisebunn verlount, déi se als Schantjes-an Zougangswee fir
deen neie P&R-Parking gebraucht.
Dat si meng Reflexiounen an Erklärungen zum Budget 2021
verbonne mat engem grousse Merci un all déi, déi dorunner
bedeelegt waren.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech gesinn an ech weess, datt dir scho ganz laang derbäi sidd.
Et gesäit een och, datt dir wësst, op wat et ukënnt. Dir waart
jo och laang derbäi wann d’Budgeten opgestallt goufen an da
muss een alles op d’Wo leeën. Et muss ee kucken, wat ass ze
maachen, an et muss een och ëmmer, wann eppes méi deier
gëtt, eng Entscheedung treffen ob een et mécht oder net. An
et gi Saachen, déi muss ee maachen, do kënnt een net
derlaanscht. A wéi dir dat och selwer suggeréiert, wéi een dat
eent oder anert anescht kéint agencéiere fir mat deene
Mëttelen, déi mir zur Verfügung hunn, beschtméiglechst ze
wirtschaften. Ech mengen, ech hunn net allze vill bäizeflécken.
Dir hutt och d’Situatioun vum SIACH ugeschwat. Dat ass dat
selwecht. Wann een an enger Soumissioun op eemol
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feststellt, datt alles e bësse méi deier gëtt a weider Aufgaben
op een zoukommen., da muss och den Endbenotzer, dee
vläicht d’Gemeng an enger éischter Phas an de Bierger an
enger zweeter Phas ass, säin Obulus bäileeën. Dat wäerte mir
och an den nächste Jore gesi wann de Waasserpräis oder den
Ofwaasserpräis nei berechent gëtt. Mir si jo per Gesetz
verflicht, de Waasserpräis nei ze berechnen, an da musse mir
déi Aufgab och wouerhuelen an eis Konsequenzen zéie wann
dat noutwenneg ass.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Richteg ass, wat de Buergermeeschter gesot huet. De Roland
Breyer ass schonn eng laang Zäit derbäi, esou datt hien dat
Geschäft hei gutt kennt. Ech wollt zwou Remarquë maachen
op seng Interventioun hin. Effektiv hat ech dat och bei der
Budgetspresentatioun gesot. Déi 3,180 Milliounen Euro, dat
ass en décke Batz géintiwwer vu 700.000 Euro vu virun 2 Joer.
Dat ass natierlech komm wéi d’Iddi komm ass fir deen
touristeschen Deel vum Fond-de-Gras ze klären. Domat si mir
och iwwerrascht ginn, well et ass net mat eis geschwat ginn.
Mä mir wäerten eis net entgéintstellen. Mä et war schonn
iwwerraschend.
Manner iwwerraschend war awer, datt d’rue de l’Europe, d’rue
de l’Industrie muss gemaach ginn. Dorop ware mir virbereet.
Op dat anert ware mir net virbereet. Awer mir stinn do
derhannert.
Ech wëll awer och nach eng Kéier soen, datt mir elo endlech
weiderkomm sinn. Dir gesitt, ech hat e gutt Gespréich mam
aktuelle Wirtschaftsminister. Den Här Fayot huet op d’mannst
emol säi Wuert gehalen an eng Reunioun aberuff, an ech
hoffen, datt do eppes derbäi erauskënnt an datt et net just eng
Aktioun war fir e bësse Loft ze kréien. De Buergermeeschter
ass och do derbäi, a mir kucken, datt mir déi Kar aus dem
Dreck kréien.
Brecht Guy (LSAP):
Virun allem wëll ech emol all deene Beamte Merci soen, déi
un dësem Dokument geschafft hunn. Des Weideren och e
Merci un den Här Buergermeeschter an déi 3 Schäffe fir déi
präzis Presentatioun vum leschte Freideg.
Ech wëll mech kuerz faassen dëst Joer, well d'Konditiounen
dëst Joer e bëssen anescht sinn ewéi déi Jore virdrun.
Am ordinären Deel vun dësem Budget leie mir bei engem
Iwwerschoss vun 21,5 Milliounen Euro, eis Investitioune leie
bei engem Rekord vun 63,9 Milliounen Euro. An trotz dëse
rekordverdächtegen Investissementer hale mir genee déi Linn
an, déi mir eis 2018 bei der Opstellung vum „plan pluriannuel"
ginn hunn. Duerch déi aussergewéinlech Zäiten, déi mir
erliewen, geet dann och eisen Undeel an dem „Fonds de
dotation globale“ leider zeréck. An dat och nach déi nächst 3
Joer, a maachen e Gesamtminus vun 34,22 Milliounen Euro
aus. Suen, déi eis sécher feele wäerten, mä eventuell iwwer
en Emprunt – deen éischten zënter 18 Joer – kënnen
opgestockt ginn. Mä 2020-2021 wäerte mir do nach
derlaanscht kommen. An eppes ganz Wichteges: Enn 20202021 wäert d'Pro-Kapp-Verschëldung bei 230 Euro leien, an
dat Resultat ass nëmmen op eng iwwerduechten a virsiichteg
Finanzpolitik an deene leschte 16 Joer zeréckzeféieren.
Eis Finanzpolitik gëtt vu villen anere Gemengen als
mustergülteg geduecht, an dat obwuel net all Euro op de Koup
geluecht gëtt. Dat beweisen déi vill Investissementer a
Projeten am Joer 2021. An ech wëll dann déi puer grouss
Investissementer kuerz beliichten.
Place John F. Kennedy: laut Pläng eng Verbesserung fir den
Uertskär vu Péiteng.

Gemengenatelieren: fir eise Fuerpark an eist Personal eng
substantiell Verbesserung an allen Hisiichten.
Fussballterrain Jos. Philippart: e grousse Schratt an d'Zukunft
mat engem ultramoderne klenge Stadion.
Dëschtennis Rodange-Lamadelaine: och déi Raimlechkeete si
mat der Zäit ze kleng ginn an de moderne Gegebenheeten net
méi ugepasst.
PiKo Rodange: och déi Aarbechte sinn dréngend néideg,
obwuel et mir bei dësem Projet ellen eropstéisst, well meng
Partei war deemools an der Oppositioun ewéi deen
ultramoderne PiKo am Schnellverfare geplangt an opgeriicht
ass ginn. Mä Schwamm driwwer. Mir kommen net derlaanscht
fir de PiKo – eent vun de Wahrzeeche vu Rodange – a Stand
ze setzen.
Eng nei Museksschoul: och dréngend noutwenneg. An ech
versprieche mir elo scho vum Auditorium e renge
Museksgenoss bei den Opféierungen.
Nei- an Ausbau vu Schoulen a Maisons Relaisen: sinn no
deem groussen Awunnerzouwuess méi wéi néideg.
Ech hu virdru vun enger mustergülteger Gemeng geschwat. Et
dierf een awer och eisen Office social, eis Crèchen, eis
Sportméiglechkeeten, eis Jugendhaiser mat enger exzellenter
Betreiung, asw. net vergiessen. All déi Installatiounen hunn de
Gütesiegel 1A sécherlech verdéngt. Dat wier alles – wéi
versprach ganz kuerz - wat ech als Spriecher vu menger
Fraktioun zu dësem Budget 2021 ze soen hätt.
Ech benotzen awer ëmmer gären déi zweetlescht Sëtzung am
Joer fir e Bilan ze zéien iwwer dat Joer, wat hannerun eis läit.
An dat als Conseiller ënnert menger eegener Verantwortung.
Et leie mir e puer Saachen um Mo. Do wier emol dee berüümtberüchtegte Grand Bis. Et deet mir leed fir all déi Milliounen,
déi mir bis elo do eragepompelt hunn. An dat ouni iergend e
Resultat.
Des Weideren hu mir e Freideg matgedeelt kritt, datt mir alt
nees erëm um richtege Wee si wat d'Jufa betrëfft. Ma dir
Hären, wéi vill Mol ware mir schonn do? Mir sinn um richtege
Wee, dann héiert ee wéi laang näischt méi, an da si mir no
esou vill Joren nees um richtege Wee. Dofir géif ech mir
wënschen, datt dee Jufa-Hotel endlech Realitéit gëtt.
Da wollt ech nach de WAX-Musée ernimmen. Da gënne mir
eis dann emol eng Kommissioun fir erauszefannen, firwat dee
Musée esou schlecht besicht an net bei de Leit ukënnt. Ech
géif iech et verroden, mä halen et awer fir mech.
Den AUDEO ass bestëmmt net kaf gi fir datt eise populäre
Radio do sollt installéiert ginn. Verstitt mech net falsch, ech si
frou, datt mir esou e Radiosender an eiser Gemeng hunn. An
och all Respekt fir déi, déi do fräiwëlleg hir Sendunge
maachen. D'Iddi war jo deemools net schlecht fir
gemengeneege Produktiounen do ze realiséieren. Ma leider
weist d'Resultat dat net aus.
An dann zu gudder Lescht Esch 2022. Do hu mir elo eng kleng
op de Bak kritt wat déi vill Propositioune betrëfft, déi mir
eraginn hunn. Mir befannen eis, wéi et schonn e puer Mol
widderholl gouf haut de Mëtteg, an enger schwiereger Zäit am
Moment, esou datt nach kee ka virausgesinn, ob déi ganz
Organisatioun normal kann iwwer d'Bün goen. Ech sinn der
Meenung, datt dat Ganzt hei bei eis – an dat virun der
Pandemie – schlecht ugepaakt ginn ass. Zu Käerjeng war dat
ganz anescht, an ech zitéieren de Buergermeeschter Michel
Wolter e Freideg am Lëtzebuerger Wort: "Mir sollen an deem
Joer just nei Manifestatioune proposéieren, déi eis op déi
laang Weil eppes brénge fir eis Gemeng an déi sech all Joer
mat groussem Succès widderhuelen". An dat war och meng
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Iddi, wéi ech mir et esou virgestallt hat. Et bleift eis elo just
d'Kavalkad. Eng Traditioun, déi sech all Joer widderhëlt, an
dat schonn zënter enger laanger Zäit. Eemol méi grouss an
eemol méi kleng. Ech si wierklech enttäuscht, datt ech meng
Iddi mat e puer Leit net konnt realiséieren. Ob se dann och
erausgewielt gi wier, dat gi mir warscheinlech ni gewuer. Ma
trotzdeem war et e Versuch wäert.
Ma wann een net zu engem gewëssene Frëndeskrees
gehéiert oder net an deem richtege Veräin ass oder och nach
Pech huet am Gemengerot ze sëtzen, dann huet een einfach
keng Chance mat sengen Iddien.
Voilà, mat dëse méi kritesche Wierder, hoffen ech, datt ech
kengem ze no getruede sinn. Ma et huet einfach emol misse
sinn. Et hunn einfach mussen eraus. Ech sinn um Enn ukomm,
a wat de Budget betrëfft, esou wäert meng Fraktioun dee mat
rouegem Gewëssen den nächste Freideg stëmmen.
Ech soe Merci fir d'Nolauschteren.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech wollt just op den Ufank vun ärer Ried agoen. Dir hutt eng
Rei Eckdaten definéiert. Ech mengen, dat sinn Eckdaten, déi
mir eis gutt virun d’Gesiicht sollen halen, well et wäert eng
Zäitchen daueren ier mir nees eng Kéier esou Eckdate kënnen
hei virweisen. Wichteg ass, en Iwwerschoss am ordinäre
Budget ze halen. Ouni Iwwerschoss am ordinäre Budget ass
net méi ganz vill méiglech. Dofir soll een ëmmer kucke fir ëm
déi 30% oder 25% vun den net affektéierte Revenuen ze hale
fir am Fong nei Investitiounen ze maachen. Wann een dat
fäerdegbréngt, dann huet een e gewëssene Spillraum an
Zukunft. Dat soll een sech als Richtlinn ëmmer virun Aen
halen. Fir de Rescht musse mir einfach dermat liewen – dat
ass eng Saach, déi allgemeng ass, déi de Staat huet -, et
komme manner Einnamen a mir mussen domat eens ginn. An
dat wollt ech iech mat deem Minus an der Dotation globale des
communes vu 34,22 Milliounen Euro tëscht 2020 an 2023
matdeelen. Ech wollt drop hiweisen, datt et net einfach ass fir
eng Planung ze maachen, eng laangfristeg Planung. Wann
een do schonn d’lescht Joer op der Felg gelaf wier, da gëtt et
schwéier, och an Zukunft nach interessant a flott Projete fir eis
Gemeng ze maachen. Awer mir si fir de Moment gutt
opgestallt. Mir musse just oppassen, datt mir net duerch ze vill
liichtfankeg “nice to have”-Entscheedungen aner Aufgaben,
déi engem vläicht um Häerz leien an déi awer fir eis Gemeng
wichteg sinn, net ka realiséieren.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech weess elo net, ob ech iech als Fraktiounsspriecher vun
der LSAP oder als Gemengeconseiller vun der Péitenger
Gemeng soll äntweren. Äre Pessimismus enttäuscht mech e
bëssen, datt dir iech e bëssen agresséiert fillt. Ech kann iech
just soen, ech sinn och scho laang an der Politik derbäi a si fir
d’éischt 1987 gewielt ginn. De Roland Breyer ass nach e gutt
Stéck méi laang derbäi, mä ech sinn awer och scho laang
derbäi. An ech weess, wéi Politik funktionéiert. An ech weess
och, wat fir e Brëll ee kann undoe fir Saachen ze
kommentéieren, respektiv ervirzesträichen. Ech hunn eng
Qualitéit, an déi wëll ech och behalen: ech sinn en Optimist.
Ech akzeptéieren, wat ech virgetässelt kréien a fueren domat
weider. Ech sinn 2017 nees hei an d’Politik komm, nodeems
ech bal 14 Joer fort war. An do hunn ech gesinn, datt mir
effektiv um Grand Bis nach net weiderkomm sinn. Ech sinn
Optimist, ech hu versicht, mat Leit ze schwätzen, an do
schénge mir jo weider ze kommen. Ech hoffen emol.
Ech sinn hei an d’Gemeng erëmkomm an do war d’Jufa-Hotel
am Gespréich. Do hu mir och Gespréicher geféiert a mir
probéieren, do weider ze kommen. Fir dat dann duerzestellen,
ewéi wann d’Politik hei versot hätt, dat fannen ech éierlech och
www.petange.lu

net gutt vun ärer Säit. Mir sinn eng gutt Gemeng, mir sinn eng
grouss Gemeng, eng staark Gemeng, komm mir zéien all un
engem Strang fir déi Objektiver, déi mir eis ginn - an dat do sinn
2 wichteg Aushängeschëlter vun eiser Gemeng - z’erreechen.
Ech sinn och heihinner komm, wou mir 2000 zu Rodange
ugefaangen hunn, alles ronderëm de Chiersterrain nei ze
maachen. Elo hu mir d’Tribün. Mir kréien se an engem Joer.
Mir sinn optimistesch virgaangen. Mir hunn dat duerchkritt an
de Buergermeeschter, eise Finanzmann, huet dat ënnerstëtzt,
an elo hu mir dat. Mir kréien dat anert och, an dofir mengen
ech, et soll een dat mat méi engem neutrale Brëll kucken.
Datselwecht wat de WAX-Musée ugeet. Ech mengen, et ass
eng gutt Iddi esou eppes ze maachen. Et huet effektiv nach
net esou gutt geklappt. Mir wëssen och, wou d’Problemer
leien. Déi Kommissioun hu mir net gemaach fir einfach eppes
ze maachen. Ma mir hu gemengt, mir missten dat Ganzt
professionaliséieren. D’Konzept, wat virlouch, dat hutt dir
matgestëmmt. Do war ech emol net an der Gemeng.
Datselwecht fir den AUDEO, dat hutt dir matgestëmmt. Ech
war nach net an der Gemeng. Ech si frou, datt mir elo e Radio
an deem Gebai hunn an ech si frou, datt mir esou eng Iddi
lancéiert hunn an nei Weeër gaange sinn. Mir sinn eng vun
deene rare Gemengen, déi en Techniker agestallt huet, deen
am Beräich vun de Biller eppes ka maachen. Dofir hu mir
schonn e puer flott Filmer gemaach. Mir sinn och amgaang,
eise Film iwwer eis Gemeng nei ze maachen. An engem
hallwe Joer ass dee fäerdeg. Do si mir och duerch de COVID
e bësse gebremst ginn. An dat kënne mir alles an Eegeregie
maachen. An dorop sinn ech houfreg. An dorop sinn ech frou.
Ech kucken éischter dat, wat et bruecht huet ewéi dat, wat et
net bruecht huet. An och Esch 2022, mengen ech, do si mir
am Fong geholl vun den Escher oder vun den Experte vun
Esch 2022 an eis Schranke gewise ginn. Mir hate Projeten,
wat nei Saache waren. Si hu gesot, mir ënnerstëtze just är
Traditioun, d’Kavalkad. Punkt a fäerdeg. Dat huet den Halsdorf
net entscheet, dat huet de Breyer net entscheet, dat huet de
Mellina net entscheet, ma dat hunn déi Escher entscheet. An
och mat neien Iddien, deemno wéi, och wann dir do derbäi
gewiescht wiert, déi hätten se och vläicht guer net ugeholl.
Well et sinn nei Iddien, déi net vun Esch 2022 ugeholl gi sinn.
Dofir ofschléissend. Ech hu verstanen, datt dir eis an der
Gemeng ënnerstëtzt. An är Amertume – et ass net esou
schlëmm. Am Liewe geet et net ëmmer esou ewéi een et
gären hätt.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Ech hunn net ganz vill zum Här Brecht ze soen, mä et freet
mech natierlech, datt dir op d’Museksschoul ze schwätze
komm sidd. Dat ass jo och e Projet, deen elo endlech op de
Schinnen ass. Well wéi laang ass d’Museksschoul schonn a
Raimlechkeeten doheem, déi hinnen och net méi gerecht si
wann ee wëll e modernen a konsequente Museksunterrecht
halen. Mir sinn natierlech ganz frou hei bei eis an der Gemeng
– trotz Pandemie an am Ufank hate mir e wéineg gefaart bei
den Aschreiwungen – datt mir nees eng Kéier wäit iwwer 500
Kanner hunn, déi kommen. Mir hunn och kleng
Waardelëschten. Mir hätten esouguer nach méi Kanner
kënnen eranhuelen, déi mir dann anescht dirigéiert hätten an
der Erwaardung vun engem neie Gebai, wou mir hinne kënnen
e ganz flotten a moderne Museksunterrecht – esou wéi en
haut gefrot gëtt – erméiglechen. De groussen Auditiounssall
gëtt eng Première hei fir eis an der Gemeng, well dat nach
ëmmer feelt. Net nëmme fir d’Museksschoul, och fir aner
kulturell Veräiner soll deen zur Verfügung stoen, esou datt mir
d’Kultur hei bei eis an der Gemeng nach ëmmer esou wéi mir
et geduecht hunn, héich kënnen halen.
Ech mengen, zu de Schoulen an de Maisons Relaisen ass
alles gesot.
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Mertzig Romain, Schäffen:
Ganz kuerz. Dir gitt nach eng Kéier op d’Gemengegaragen an.
Ech deelen är Meenung an ech mengen, déi aner Membere
vum Gemengerot och. Dir hutt dat jo betount.
D’Sportinfrastrukturen, do wollt ech nach eng Kéier soen, datt
mir effektiv iwwer 25% vun eisem extraordinäre Budget an eis
Sportinfrastrukturen investéieren.
Brecht Guy (LSAP):
Selbstverständlech hunn ech de WAX-Musée matgestëmmt.
Selbstverständlech hunn ech och den AUDEO matgestëmmt.
Esou wéi et bei der Präsentatioun beschriwwe gouf, wier dat
eng herrlech Saach gewiescht. Awer ech muss iech einfach
soen – an dofir brauch ee keng Kommissioun anzeruffen – de
Musée am WAX ass net attraktiv genuch. Wann een aner
Muséeën hei am Land gesäit a wéi déi opgebaut sinn, do
musse mir de Blousse weisen. Leider ass et esou. An ech
mengen, de Panzer, dee virdru steet, dee gëtt méi besicht
ewéi de Musée selwer. Dat ass meng Meenung. Dofir brauch
ee keng Kommissioun anzeruffen, et muss een et just méi
attraktiv maachen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Et ass en anert Konzept. Dann ass d’Konzept net gutt. An et
kann een awer mat den Experte kucke fir dat Konzept ze
verbesseren an ze kucken, wéi een dat besser kritt.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Ech sëtzen zwar haut net an der leschter Rei, mä ech hunn
haut dat lescht Wuert vun den Diskussiounen zum Budget
2021. Ech faasse mech awer ganz kuerz, well um 23 Auer ass
Ausgangsspär an da musse mir all eran.

Nom Motto, et ass scho vill realiséiert ginn, ass laut eisem
Koalitiounsofkommes a Fënnefjoresplang nach Villes a
Planung fir déi Joren, déi kommen. Sief dat am Sozialen, bei
de Schoulen, de Maisons Relaisen, dem Sport, der Kultur,
dem Tourismus, den Infrastrukturen, asw.
Besonnesch ervirzehiewen ass, datt trotz deene villen
Investitiounen eis Pro-Kapp-Verschëldung ëmmer ganz
niddreg ass am Verglach mat deene meeschte Gemengen.
Dat huet sécher mat der virsiichteger Finanzpolitik ze dinn, déi
bedriwwe gëtt.
Och schéngt sech am Dauerbrenner Grand-Bis eppes ze
beweegen, mä wéi gesot „hope and see“.
Zum Schluss wollt ech all deene Leit Merci soen, déi un dem
Dossier Budget geschafft hunn. Natierlech wäerte mir als
Fraktioun vun der CSV de Budget matstëmmen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Also et gëtt ëmmer gesot, déi kuerz Rieden, dat sinn déi
bescht. Also Madamm Conzemius, ech kommen zur
Konklusioun, är Ried war déi bescht. D’Konklusioune ware
stramm gezunn an ech géif och mengen, datt mir och no der
ganzer Diskussioun, déi mir haut gefouert hunn, eng oppen
Diskussioun haten, wou eng ganz Rei Problemer opgewise
goufen. Problemer, déi nach ze léise sinn an den nächste
Joren an esouguer nach iwwer eis Zäit ewech ze léise sinn.
Dofir géif ech iech alleguer Merci soe fir dat konstruktiivt
Gespréich wat mer haten. Mir gesinn eis e Freideg erëm fir
dann de Vote ze maachen, awer virdrun och nach iwwer eng
ganz Rei Projeten, déi haut schonn ugeschwat goufen, ze
diskutéieren. Merci an e schéinen Owend. A bleift gesond.

Här Buergermeeschter, dir Dammen, dir Hären aus dem
Schäffen- a Gemengerot.
Als Spriecherin vun der CSV-Fraktioun wollt ech dann och
nach e puer Wuert zum Budget verléieren. Nodeems mir e
Freideg de Budget virgestallt kruten, an nodeems meng
Kolleegen aus eiser Fraktioun zu verschiddene Sujete
Stellung geholl hunn, wollt ech just erwänen, datt och a
schwéieren Zäiten e zolitte Budget virun eis läit.

Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2020
Anwesend:
Mellina Pierre, Bürgermeister (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Martins Dias André (CSV)

Halsdorf Jean-Marie, 1. Schöffe (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2. Schöffe (CSV)
Mertzig Romain, 3. Schöffe (LSAP)
Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei
Welter Christian (Piratepartei)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Abwesend und entschuldigt:
Scheuer Romain (déi gréng)
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1.

5.3. - Liegenschaften.

Punkt 1 der Tagesordnung wurde in geheimer Sitzung
behandelt.

Konvention in Bezug auf die Nutzung von StreamingKameras in den Sporthallen und in den Fußballstadien der
Gemeinde - Beschluss.

Der Gemeinderat hat entschieden,
Entscheidung nicht zu veröffentlichen.

die

getroffene

Beschluss einstimmig.

2. - Mittelungen des Schöffenrates.

5.4. - Liegenschaften.

Keine.

Übereinkommen in Bezug auf den Kauf von Grundstücken
am Standort „An den Jenken“ in Petingen von Herrn JeanMarie Haensel - Beschluss.

3.1. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.
Demission und Ernennung im Verkehrs- und öffentlichen
Transportausschuss - Beschluss.

Beschluss einstimmig.

Die Demission von Herrn Robert Polfer wurde zur Kenntnis
genommen.

5.5. - Liegenschaften.

Geheime Abstimmung: einstimmig wurde Max Majerus als
neues Mitglied des Verkehrs- und öffentlichen Transportausschusses ernannt.

Akt in Bezug auf den zukünftige Kauf von 33 Parkplätzen
am Standort route de Longwy in Rodange von der
Gesellschaft Kalista Immo SA – Beschluss.
Beschluss mit
(Piratepartei).

3.2. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.
Demission und Ernennung im Überwachungsausschuss
der Musikschule- Beschluss.
Die Demission der Herren Joe Gomes und José Da Silva
Santos wurde zur Kenntnis genommen.

14

Stimmen

und

2

Gegenstimmen

6.1. - Stadtplanung.
Vorverkaufsrecht auf Kadasterparzellen an den Standorten
„A la Siole“ und „Au Pratem“ in Rodange - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Geheime Abstimmungen:
Mit 15 Stimmen und 1 Gegenstimme wurde Paul Bour aus
Lamadelaine als neues Mitglied im Überwachungsauschuss
der Musikschule ernannt.
Mit 12 Stimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen wurde
Filipe Nunes Amaro aus Petingen als neues Mitglied im
Überwachungsauschuss der Musikschule ernannt.

6.2. - Stadtplanung.
Vorverkaufsrecht auf Kadasterparzellen an den Standorten
„Um Bremtgen“ und „Im Weiher“ in Lamadelaine Beschluss.
Beschluss einstimmig.

4.1. - Personal.

7. - Transport und Kommunikation.

Schaffung eines Angestelltenpostens (ehemals Arbeiter) in
der Berufslaufbahn H3 – Handwerker DAP für das
Straßenbauamt - Beschluss.

Am Konzept des P-Bus anzuwendende Änderungen Beschluss.

Beschluss einstimmig.

Beschluss einstimmig.

8.1. - Vereinswesen.

4.2. - Personal.
Schaffung eines Angestelltenpostens (ehemals Arbeiter) in
der Berufslaufbahn H3 – Handwerker DAP für das
Straßenbauamt (Bereich Garage)- Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Vertragszusatz Nr. 1 der Konvention mit der Gemeinde
Differdingen und der Vereinigung „Minett Park Fond-deGras asbl“ - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

8.2. - Vereinswesen.

5.1. - Liegenschaften.
Mietvertrag mit dem Sozialamt in Petingen in Bezug auf die
Nutzung der Büros im Gemeindegebäude „Haus bei der
Kor“ - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Statuten der Vereinigung „Amicale des pompiers du Centre
d'Incendie et de Secours Pétange“ und Eintragung auf die
Liste der subventionierten Vereinigungen - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

9. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt 2021.

5.2. - Liegenschaften.
Mietvertrag mit Pfarrer Reiner Gresch in Bezug auf die
Vermietung eines Parkplatzes im unterirdischen Parkhaus
„Am Duerf“ in Rodange - Beschluss.

Diskussionen und Beurteilungen der Gemeinderäte –
Antworten des Schöffenrates.

Beschluss mit 14 Stimmen und einer Enthaltung (Herr Stoffel).
www.petange.lu
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Séance publique du 18 décembre 2020
Durée de la séance: 14.00 à 17.15 heures
Présents:
Halsdorf Jean-Marie, 1er échevin (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2e échevin (CSV)
Mertzig Romain, 3e échevin (LSAP)

Mellina Pierre, bourgmestre (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette
Gira Carlo (CSV)

Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei)
Welter Christian (Piratepartei)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Absents et excusés:
Martins Dias André (CSV); Scheuer Romain (déi gréng)

ORDRE DU JOUR
Séance publique (14.00 heures)
1.

Communications du collège des bourgmestre et échevins.

2.

Administration générale: Titres de recettes – décision.

3.

Environnement: Programme d’action annuel pour l’exercice 2021 du syndicat intercommunal SICONA-Sud-Ouest – décision.

4.

Propriétés
4.1. Convention transactionnelle relative à la fixation des limites de propriété des terrains sis à Pétange, au lieu-dit «Rue
Jean-Baptiste Gillardin», avec les consorts Laroche – décision.
4.2. Acte concernant l’acquisition de terrains sis à Pétange, lieu-dit «Auf Raechels», de la part de la société GIAL SCI –
décision.

5.

Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021
5.1.

Travaux extraordinaires
5.1.1.

Installation d'un mur LED dans la salle des séances et d'un système de conférence sans fil dans l'annexe
de l'Hôtel de Ville à Pétange: vote du devis - décision.

5.1.2.

Installation de bornes pour défibrillateurs sur le territoire de la commune de Pétange: vote du devis - décision.

5.1.3.

Pose d'un nouveau sol coulé à la crèche villa Bambi à Rodange: vote du devis - décision.

5.1.4.

Remplacement de la centrale de détection d'incendie du Home St Hubert à Pétange: vote du devis décision.

5.1.5.

Remplacement de la centrale de détection d'incendie du bâtiment administratif à Pétange: vote du devis décision.

5.1.6.

Travaux de réaménagement des anciens bureaux de Help dans le bâtiment administratif à Pétange pour les
besoins du service culture et communications: vote du devis - décision.

5.1.7.

Acquisition de mobilier pour les nouveaux bureaux du service culture et communications dans le bâtiment
administratif à Pétange: vote du devis - décision.

5.1.8.

Remplacement de la chaudière de la maison des jeunes à Rodange: vote du devis - décision.

5.1.9.

Remplacement des chaudières de divers immeubles à logements sociaux: vote du devis - décision.

5.1.10.

Mise en place d'une clôture avec portail automatisé et installation d’un système de vidéo surveillance dans
la cour arrière de la maison des jeunes à Pétange: vote du devis - décision.

5.1.11.

Installation d'un nouvel éclairage LED au second terrain de football à Pétange: vote du devis - décision.

5.1.12.

Remplacement de la menuiserie extérieure de l'ancienne partie de l'école «Am Paesch» à Rodange: vote
du devis - décision.
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5.1.13.

5.2.

Mise en place d’un columbarium supplémentaire au cimetière de Pétange: vote du devis - décision.

5.1.14.

Acquisition de radars pédagogiques: vote du devis - décision.

5.1.15.

Remplacement des horodateurs existants aux parkings «Gillardin» et «Hôtel de Ville» à Pétange: vote du
devis - décision.

5.1.16.

Installation d'un système de guidage dynamique pour les parkings publics (1re phase): vote du devis décision.

5.1.17.

Travaux de remplacement des installations tricolores situées au croisement rue des Prés / rue de la
Providence à Lamadelaine: vote du devis - décision.

5.1.18.

Travaux de mise en conformité de passages piétonniers - fourniture et pose d’éléments d’illumination et de
dalles géotactiles, mise à niveau des bordures: vote du devis – décision.

5.1.19.

Travaux de stabilisation du talus du «Schwaarze Wee» à Pétange - tronçon compris entre la rue Adolphe et
la rue Prince Henri: vote du devis - décision.

5.1.20.

Travaux de reprofilage et de renouvellement de la couche de roulement du Chemin de Brouck à Rodange:
vote du devis - décision.

5.1.21.

Travaux à exécuter dans l'intérêt de la voirie rurale: vote du devis - décision.

5.1.22.

Réaménagement d'un terrain situé dans la zone verte de l’impasse de la rue de la Fontaine à Rodange:
vote du devis – décision.

5.1.23.

Aménagement d’une piste cyclable près du terrain «Eucosider» à Pétange dans le cadre du Projet INTERREG
«Grande-Région sur la mobilité douce / travail sur l’agglomération des trois frontières» (phase 2): vote du devis
- décision.

5.1.24.

Projet de lotissement Neiwiss II à Rodange: vote du devis - décision.

Votes du budget rectifié de 2020 et du budget de l’exercice 2021.

COMPTE RENDU
1.

Mertzig Romain, Schäffen:

Communications du collège des bourgmestre et
échevins.

Mir hunn de Programm d’action annuel fir den Exercice 2021
virleien, dee mer zesumme mam SICONA opgestallt hunn.
Direkt op der éischter Säit gesitt der den Tableau vun deene
Saachen, déi gemaach ginn. Déi Saachen, déi realiséiert ginn,
ass fir e Gesamtbudget vun 226.313,02 Euro, wouvunner
105.000 Euro zu Laaschte vun der Gemeng Péiteng sinn.

Néant.

2.

Bouché-Berens Marie-Louise (DP):

Administration générale.
Titres de recettes au montant total de 2.171.007,87 euros
– décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Recettes les plus importantes:
Subside pour la construction d’une
nouvelle école et nouvelle maison
relais à Lamadelaine

Gira Carlo (CSV):
1.426.750,00 €

Impôt commercial – avance
4e trimestre

299.000,00 €

Subside pour l’aménagement d’un
terrain synthétique au stade de
football à Pétange

147.600,00 €

Loyer pour la mise à disposition des
biens immeubles au CGDIS

60.985,32 €

Accord à l’unanimité.

3.
Environnement.
Programme d’action annuel pour l’exercice 2021 du
syndicat intercommunal SICONA-Sud-Ouest – décision.

www.petange.lu

Ech hu gelies, datt soll am Plon e klenge Weier ugeluecht ginn.
Dat freet mech ganz vill, well et ass de Wee, deen ech all
Muere mat mengem Hond maachen. Et gëtt ganz bestëmmt e
ganz schéine Projet an doriwwer freeën ech mech, datt deen
dëst Joer gemaach gëtt.

Ech hunn zwou Saachen, op déi ech wollt drop hiweisen. Do
sti fir «Négociations en vue de la réalisation de projets»
1.500 Euro. Ech hoffe wierklech, datt mer fir d’nächst Joer
nach eng Schëpp kënne bäileeën an elo e Projet kënne
maachen an eventuell am ausseruerdentleche Budget kënnen
investéieren.
Da wollt ech nach eng Kéier op dee fir mech scho leedege
Projet vun der Päiperlekswiss zeréckkommen. Ech ka
mech erënneren, datt ech knapps Member vum Büro vum
Sicona war, an dunn hunn ech mech mat zimmlecher
Begeeschterung dofir agesat, datt dat hei an der Gemeng
sollt realiséiert ginn. Et war och an Aussiicht gesat ginn, et
géifen dräi Plazen do ausgewielt ginn, eng an all Uertschaft.
Ech gesinn elo just, datt eng Plaz realiséiert gëtt an dat ass
zu Rodange an der Géigend vum Futtballterrain. Dofir wollt
ech froen, wisou nëmmen eng Plaz zeréckbehalen an net op
méi Plazen zeréckgegraff ginn ass. Well et ass jo awer e
wichtege Projet fir d’Aartevillfalt ze erhalen, respektiv fir déi
erëm unzedreiwen.
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Arendt Patrick (CSV):
Ech hätt u sech och just e puer Saachen. Déi éischt Saach ass
déi «action papillons», déi mat ronn 18.000 Euro chiffréiert ass.
Do wollt ech nach eng Kéier kuerz op dat zeréckkommen, wat
ech an der Budgetsdiskussioun gesot hunn, an zwar op déi
Saach mam «Projet life». Ech weess, datt een an deem Projet
och déi Saach mat de Päiperleken hätt kënne verbannen. An
dann hätt ee vläicht och – an dat hat ech jo festgestallt an der
Budgetsried, datt mer op der Recettësäit keng Recetten hunn –
Subventioune kënne kréien. Fir wat ass dat net geschitt?
Déi zweet Saach ass dat mam «Monitoring biologique». Do
stinn och ronn 8.000 Euro dran. Ech mengen, den Här Becker
hat et och déi leschte Kéier nach gesot gehat. Et sinn och aner
Leit hei aus dem Gemengerot, déi dat reegelméisseg
fuerderen. Esou wäit ech mech kann zeréckerënneren, ass et
ëm 1990 gewiescht, wou mer dee leschte Biotop-Kadaster
haten. An do wier ech frou, wa mer do wierklech géifen aktiv
ginn, well et ass eppes, wat mer wierklech musse maachen.
Eng aner Saach ass déi, déi den Här Gira elo grad ugeschwat
huet an dat sinn déi 1.500 Euro mat deenen neie Projeten. Ech
ginn elo net méi op dat an, wat mir als Ëmweltkommissioun
alles am Gaange sinn ëmzesetzen. Mä do hu mir eng Rei vun
Iddien an ech hunn dat an der Budgetsdiskussioun ganz kloer
gesot gehat. An do wier ech frou, wa mer eis do eng Kéier
kéinten zesummesetzen – mam zoustännege Schäffen – fir ze
kucken, wat fir Projeten, déi mir do proposéiert hunn, an
nächster Zäit kënnen ëmgesat ginn.
Mertzig Romain, Schäffen:
D’Madamm Bouché huet Recht. Ech hunn awer och drop
gehalen, wou déi Responsabel vum Sicona bei mer waren,
datt mer do virukommen, well ech selwer och weess, datt
immens vill Leit dat Stéck Noerhuelungsgebitt notzen. An du
war et mer wichteg, datt mer esou séier wéi méiglech eppes
do maachen, och well mer do vill Schued duerch den Tornado
haten. Ech muss awer och soen, datt mer hu missten e Joer
regeneréiere loossen. An ech hoffen, datt et op mannst grad
esou flott gëtt wéi virdrun.
Effektiv waren d’Päiperlekswisen op dräi Plaze virgesinn. Déi
missten och nach ëmmer virgesi sinn. Dat war effektiv zu
Rodange, zu Rolleng hannert dem Centre an zu Péiteng bei
der Sportshal. Do ass et natierlech schwéier – an ech ginn op
dem Här Arendt seng Saach an – fir do e Projet Life dorausser
ze maachen. Ech muss awer och soen, datt mer op
verschiddenen Terrainen d’office och där Saachen hunn, wou
d’Leit hir Beiekëschten hisetzen, wat u sech och positiv ass an
net direkt als Päiperlekswiss ausgewisen ass, mä awer duerch
de Raum, deen doduerch ass, e bëssen änlech ass.
Effektiv solle mer sämtlech Projete kucken, ob mer se kënne
realiséieren. Och déi Saach mam Monitoring. Ech mengen, do
ass et wichteg, datt d’Leit un eis eruntrieden. Ech wëll iech just
soen, datt mer net méi spéit wéi haut de Mueren e Projet mat
5 Proprietäre festgehalen hunn, zu Rodange, hannen um
Clopp, wou mer och nei maachen. Dat si permanent Saachen,
déi een net ëmmer ka virgesinn. Mä et ass awer ni ze spéit fir
dat ze maachen. A selbstverständlech, wa mer do Amateuren
hunn, déi eppes op hirem Terrain wëlle realiséieren, da si mir
Abnehmer an de Sicona doudsécher och.

Jean-Baptiste Gillardin», avec les consorts Laroche –
décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Accord à l’unanimité.

4.2.
Propriétés.
Acte concernant l’acquisition de terrains sis à Pétange,
lieu-dit «Auf Raechels», de la part de la société GIAL SCI
– décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
L’acquisition des terrains avec une contenance totale de 7,83
ares se fait au prix total de 15.660,00 euros. Les terrains
seront intégrés dans la mise en œuvre du projet de la «trame
verte» visant à réduire le trafic automobile et à valoriser ainsi
l’espace public sur le territoire de la Commune de Pétange.
Accord à l’unanimité.

5.1.1.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Installation d'un mur LED dans la salle des séances et d'un
système de conférence sans fil dans l'annexe de l'Hôtel de
Ville à Pétange: vote du devis au montant de 98.000,00
euros (TTC) - décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Goergen Marc (Piratepartei):
Grondsätzlech ënnerstëtze mer de Projet, deen de
Sëtzungssall e bësse méi digital wäert maachen. Eng vun de
Froen, déi eis am Devis opgefall ass, ass datt «full HD» do
steet. Obwuel, wann een haut eppes géif kafen, da géif ee
schonn op «4K» setzen, wat hautdesdaags normal wier. Och
déi Tëleeën, déi se an der Offer ugebueden hunn, si just op
HD an net op 4K. Mir denken, datt dat awer wäert op 10 Joer
do stoen an de Präis ass jo net egal wat. Et ass e stolze Präis
an et sollt een do op déi nei Technik iwwergoen.
Mir fannen et awer gutt, datt och eng Streamingbox dran ass.
Mir géifen natierlech och hoffen, datt de Gemengerot och
d’Méiglechkeet kritt fir «live» kënnen iwwerdroen ze ginn, esou
wéi mer et kuerz wärend dem Corona haten. Wa mer dann déi
Technik am Sëtzungssall hunn, da solle mer dat och esou
notzen.
An der Offer ass eis och opgefall, datt de Moment keng
Kameraen dra sinn. Mä grad an enger Pandemie ass et fir e
Schäfferot ganz wichteg, datt een e Sall huet, wou een déi
Videokonferenzen – nenne mer et emol mat der Baussewelt –
kann halen. Déi Kamerae kaschten och elo net d’Welt. Hätt
een net kënne virgesinn, fir déi mat drunzehänken? Dann
hätt de Schäfferot oder de Gemengerot och eng
Kommunikatiounsméiglechkeet fir mat der Baussewelt.
Breyer Roland (CSV):

Accord à l’unanimité.

Propriétés.

Ech stelle fest, dat mer am Gaange sinn aus dem Joer 2020
ze léieren. Alles, wat op eis zoukomm ass, huet Froen
opgeworf oder d’Zukunft méi däitlech skizzéiert. Ech fannen et
eng gutt Iddi, datt mer an déi Richtung ginn.

Convention transactionnelle relative à la fixation des limites
de propriété des terrains sis à Pétange, au lieu-dit «Rue

Mir hunn awer elo am Joer 2020 mat deene Méiglechkeeten,
déi mer haten an déi, déi mer missten hunn, festgestallt, datt

4.1.
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mer e bëssen «à l’étroit» waren. Mir sëtze wärend deene
leschte Méint hei «A Rousen» an engem theoretesche
Sëtzungssall, deen e bëssen improviséiert ass, mä wat awer
gutt fonctionéiert. Mir ginn elo vläicht an eng nei Zukunft eran,
wou mer dat da besser am Grëff hunn. An ech stelle mer och
do d’Fro, wéi et mat de Veräiner ass. D’Veräiner hunn och vill
gelidden dëst Joer mat hire Generalversammlungen. Si sinn
ageschränkt ginn a kënnen sech net esou entfale wéi se
wëllen. A si hunn och de Moment keng Méiglechkeeten dozou.
«A Rousen» war dat eenzegt, wat sech heiansdo ugebueden
huet. Et ass net ëmmer disponibel gewiescht an et misst ee
vläicht – well ee jo net weess wéi laang déi Kris nach dauert –
eng Méiglechkeet virgesinn, wou d’Veräiner hir Generalversammlungen an engem adequaten a legalen a séchere
Kader kéinten ofhalen. Ech gleewe jo kaum, datt dat an der
Gemeng méiglech ass, mä et wier awer fir parallel emol drun
ze denken, wéi mer dat wëlle lues a lues gestallten.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Merci fir déi interessant Froen, déi der gestallt hutt. Fir d’éischt
wollt ech dem Här Goergen op seng Iwwerleeung, déi ganz
richteg ass, äntweren. Mir hu versicht, fir an där heite Phas elo
emol dat Material, dat mer hunn, op deen Niveau ze brénge
wéi et soll sinn. Firwat hu mer elo net de 4K geholl? Ma dofir
gëtt et eng ganz gutt Erklärung, an zwar duerch d’Zuel vun de
Pixelen. Dat heescht, dir kritt elo e gewëssenen Objet, deen
eng gewëssen Taille huet an där Opléisung, dann ass déi
Opléisung am 4K dat duebelt vun deem Normalen. An da gëtt
deen Objet immens kleng an da muss een e Brëll undoe fir ze
kucken. Dat heescht et ass duerch d’Relativitéit vun deem
Material, dat mer notzen, an dem Ecran, dee mer dohinner
setzen mat enger Gréisst vun 2 op 3 Meter. Wa mer elo hätte
wéilten am 4K fueren, dann hätt deen Ecran och vill méi
grouss misste sinn, fir genuch Pixelen ze hunn, datt mer et
ouni Brëll hätte kënne kucken.
Ech hunn d’Techniker gefrot, datt se mer dat sollen erklären.
An et liicht mer och an. Dat heescht, et ass ëmmer an der
Relativitéit. Wat der méi Pixelen hutt, wat den Ecran muss méi
grouss si fir eppes kënnen ze gesinn. Si hunn dat esou
erkläert. Ech mengen, dir sollt d’Techniker froen. Well mir
haten déi Fro diskutéiert a si soten, datt de 4K net gutt wier,
well dann hätte mer nach méi e groussen Ecran misste
maache wéi deen, deen elo virgesinn ass. An dofir si mer bei
deem heite bliwwen. An dee Rapport mat där Opléisung, déi
mer elo hunn, wier optimal fir eise Gebrauch. Ech sinn net
Expert an där Saach an ech muss dat gleewen, wat den
informateschen Expert mer seet. An ech gleewen him dat och,
esou datt ech mengen, datt dat richteg ass.
Bei der zweeter Saach, déi der uschwätzt, ginn ech iech Recht
an do komme mer net derlaanscht, fir an déi Richtung ze goen.
Et hänkt dovunner of, wéi dat Gesetz, wat mer gëschter
gestëmmt hunn, duerno applizéiert gëtt. Dat heescht, gëschter
hu mer jo an der Chamber e Gesetz gestëmmt, dat
d’Méiglechkeet gëtt, fir net nëmmen d’Gemengeréit mä och
d’Schäfferéit iwwer Téléconférence kënnen ze maachen. A wa
mir dat wëllen anstänneg maachen an et esou maachen, datt
et och fonctionéiert, da muss een sech op deem Niveau
iwwerall oprëschten. Ech kann iech soen, datt an deene
Gremien, wou ech bis elo war a wou Télékonferenze waren,
ëmmer Problemer waren. An do musse mer effektiv elo an déi
Richtung denken an ech ginn och dovunner aus, datt mer am
Laf vum Exercice 2021 wäerte mussen eng Léisung sichen,
mat anstännegen Streamingméiglechkeeten an och mat
anstännegem Material. Et ass net fir näischt, datt der als
Gemengeconseiller elo aner Computere kritt hutt. Well op
deenen neie Computere kann een ouni Problem
Télékonferenze maachen, wärend mat deene Computere vu
virdrun dat net méiglech war. Dat ass schonn deen éischte
www.petange.lu

Schratt an déi Richtung. Mä dat ass ëmmer e «Step by Step»Prozess.
Wéi gesot, déi Iddi, déi der hutt Här Goergen, ass gutt a mir
wäerten déi och weider verfollegen. An et wäert och eng Kéier
den Dag kommen, wou gestreamt gëtt a wou een direkt kann
alles matkucken. De Moment ass do nach e Problem mat de
Plattformen, wou mer drop streamen. Dat heescht, op eisem
Site selwer vun der Gemeng, dee mer hunn, ass et relativ
schwiereg. Do si Limitatiounen an der Zuel vun den Daten, déi
duerch ginn. Et sinn technesch Problemer, déi mer nach
musse léisen a mir mussen nach op verschidden Niveauen
oprëschten. Mä de Gedanken ass awer deen, fir an déi
Richtung ze goen a mir kommen och net derlaanscht. Obwuel
mir léiwer gären hätten, datt déi ganz Télékonferenze vun de
Gemengen- a Schäfferéit sech just géifen op d’Krisenzäite
begrenzen. Et sinn awer vill Leit, déi dat och fir duerno gären
hätten. Do si mir als CSV e bësse méi reservéiert an deem
Sënn datt mer fäerten, datt dann d’Institutioun Gemeng u sech
reduzéiert gëtt a verschidde Leit dann iwwerdreiwen. Da
sëtzen se iergendwou an der Vakanz a maachen dann e
Gemengen- oder e Schäfferot. Dat ass dann nämlech alles
méiglech. An ech weess net, ob net dann d’Institutioun
Gemeng denaturéiert gëtt. Mä ech wëll elo kengen ze no
trieden, mä déi Diskussioun kann een eng Kéier an der
Chamber féieren an och eng Kéier hei am Gemengerot.
Mir wäerten net derlaanscht kommen, Här Goergen, fir an déi
dote Richtung ze goen.
Mir wäerten och net derlaanscht komme bei deem, wat den
Här Breyer gesot huet. Dat heescht, fir och do Léisungen
opzeriichte fir d’Veräiner. Well mir hunn e gutt Veräinsliewen
an et ass wichteg, datt mer dat net brooch leie loossen. Och
do musse mer e Kader maachen. Ech sinn en Optimist an ech
ginn dovunner aus, datt en Impfstoff wäert gräifen an datt sech
déi Saach a 6 Méint, am Summer, wäert normaliséieren. Mä
awer kann dat doten ëmmer erëmkommen an dofir musse mer
eis och do eppes afale loossen.
Ech si frou, datt de Gemengerot hei zwou esou konstruktiv
Remarke gemaach huet an de Schäfferot wäert déi huelen an
déi ëmsetzen. A mir wäerten dann am Laf vum Joer nach eng
Kéier drop zeréckkommen.
Accord à l’unanimité.

5.1.2.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Installation de bornes pour défibrillateurs sur le territoire de
la commune de Pétange: vote du devis au montant total
arrondi de 20.000,00 euros (TTC) - décision.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir sinn der Meenung, datt mer eise Reseau vun den
Defibrillatoren um Territoire vun der Gemeng Péiteng sollen
ausbauen. Mir hunn an eiser Cellule de sécurité gekuckt, wou
nach deen een oder aneren Enkpass kéint sinn. Mir sinn zu 3
Conclusioune komm, wou mer an enger éischter Phas sollen
nobesseren. Dat ass zu Péiteng an der route de Luxembourg,
quasi am Ausgank vun eiser Uertschaft, zu Lamadelaine op
der Porte de Lamadelaine an zu Péiteng op der Lénger
Strooss bei eisen neie Gemengenatelieren. Dat sinn erëm 3
weider Plazen, déi mer wëllen an deem ganze Reseau vun de
Bornen erweideren. Mir wëssen, datt dat vläicht nach net alles
ass. Mir wäerten nach weider an der Cellule de sécurité
kucken, wou nach vläicht déi eng oder aner Plaz ass, wou
misst erweidert ginn an esou flächendeckend iwwert eis
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Gemeng dëse Reseau kënnen ausbauen. Mir wëssen, wat dat
kann am Fall vun engem Malaise bréngen. Beispiller hate mer
zu Rodange an dofir wëlle mer dat «step by step» erweideren.
Goergen Marc (Piratepartei):
Wéi der richteg sot, ass et fir d’Liewen ze retten. A meeschtens
ass et an enger Urgence. Et ass awer esou, datt fir vill Leit –
wann esou eng Urgence antrëtt – et net esou einfach ass ze
wëssen, wou dann deen nächsten Defibrillator ass. Dofir géife
mir proposéiere fir eng digital Léisung ze maachen, sief et
iwwert e Knäppchen op der Gemengesäit, wou ee schnell an
der Urgence ka klicken an da ganz banal via Google Maps
oder Kaarten ugewise kritt, op wéi vill Meter deen nächsten
Defibrillator ass. Well an Noutsituatiounen ass ee schonn
emotional opgeléist a mat engem einfache Klick op der
Gemengesäit kritt een de Wee ugewisen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir hunn déi Kaarten de Leit eng Kéier matgedeelt a mir
wäerten hinnen deen aktualiséierte Reseau och nach eng
Kéier nei matdeelen. Mä är Iddi ass sécherlech opzegräifen a
mir kucken, fir technesch do e Moyen ze fannen. Mir sinn haut
am 21. Joerhonnert an do muss et méiglech si fir kuerzfristeg
mat engem Klick ze wësse wou en Defibrillator steet. Mir
wäerten där Remark do Rechnung droen a mir wäerten do
sécherlech eis Informatiker drop setze fir datt se dat esou
hikréien, datt jidderee kann – wann en eng Urgence huet – déi
Informatioun kritt. Mä da mussen en awer natierlech och
wëssen, datt et iwwert dee Wee do geet. Well bei enger
Urgence sinn d’Leit nervös an da wëssen se dat vläicht och
net. Mä mir kucke fir beschtméiglechst eis Awunnerinnen an
Awunner ze informéieren. Well et ass näischt méi domm,
wann den Apparat just dernieft steet an et weess keen, wou e
soll higoe fir den Apparat ze notzen.
Accord à l’unanimité.

5.1.3.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Pose d'un nouveau sol coulé à la crèche Villa Bambi à
Rodange: vote du devis au montant total arrondi de
45.000,00 euros (TTC) - décision.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Wann ee Proprietär vu Gebailechkeeten ass, da muss een och
ëmmer kucke fir se a Stand ze halen. An esou si mer dann och
elo esouwäit, datt mer an der Villa Bambi d’Terrass mussen
nei maachen. D’Villa Bambi ass en Haus, wat Kanner vun 3
Méint bis 4 Joer hält, an do muss een och kucken, datt do
d’Sécherheetsmoossnamen agehale ginn. Esou datt mer elo
emol virgesinn hunn, fir do e «sol coulé» ze maachen, well mer
denken, datt domadder déi Kleng a Sécherheet sinn.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Datt Saachen no enger gewëssener Zäit mussen nei gemaach
ginn, dat versteet all Mënsch. An datt eis Kanner gutt musse
kënnen an där Villa Bambi liewen, datt versteet och jiddereen.
Mä am Devis gesäit een net eraus, wat fir eng Terrass et ass.
Wann ech mech net ieren, dann hu mer jo schonn eng Terrass
do frësch gemaach. Am Devis steet just EPDM-Schicht. Ass
dat just eng Schicht, déi drop gesat gëtt oder gëtt de
Soubassement och nei gemaach? Wéi fonctionéiert dat? Dat
ass aus dem Devis net erauszeliesen. Och sti keng
Metercarréen dran. De Präis ass jo net schlecht an do hätt ech
gären eng Äntwert.

Gira Carlo (CSV):
Als Member vum CA vun der Villa Bambi gesinn ech wuel den
Notzen a vun dësen Aarbechten, well ech selwer mat
Demandeur war fir dat ze maachen. Ech wëll awer elo bei
dësem Punkt soen – an ech komme bei deenen anere
Punkten net nach eng Kéier drop zeréck fir op dat selwecht
hinzeweisen – datt hei einfach nëmmen e Pauschalpräis am
Devis steet, wou een als Conseiller et ganz schwéier huet, fir
dat kënnen nozevollzéien. Beim Punkt 5.1.6. ass et och esou
an et kommen nach där Punkten op der Dagesuerdnung, wou
et ganz schwiereg ass, fir nozekommen. Et ginn och Punkten,
wou et wierklech beispillhaft ass. Wann een d’Fënstere vun
der Paesch-Schoul kuckt, dann huet een esouguer
Zeechnunge mat dobäi, wéi déi Flilleke solle sinn. An da steet
awer erëm beim Gebai, wou den Service culturel soll dra
kommen, nëmme Menuiseriesaarbechte fir 50.000 Euro. Do
hu mer einfach Schwieregkeete fir dat nozevollzéien.
Da wollt ech an deem selwechten Zesummenhang - op déi
Punkten dann alleguerte bezunn – froen, ob et eng allgemeng
Reegel gëtt fir déi Präisser opzeronnen. Well zwee Mol hunn
ech gesinn, datt do einfach 5% steet. Do kann ee soen, datt
dat e Chiffer ass op deen een sech ka baséieren. Wann ech
dann awer d’Chaudièrë kucken, dann ass et eng Kéier 1.347
Euro fir op 10.000 Euro ze kommen, an da sinn et 7.935 Euro
– wat ech immens vill fannen – fir op 50.000 Euro ze kommen.
Dofir meng Fro: Ass et net méiglech, fir do eng allgemeng
Reegel ze fannen?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Madamm Conzemius, et ass déi Terrass, déi schonn eemol
gemaach gi war. Déi muss leider erëm frësch gemaach ginn.
Deemools war och gekuckt ginn, fir e Soubassement ze
maachen, an do war uewendriwwer och eng Zort Tapis
gemaach gi fir d’Sécherheet vun de Kanner. A well déi Terrass
awer ronn 250 m2 huet, huet dat missten an esou Raute
gemaach ginn. An no enger gewëssener Zäit hunn déi sech
ëmmer erëm gehuewen an et ass deemools versicht gi fir dat
Ganzt e wéineg ze pléischteren. No enger gewëssen Zäit sinn
déi Ecker erëm an d’Luucht gaangen, esou datt d’Kanner
ëmmer driwwer gefall sinn. Dofir hu mer elo d’Decisioun
geholl, fir op de «sol coulé» iwwerzegoen. Natierlech muss
den Ënnergrond och nei gemaach ginn, soss hält de «sol
coulé» net drop. Am Ganze wäerten et eng 280 m2 sinn. Well
déi Terrass ass jo grouss a mir mussen och déi ganz Terrass
maachen. Et bréngt näischt, fir nëmmen en Deel dovunner ze
maachen. Et ass scho relativ vill Aarbecht an dofir denken ech,
datt de Präis vu 45.000 Euro och gerechtfäerdegt ass.
Fir op dem Här Gira seng Fro anzegoen, déi iwwerschneit
sech jo praktesch mat ärer, wou der jo och e wéineg
bemängelt, datt déi Metercarréen net am Devis stinn an datt
der och net wësst, wat do am Ënnergrond gemaach gëtt. Mir
kënnen dat awer nach eng Kéier ganz genee nofroen an et
iech gären noreechen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech well awer och op déi generell Remark vum Här Gira
agoen. Effektiv steet am Devis «Divers et pour arrondir». Do
geet et drëm, fir e reelle Präis ze kréien, deen opgeronnt ass.
Et ass och keen Thema fir den Devis op den Cent genee ze
maachen, mä mir wëssen awer och, datt et nëmmen en Devis
ass. An datt mer besonnesch a verschiddenen Devisen –
besonnesch wat déi kleng ubelaangt – net onbedéngt op eng
Commande, respektiv op en Devis vun enger Firma
zeréckgräifen. Mir kucken dann am Kader vun engem Projet,
dee mer virdru realiséiert hunn, ob déi Chiffere méi oder
wéineger klappen an da setze mer e Betrag dran. Mir wëssen
awer pertinemment och, datt dat awer vu Mount zu Mount oder
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vu Joer zu Joer ännert. An de Wonsch war bis elo ëmmer vum
Schäfferot, fir e ronne Betrag an net zum Beispill en Devis vun
9.992,47 Euro ze hunn. An dofir ronne mer dat ëmmer op deen
nächsten Dausender oder Honnerter op. Do si Beamten, déi
dat e bësse méi genee maachen an déi dat dann e bësse méi
op dee leschten Euro maachen, mam Risiko, deen se
natierlech lafen, wann d’Firma duerno ugeschriwwe gëtt, se da
vläicht 500 Euro méi héich wéi den Devis läit an den Devis da
schonn iwwerschratt gouf. Dofir soe mir, datt soll gekuckt gi fir
e ronne Betrag ze hunn. Wann de Wonsch vum Gemengerot
awer ass, fir dat méi präzis ze maachen, da kënne mer et
maachen. Mir wëssen awer och, datt dat e gewëssene Risiko
mat sech bréngt. An de Risiko bedeit deen, datt wa mer
mierken, datt deen Devis awer net duergeet, mir, nodeems
mer Offeren ugefrot hunn, an de Gemengerot musse komme
fir den Devis ze héijen.
Mir kucken och, datt mer Dekonte ganz séier maachen. A wa
mer dann eng Kéier 5.000 Euro ënnert dem Devis leien, dann
hu mer jo d’Chance, datt mer ganz séier beim Dekont kënnen
zeréckgoen. Et ass e bëssen eng Method, déi mer bis elo
ugewannt hu fir ze verhënneren, datt mer fir all Centime, deen
et duerno méi deier gëtt, zeréck an de Gemengerot musse
kommen.
Mä ech sinn awer ganz gäre bereet fir eng aner Politik hei ze
maachen. Ech sinn éischter der Meenung, datt mer d’Politik
esou solle maachen, datt mer am Kader vum Devis kënne
bleiwen, och wann e vläicht e bësse méi héich ugesat ass. Dat
vermeit eis duerno eng Rei administrativ Prozeduren, déi mer
musse maache wa mer dat net esou géife maachen.
Mä wann awer generell jiddereen hei am Gemengerot seet,
datt si et gäre vill méi präzis wëllen, riskéiere mer awer duerno,
fir méi dacks an de Gemengerot zeréckzekommen. Well déi
Devise gi jo gemaach op Grond vun Donnéeën, déi mer hunn
aus der Vergaangenheet. Wann ech haut eng Installatioun fir
eng «Détection d’incendie» maachen, dann huele mer einfach
déi Critèren, déi mer bei engem Projet fir en anert Gebai haten.
Mir ginn eis eng kleng Marge no uewen, well mer wëssen, datt
et ëmmer e bësse méi deier gëtt. An da kucke mer, fir
iergendwéi an deem Kader ze bleiwen.
Accord à l’unanimité.

5.1.4.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:

5.1.6.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Travaux de réaménagement des anciens bureaux de Help
dans le bâtiment administratif à Pétange pour les besoins
du service culture et communications: vote du devis au
montant total arrondi de 130.000,00 euros (TTC) - décision.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dëse Projet hate mer och schonn ugeschwat, well mer gesot
hunn, datt eis Gemeng wiisst an datt mer doduerch nei
Raimlechkeete misste kréien. An dofir hu mer decidéiert, fir eis
kulturell Servicer am Gebai nieft «A Rousen» opzeriichten. Dat
ass eng flott Saach, well een dann dee ganze Beräich vun der
Kultur, vum Tourismus an der Kommunikatioun, – deen nach
wäert wuessen an eiser Gemeng – op där dote Plaz dann
huet.
Dofir hu mer dann en Devis virleien, deen den Här Gira och
scho virdrun ugeschwat hat a wou ech him muss Recht ginn.
Wann een do liest, datt dat Ganzt 130.000 Euro kascht an
dovunner si 55.000 Euro fir d’Menuiserie, dann ass et
schwéier nozevollzéien, ob dat elo vill ass oder net. Mir haten
och am Schäfferot déi selwecht Diskussioun an et ass gesot
ginn, datt verschidde Schief op Mooss gemaach ginn, da kënnt
nach hei an do e Gestell an da kommen nach d’Büroen. Et ass
relativ komplex. Et ass en Devis. A well d’Aarbechten nach net
fäerdeg sinn a villes op Mooss gemaach gëtt, ass et u sech
nëmmen indikativ. Ech muss soen, datt et mir net besser geet
wéi iech, mä ech vertrauen awer eisen Ingenieuren. Ech ginn
dovunner aus, datt si wësse wéi d’Präisser um Marché sinn a
wann do e Präis steet, dee ganz héich ass, dass se da soen,
datt dat ze vill ass. Esou datt ech mat deem Devis iwwer
130.000 Euro ka liewen. Ech kann iech soen, datt en, wou mer
am Schäfferot driwwer diskutéiert hunn – méi héich war. Mir
hu verschidde Saachen erofgedréckt a méi war net
erofzedrécken. Esou datt ech dovunner ausginn, datt mer eng
gutt Aarbecht kréien, eng gutt Leeschtung kréien an e gudden
Service kréie fir dat, wat et kascht.
Et ass awer noutwenneg an et ass e Gemengeservice, an et
ass awer ëmmer schéin, wann dee flott ageriicht ass. Et soll
ee scho spueren awer net knécken. Wann ee knéckt, da gëtt
et net gutt.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):

Remplacement de la centrale de détection d'incendie du
Home St Hubert à Pétange: vote du devis au montant total
arrondi de 20.000,00 euros (TTC) - décision.

Déi Aarbechte si jo net an Eegeregie gemaach ginn. Do sti
beim Punkt 5 vum Devis «frais d’architecte» fir 9.000 Euro.
Ass dat vun eisem Architekt ausgeschafft ginn oder musse
mer do nach ee bäizéien?

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.

Breyer Roland (CSV):

Accord à l’unanimité.

Et geet e bëssen am Verstopptene bal eriwwer, datt do e
Changement am fréiere Büro vum «Syndicat d’initiative et de
Tourisme de la commune de Pétange» geschitt. Deen ass jo
delogéiert ginn op d’Millen an d’Rout Haus. An am Kontext mat
deene Raimlechkeeten, déi de Gemengeservice elo iwwerhëlt
a wat ech ganz gären ënnerstëtzen an och positiv gesinn, sinn
awer aner Veräiner, déi zum Péitenger Syndicat e méi not
Verhältnis haten an déi elo ouni Siège social do stinn. Ech
denken do zum Beispill un de KaGePe, dee vun deem
Sëtzungssall do iwwer profitéiert huet fir seng
Versammlungen, wann d’Raimlechkeete vum Syndicat fräi
waren. Och den CSCP, deen do getaagt huet oder och nach
den Ordre de la Chevalierie, fir nëmmen déi ze nennen. Ech
maachen drop opmierksam, datt déi Veräiner elo «heimatlos»
sinn, wann een dat elo esou ka soen, an elo musse kucke fir

5.1.5.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Remplacement de la centrale de détection d'incendie du
bâtiment administratif à Pétange: vote du devis au montant
total arrondi de 24.000,00 euros (TTC) - décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Accord à l’unanimité.
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ënnerdaach ze kommen. De Syndicat d’initiative huet seng
Raimlechkeeten am Rouden Haus iwwerholl, zwar an engem
schlechte Moment, wou een elo an der Pandemiezäit net
konnt do tagen, well dee Sëtzungssall u sech wéinst dem
Covid nëmme legal equipéiert ass fir 4 Leit kënnen dohinner
ze setzen. Et sinn e bësse schwéier Ëmstänn gewiescht.

sinn ewéi déi aner. Dat weess ech net. Et kommen och nach
4 Taboureten eran, 4 Armoires à porte battantes. Miwwel fir
d’Receptioun, dee kënnt vir hinner, Här Brecht, an do ass och
gesot ginn, datt wa mer d’Leit do ëmfänken, da muss dat
aluedend sinn. Do kënnt och e Presentoire fir Broschüren an
esou Saachen hin.

De Gemengenservice kënnt elo mat 9 Leit an déi
Raimlechkeeten. Dat ass schonn e groussen Service an dee
muss och anstänneg a funktionell equipéiert ginn. Do ass
selbstverständlech och e «contact client» dobäi. An all déi
Missiounen, déi deen Service culture et communications
iwwerhuelen, missten nach eng Kéier ganz kloer dem
Gemengerot opgelëscht ginn, wat se an Zukunft do op der
Plaz maachen a wat een nach op der Gemeng kritt a wat een
op der Mille kritt. Op der Mille bleiwe jo och nach verschidde
Funktioune bestoen, déi awer net méi all déi kënne sinn, déi
baussen affichéiert sinn. Déi mussen nei diskutéiert ginn am
Kader vu vläicht enger neier Konventioun mat der Gemeng, fir
festzeleeën, wat de Syndicat d’initiative et du tourisme nach
complementaire zu deem Service culturel oder mam Service
culturel ze maachen huet. Dat sinn nach Diskussiounen, déi
ausstinn, déi awer schonn ugedeit si ginn an de Virgespréicher, mä déi awer nach konkret mussen definéiert ginn.

Och an der Entrée gi verschidden Holzstrukture gemaach, an
do kommen ech op deen anere Punkt, wou mer den Devis net
genee hunn. Do war d’Iddi nämlech, fir verschidde Strukturen
am Holz ze maachen, déi schéin an artistesch sinn. Ech weess
awer net, ob mer déi zeréckbehalen hunn oder net, well mer
fonnt hunn, datt awer géif deier ginn.

Gira Carlo (CSV):
Ech hat eigentlech gesot, datt ech déi Bemierkung géif
allgemeng maachen. Mä ech wollt awer elo nach eng Kéier
drop zeréckkommen, well ech wëll net falsch verstane ginn,
Här Buergermeeschter. Ech ginn iech vollkomme Recht, datt
ee soll wierklech déi Präisser no uewen usetzen, fir datt der
net musst zeréck an de Gemengerot kommen. Mä et sinn och
Devisen dobäi, déi si quasi 1:1 oder wou ënnen Null
erauskënnt. An dofir war ebe meng Fro. An et sinn der
wierklech, wou bal net mateneen ze vergläiche sinn a wou et
schwiereg ass.
Bei deem heiten Devis wollt ech froen, wéi vill Büroen do
entstinn. Da kéint ech mer och vläicht méi konkret virstellen,
wat do investéiert gëtt.
Goergen Marc (Piratepartei):
Fir déi fënneftgréisst Gemeng am Land ass et wichteg, datt
mer e gudden Service culturel et communications hunn an datt
se och déi néideg Raimlechkeeten hunn. Meng Fro geet och
e bëssen an déi vum Här Gira. An zwar deen «open space».
Wat war d’Iwwerleeung, fir en «open space» ze maachen?
Hautdesdaags ass et éischter esou, datt d’Mataarbechter
soen, datt se gären hire Büro hätten. Mir hoffe jo, datt mer eng
Kéier aus der Corona-Zäit erauskommen. A grad am Moment,
mä och duerno soen se, datt se gäre roueg wëlle schaffen. An
hei ass d’Gemeng op de Wee gaange fir en «open space» ze
maachen.
Brecht Guy (LSAP):
Här Halsdorf, dir hutt an ärer Aleedung och vum Tourismus
geschwat, wann ech dat richteg matkritt hunn. Ech wier awer
dann der Meenung, wa mer schonn esou e schéinen,
groussen Service culturel hei hunn, da kéinte mer och
dovunner profitéieren, fir am Beräich Tourismus do eppes
auszehänken, mat schéine Broschüren, asw. Well ech sinn
ëmmer der Meenung, datt esou een Service an d’Mëtt vun der
Uertschaft gehéiert. Am Moment läit en e bëssen eraus an ech
hunn d’Impressioun, datt en am Rouden Haus net esou gutt
besicht ass wéi wann e vläicht hei uewen op der Maartplaz wier.

Dofir, ech weess elo net genee am Detail, wat se wëlle
maachen a wat net. Wat mer awer wëlle maachen, dat ass dat,
wat den Här Breyer gesot huet. Mir wëllen, datt et e schéint
Erscheinungsbild gëtt fir eis Gemeng an datt et en Service
gëtt, dee flott gëtt. A wann een esou Aarbechte mécht, dann
ass et evident, datt ee Raimlechkeeten huet, déi dat si wat se
sinn, a wann een dann oprappt, da gesäit een. Zum Beispill hu
mer festgestallt, wéi mer den Duerchbroch gemaach hunn,
datt dat net kann esou gemaach gi wéi mir et geduecht hunn,
well et eng Dromauer war. An doduerch hunn da misste
Berechnunge gemaach gi vun engem Ingenieur, fir d’Statik
vun de Gebailechkeeten ze kucken. Dat sinn déi 9.000 Euro,
déi am Devis stinn a wou een Deel dovunner an deene Suen
dran ass. A bei deene Suen ass warscheinlech och nach den
Innenarchitekt mat dran. Well wann dat ëmgesat gëtt, da
mussen nach verschidde Saache berode ginn. Ech kann iech
awer net soen, wéi vill Stonnen d’Innenarchitektin elo dra
geschriwwen huet an ech weess och net, wéi vill Stonnen de
Statiker rechent a wat deem säi Präis ass. Mä et ass ongeféier
eng Enveloppe vun 9.000 Euro. A bei engem Gesamtdevis
vun 130.000 Euro schéngt dat mer net iwwerdriwwen ze sinn.
Da gëtt och d’Elektresch gemaach. Dofir sti 15.000 Euro am
Devis. Dat fannen ech och net iwwerdriwwen. Wann een
doheem d’Elektresch mécht, da weess een, wat dat alles
kascht.
Da kënnt och nach eng Klimaanlag fir 15.000 Euro dran, wat
absolut richteg ass. Well et ass e risege Volummen a wann ee
weess, wat haut een esou en Aggregat kascht, da sinn déi
15.000 Euro fir mech e ganz gudde Präis.
D’Mauer wollte mer an Eegeregie ewechhuelen, mä well awer
dee ganze Problem mat der Statik ass, hu mer do aner Hëllefe
mat bäigeholl.
Da gëtt de Buedem, asw, och nach frësch gemaach. Ech kann
iech leider nach net méi soen, well mer nach net méi wäit sinn.
Mir hunn eng Enveloppe, de Gemengerot gëtt eis d’Suen a mir
musse kucken, datt mer mat där Enveloppe déi Raimlechkeeten
an eng Verfassung kréien, datt se schéin sinn an datt se enger
fënneftgréisster Gemeng gerecht ginn. Et ass dat, wat mer
versichen ze maachen. An ech mengen, mat engem Präis vun
130.000 Euro si mer net demesuréiert. Dat heiten ass eng
Geschicht, déi ass e puer Mol diskutéiert ginn. Mir waren am
Ufank méi no bei 200.000 Euro wéi bei 100.000 Euro. An elo si
mer bei 130.000 Euro, wat an der Rei ass a wat vertrietbar ass.
An och den Devis vun 30.000 Euro beim Punkt 5.1.7. schéngt
mer net iwwerdriwwen ze sinn. E Versammlungsdësch kascht
1.500 Euro an dat schéngt mer net ze deier ze sinn.

Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:

Wéi mer driwwer diskutéiert hunn, hu mer als Schäfferot fonnt,
datt dee Projet gutt opgestallt wier an datt – wann een et
objektiv kuckt – et net ze deier ass.

Wéi vill Büroe kommen do dran? Am Devis steet et ganz kloer.
Et kommen 8 Plans de travail vu 652 Euro an 3 Plans de travail
vu 746 Euro. Frot mech awer elo net, fir wat déi eng méi deier

Da kommen ech zum Här Breyer senger Fro. Do hate mer eng
Reunioun vum Syndicat d’initiative an do ass déi Fro opgeworf
ginn. Mir haten déi Saach och am Schäfferot an do hu mer
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decidéiert, datt se déi Raimlechkeeten am Rouden Haus géife
kréien. Dir hutt och gesot, datt der nach Schief braucht an och
déi aner géife Schief brauchen. An am Schäfferot hu mer
decidéiert, datt mer Schief kafe fir de Syndicat, fir de KaGePe
a fir déi aner Veräiner, déi hei am administrative Gebai op der
Maartplaz waren. Dat heescht, si sinn awer net ouni
Heemecht, well si kënnen elo an d’Rout Haus kommen, wann
dir domadder averstane sidd.
Accord à l’unanimité.

5.1.7.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Acquisition de mobilier pour les nouveaux bureaux du
service culture et communications dans le bâtiment
administratif à Pétange: vote du devis au montant total
arrondi de 30.000,00 euros (TTC) - décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l’unanimité.

5.1.8.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Remplacement de la chaudière de la maison des jeunes à
Rodange: vote du devis au montant de 10.000,00 euros
(TTC) - décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Accord à l’unanimité.

5.1.9.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Remplacement des chaudières de divers immeubles à
logements sociaux: vote du devis au montant de 50.000,00
euros (TTC) - décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Accord à l’unanimité.

5.1.10.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Mise en place d'une clôture avec portail automatisé et
installation d’un système de vidéo surveillance dans la cour
arrière de la maison des jeunes à Pétange: vote du devis
au montant total arrondi de 45.000,00 euros (TTC) décision.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Da komme mer zum «portail automatisé» an dem «système
de vidéo surveillance», dee mer schonn an der leschter
Sëtzung, de 14. Dezember, laang a breet diskutéiert hunn,
obschonn et net um Ordre du jour war. Mä haut steet et dann
elo op der Dagesuerdnung.

www.petange.lu

Wat wëlle mer do maachen? Mir wëssen, datt mer d’Haus bei
der Kor realiséiert hunn a wou supplementar Bürosflächen
entstinn. Et koum e Stack an e Gebai bäi a wou mer laut eisem
Bautereglement – wat mer alleguerte gestëmmt hunn – eng
gewëssen Zuel u Parkplaze musse schafen. Hei ass dat, wat
mer realiséiert hunn. Mer konnten awer net an de Buedem goe
well d’Kor no bäi ass a well dat soss géif ze deier ginn. Well
mer eis awer mussen un eis eege Reegelen halen, musse mer
supplementare Parkraum fir déi Leit, déi do schaffen, schafen.
An d’Iddi war – dee Moment, wou eis Atelieren op der Lénger
Strooss opginn – datt mer higinn an déi Parkplazen – dat si
ronn 8 bis 10 Plaze plus déi, déi nach bannenan an deene
Garage sinn, déi fir de Moment nach vun eise Betriber
gebraucht ginn, fir déi ëmzewandelen als Parkplazen. An
domadder konnte mer dee Quorum, dee mer vu Parkplaze
mussen hunn, assuréiere beim Haus bei der Kor.
Deemno gëtt déi Plaz, déi hannert dem Jugendhaus oder
deem fréiere Pompjeesbau ass, bis bei d’Mauere vun den
Noperen an där ëffentlecher Parkplaz op der Liberatiounsplaz
an Zukunft als Parkplaz fir eis Betriber definéiert. Iwweregens
goufen se och laang Zäit vun eise Betriber ënnert där Form
gebraucht, déi Zäit, wou eis Betriber nach banne fonctionéiert
hunn.
Mir sinn och der Meenung, – an dat ass e bëssen op Demande
vun den Noperen – datt mer dat sollen zoumaachen, fir datt kee
méi hannert dat Gebai do kënnt. Dat heescht, déi ganz Parkplaz
op der Liberatiounsplaz bleift nach ëmmer accessibel – Dag an
Nuecht – fir eis Bewunner a Bewunnerinnen. Mä dat, wat direkt
hannert dem fréiere Pompjeesbau, respektiv dem aktuelle
Jugendhaus ubelaangt, gëtt zougemaach.
A mir wëlle gären eng gewësse Sécherheet hannert deenen
Haiser hunn, well mer wëssen, datt hannert deenen Haiser
sech esou munches erëmdreift, wat net dohinner gehéiert. An
dofir hu mer och gesot, datt mer wëllen déi privat Plaz hannert
den Haiser wärend der Nuecht surveilléieren, fir datt
d’Noperen a jiddereen seng Rou behält. Net datt mer duerno
Partyen, wéi mer se elo rezent zu Rodange haten, op eemol
hannert de Gebailechkeete vun der Gemeng hunn.
Dofir hu mer gesot, datt mer dat wëllen iwwerwaachen. A mer
wëssen, datt wa mer do Kameraen ophänken, dat eng
gewësse Garantie an deem Kontext gëtt. Et ass net méi an net
manner. Mir wëlle keng «voirie publique» do iwwerwaachen.
Mir wëllen och net déi Jugendlech aus dem Jugendhaus
surveilléieren, well mir wäerten dat eréischt aktivéieren, wann
déi Leit aus dem Jugendhaus fort sinn. Mir wëlle just an der
Nuecht eis Nuetsrou hunn a mir wëllen net, datt mer no
Mëtternuecht hannert eise Gebailechkeeten Aktivitéiten hunn,
déi mer net onbedéngt wëllen.
A méi wëlle mer net, fir dat nach eng Kéier ganz kloer gesot
ze hunn. Mir kënnen nach hei am Detail doriwwer diskutéieren
an do hunn ech guer kee Problem domadder. A jiddereen,
deen technesch méi begaabt ass wéi ech, an där sinn et der
garantéiert heibanne relativ vill, dee kann och seng Iddien
entwéckelen a mir wäerten dat och alles mat eisen Techniker
kucke fir dat Beschtméiglechst ze kréien. Mä et geet eis
haaptsächlech drëms, datt engersäits déi Leit, déi op der
Liberatiounsplaz wunnen, hir Rou hunn, an anersäits, datt
hannert eise Gebailechkeeten, déi awer un d’Proprietéite vu
Privatleit stoussen, net Aktivitéite sinn an deene Leit en Accès
hannert déi Haiser ginn, wou se roueg vläicht dat eent oder
anert kënne maachen, mä wou se déi aner Leit awer
enervéieren a wou mer mueres da vläicht Iwwerreschter do
hunn, déi mer net onbedéngt wëllen. An dat wëlle mer
vermeiden. An net, fir an engem ëffentleche Secteur
iergendeng Kontroll ze maachen. Dat steet eis net zou an dat
wëlle mer net.
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Fir dat ze maachen, brauche mer vir eng Paart, déi
automatesch geet. Well mir wëssen awer, datt do Mouvement
ass an datt Leit do eran- an erausfueren. Mir wëssen och, datt
wann d’Paart géif manuell opgemaach ginn, datt se owes net
méi zougemaach géif ginn. Dat heescht, et ass schonn net
schlecht wa mer dat automatiséieren.
De Käschtepunkt fir déi Paart an déi «vidéo surveillance» läit
bei 45.000 Euro. Ech hätt déi Suen och léiwer fir eppes aneres
gebraucht. Och wann een Doheem eng Alarmanlag
installéiert, da sinn dat eigentlech och Suen déi schlecht
investéiert sinn, well een dovunner selwer näischt huet, mä et
huet een awer indirekt eppes. An hei ass et genee dat
selwecht. Mir versiche fir hei eng beschtméiglechst Léisung ze
fannen, fir dee ganzen Deel hannert eise Gebailechkeeten
ofzesécheren.
Goergen Marc (Piratepartei):
Merci fir déi Erklärungen. Den neien Titel, esou wéi en haut
um Ordre du jour steet, gefält mer vill besser wéi dat, wéi et
nach am Budget stoung a wou een et konnt zweedeiteg
verstoen. An dat war jo och geschitt, wann een déi
verschidden Interventiounen nolauschtert.
Dat doten ass och e Projet, dee mir als Piraten och esou kënne
mat ënnerstëtzen. Well et hanne wierklech e Problem léist, deen
eis alleguerten heibanne bekannt ass. Hannert dem
Jugendhaus – wann et zou war – haten déi fräi Bunn, déi do
wollten net esou flott Saache maachen. An deementspriechend
wäert dat heiten och e Problem do léisen. Et muss een awer elo
kucken, wéi dee Videosystem wäert ausgesinn. Ech huele jo un,
datt do souwisou den Techniker wäert oppassen, datt net
duerch de Wénkel vum Haus lénks oder riets nach eppes ze
gesinn ass. Do muss een drop oppassen.
Eng aner Fro ass, ob déi Daten da lokal do ënne gespäichert
ginn oder ginn se iergendwéi op d’Gemeng transferéiert? Well
wann et lokal gespäichert gëtt an et géif eng Kéier eppes
virkommen, da kéint et sinn, datt déi Festplacken, wou drop
gespäichert gëtt, mat fort kommen. Dofir wier et scho besser,
wann déi Donnéeë mat all de Sécherheetsmoossnamen op
eng sécher Plaz gestreamt géife ginn. An da stellt sech och
d’Fro, wien alles Accès drop huet, oder geet een nëmme
kucken, wa festgestallt gouf, datt eppes geschitt ass.
Wierklech gutt fanne mer et och, datt der gesot hutt, datt et
ass, wann d’Jugendhaus zou ass. Well et wier wierklech
schlëmm, wa mer duerno e Bildmaterial hätten, wien an
d’Jugendhaus eran- an erausgeet. Et muss ee just drun
denken, datt d’Ëffnungszäite vum Jugendhaus net konstant
sinn, esou datt een dat soll mat aplangen. Fir de Rescht fanne
mer de Projet awer gutt a mir wäerten och eisen Accord fir déi
limitéiert Plaz do ginn.
Brecht Guy (LSAP):
Viru laanger Zäit hate mer emol e Plan de sécurité communal
opgestallt. Do ass eng Kommissioun gegrënnt ginn an déi
hunn déi geféierlech Plazen hei an der Gemeng
erausgeschriwwen a probéiert, fir déi méi sécher ze maachen.
Ech hunn ni méi eppes dovunner héieren. Si sinn, mengen
ech, zur Konklusioun komm, datt déi Plaze besser misste
beliicht ginn. Mä déi heite Plaz schéngt jo elo besonnesch
erauszestieche vun deenen anere geféierleche Plazen, oder
och Plazen, wou esou Saache stattfannen. Ech kéint iech der
jett nennen. Mä wat geschitt elo mat deenen? Denke mer drun,
fir déi Plazen och eng Kéier ze iwwerwaachen oder ass et just
déi heite Plaz, déi iwwerwaacht gëtt?
Stoffel Marco (LSAP):
Ech hätt just zwou Froen dozou. Sinn déi Garagen
hannendrun, déi der erwäänt hutt, nach do? A wa Jo, ginn déi

och iergendwann nach eng Kéier amenagéiert? A wéi ginn se
amenagéiert? Kréie mer do nach Detailer?
Et ass och elo vill erkläert ginn, wat do soll geschéien. Mä et
kann een sech et awer ëmmer besser virstellen, wann ee
Pläng huet. Wier et net méiglech gewiescht, datt den
Techniker eis eng kleng Zeechnung gemaach hätt, wou
d’Paart hikënnt, wou den Drot hikënnt a wou d’Kameraen
opgehaange ginn? Dann hätt een sech dat besser kënne
virstellen.
Fir mech ass dat doten e gudde Projet. A wéi den Här Brecht
gesot huet, esou kréie mer déi dote Plaz elo vläicht
securiséiert, mä wéi gesäit et mat deenen anere Plazen aus,
wou och bekannt sinn?
Becker Romain (déi gréng):
Wéi den Här Goergen et scho gesot huet, seet d’Deliberatioun
elo eppes ganz aneres aus, wéi déi Deliberatioun aus dem
Budgetsdokument ausgesot huet.
U sech ass et esou gewuess. Mir maache just vu vir bis
hannen eng Paart, en Zonk, e Gitter, e Grillage an do
bannendran hu mer Parkplazen. Ech war mer dat nach eng
Kéier ukucken. Et ass net enorm. Wa mer gutt erauskomme
mat der Camionnette vum Jugendhaus – wou ech awer drop
wëll behaapten, datt déi bannent deem Gitter dierf stoen – da
ginn et maximal 7 bis 8 Parkplazen. Et ass keng Rettung. An
an deem Zesummenhang wollt ech dann och froen, wéi et mat
deene Parkplazen am Souterrain vum Haus bei der Kor ass?
Do sinn och Parkplaze fir eis Leit. Wéi ass et domadder oder
steet do nach Waasser, wéi et an der Zäit war, an doduerch
déi Plazen eng Zäitchen net konnte genotzt ginn. Soss kréie
mer d’Autoe mat deene Plazen, déi mer hei verspriechen, net
alleguerten ënnerdaach.
An deem Zesummenhang wollt ech awer och nach eng Kéier
drop hiweisen, datt d’Personal vum Jugendhaus awer och
vläicht kéint a Betruecht gezu ginn. Well och déi bräichten
dann dee Moment eng Parkplaz. Obwuel, wann dat Gitter
dann owes zougemaach gëtt, wann d’Jugendhaus zou ass, da
brauche mer jo och keng Parkplaze méi. Da sinn d’Leit aus
dem Haus bei der Kor och fort an dann ass jo eng eidel Plaz
hannert dem Gitter. An da musse mer d’Gitter héich genuch
maachen an esou securiséieren, datt owes keng Partyen do
stattfannen.
Am Kader vun deene Partye wëll ech dann och nach eng Kéier
drop hiweisen, fir reegelméisseg déi Luuchten ze
kontrolléieren, déi do hänken. Well déi gi reegelméisseg futti
gemaach aus deem bekannte Grond. Dat sinn der mat
Beweegungsmelder an och wann se mëttlerweil esou héich
hänken, datt een net méi dru kënnt, esou ginn et awer nach
ëmmer Helden, déi probéiere fir se futti ze maachen, fir datt
keen se gesäit wann se do hir Partye feieren.
Dann ass virdrun ugeschwat ginn, wat fir Plaze mer nach solle
securiséieren. Mä ech mengen, dat ass volatil. Mir hu keng
Plaze fir ze securiséieren. Mir maachen elo hei zou, an
installéieren eng Kamera an eng Luucht, an da ginn se op
enger aner Plaz. Da lafe mer hannendrun a maachen déi Plaz
zou, eng Kamera an eng Luucht, an da geet dat esou weider.
Mir lafen deenen hannendrun. Dat eenzegt, wat mer kënne
maachen, dat ass eng Kéier d’Ekipp vum Jugendhaus mat
Streetworker opstocken, déi just an deem dote Kader
ënnerwee sinn, fir der Drogekriminalitéit, respektiv dem
Drogekonsum virzebeugen. Net dee Streetworker, dee mer
momentan hunn, dee wuel wichteg ass, mä deen hëlleft deene
Jonken, déi näischt maachen, déi näischt schaffen, eng
Aarbecht ze fannen. Dat ass een anere Kader. Ech mengen,
do misste mer eng Kéier zesumme mam Ministère kucken, wat
mir hei am Eck kéinte maachen. Well soss lafe mer deenen
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hannendrun a maachen eng Plaz no där anerer zou. A si lafen
dann einfach do fort a ginn op déi nächst Plaz. Et sinn der
schonn do uewen am Prënzebierg gesi ginn an do geet et
duerno net fir eppes zoumaachen.
Mir schützen elo eis Gebaier, mä domadder hu mer awer
weider näischt erreecht. D’Drogekriminalitéit an den
Drogekonsum bleift nach ëmmer d’selwecht. Dofir géif ech
iech un d’Häerz leeën, wa mer eng Kéier Suen hunn a wann
d’Pandemie eng Kéier fäerdeg ass, fir op de Wee ze goen an
1 oder 2 Streetworker an deem Beräich anzestellen. Well zu
Rodange ass dee selwechten Zenario wéi hei zu Péiteng. A
wuel wëssend, datt mer no un der Grenz sinn a wuel wëssend,
datt net nëmmen aus Lëtzebuerger Autoe verkaf gëtt, mä och
aus Autoe mat auslännesche Placken.
Gira Carlo (CSV):
Ech wëll haut de Mëtteg an der Sëtzung net eriwwerkommen,
wéi wann ech just hei wier fir Saachen ze kritiséieren. Ech
mengen, hei ass ee Punkt, wou ech wierklech ka soen, datt
ech dat begréissen. Den Här Becker huet sécherlech richteg
drop higewisen, datt dat nëmmen eng Verlagerung ass. Mä
wat fir mech wichteg ass, dat ass datt hei awer dem
Jugendhaus eng Saach uläit, déi d’Jugendhaus u sech net
betrëfft. Si gi mat eragezunn, datt do géif gedealt ginn a mat
Droge géif gehandelt ginn. Ech war och am Jugendhaus a ka
vun dëser Plaz soen, datt dat net de Fall ass. Déi
Drogeproblematik, déi besteet an den Här Becker huet Recht,
an ech ënnerstëtzen dat och, datt een op méi héije Plaze wéi
déi hei misst versiche fir Léisungen ze fannen. An et gesäit
een et och, wann iergendwou gespaart ass. Mir hunn och
hannert der Parkschoul gespaart an owes no 10 Auer
zougemaach. Ech stellen elo fest, datt eng Plaz, wou relativ
vill Dreck läit, dat op deem Podest beim Wax ass. Do dreiwen
sech och Jugendlecher erëm. Ech mengen, wa mer
iergendwou spären, da musse mer domadder rechnen, datt se
iergendwou aneschter ginn. Natierlech, wa mer et esouwäit
fäerdegbréngen, datt se bis an de Bësch ginn, dann hu mer se
vläicht aus dem Duerf eraus, mä d’Problematik hu mer net
geléist. An ech mengen, dat misste mer eng Kéier upaken.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Fir direkt op dem Här Gira an dem Här Becker seng
Interventioun zeréckzekommen, esou rennt dir bei mir oppen
Dieren an, wann et heescht e Problem an der
Drogeproblematik ze léisen, well ech et och net direkt a
Verbindung mat dem Jugendhaus gesinn. An déi Leit waren
do. Ech hunn se selwer gesinn an ech hunn d’Police selwer
nuets geruff. A wa mer déi Leit ronderëm d’Jugendhaus
ewechdreiwen, da wäerte mer de Problem vun de Drogen net
léisen, well ech mengen net, datt et eng Relatioun ass tëscht
dem Jugendhaus an deenen, déi do dealen. Et ass sécher
esou, datt de Vendeur dohinner geet, wou de Client ass. A
wann ee weess, datt do Jugendlecher sinn, da gëtt versicht fir
do e Geschäft ze maachen.
Dofir mengen ech schonn, datt mer dat net sollen a
Verbindung bréngen. An ech ginn iech Recht, datt mer sollen
do kucke fir duerch Streetworkeren eng Rei Mesuren ze
ergräifen. Dat ass natierlech esou, datt dat do gemaach gëtt
iwwer d’ASBL vum Jugendhaus, iwwert eng Konventioun, déi
d’Péitenger Gemeng mam Jugendministère, respektiv mam
Ministère de l’éducation neierdéngs huet. An ech soen hei
ganz kloer datt, wa muer de Wëllen do ass vum Staat, fir do
supplementar Suen ze engagéiere fir dee Problem do ze
léisen, da wäert d'Gemeng sécherlech déi Lescht sinn déi
wäert soen, datt mir eisen Obolus net do mat bäiginn. Dat
heescht, ech kann iech garantéieren, datt wa muer de Staat
seet, datt et him 200.000 Euro wäert ass, dann ass et der
Péitenger Gemeng och 200.000 Euro Wäert.
www.petange.lu

Mir mussen dat awer zesumme maachen. Et kann awer net
sinn, datt dat do elo just erëm e Problem ass vun der Péitenger
Gemeng. Mir sollen dat zesummen, Staat a Péitenger
Gemeng, léisen. Well mir hunn dat Jugendhaus, déi ganz
Aufgab, déi mer eis do an der Jugend ginn, jo och zesummen
ugaangen. An da soll een dat och zesumme léisen. A wann et
de Moment un eppes feelt, dann ass et den Apport vum Staat
fir do eng Hand mat unzepaken.
Nach eng Kéier: deen Dag, wou de Staat seet, datt hien
domadder d’accord ass, wäerte mir och déi lescht sinn als
Gemengerot – an ech mengen, do schléissen ech iech
alleguerte mat an – déi soen, datt mir déi 100.000 oder
200.000 Euro net brénge fir 2 Streetworken anzebauen. Mä
ech mengen, mir sollen dat iwwert d’Jugendhaus maachen.
Well dat ass d’Plattform, wou et soll realiséiert ginn. Oder mir
maachen erëm eng Kéier eppes niewent deem, wat schonn do
besteet an da fänke mir als Gemeng erëm un eis eegen Zopp
ze kachen. Mir hunn eis déi Aufgab zesumme ginn – Staat a
Gemeng – fir dat doten ze léisen an da solle mer och
zesummen de Problem léisen. An et soll net un de Suen
hänken, datt d’Péitenger Gemeng elo net bereet wier fir do
hiren Deel do bäizedroe fir dat doten ze léisen. Ech mengen,
et ass éischter eng institutionell Geschicht, datt jiddereen
deem aneren de Ball hei wëll zouspillen. Kommt, mir maachen
et zesummen. A mir wäerten elo e Courrier un de Ministère
schécken, wou mer soen, datt mer hei am Gemengerot déi
Diskussioun gefouert hunn an datt mer gären hätten, datt mer
zesummen hei dat Problem uginn. An de Problem ass net mat
Kameraen ze léisen – an do ginn ech iech Recht – mä
domadder gëtt de Problem just verlagert. Wa mir hei der
Meenung sinn – an ech hunn dat hei héieren – datt méi
Streetworkeren hei am Jugendhaus sollen op d’Plaz komme
fir dat Problem ze léisen, da solle mer dem Minister schreiwen,
datt de Gemengerot bereet ass fir 2 oder 3 Streetworkere
weider anzestellen an de Ministère muss och säin Deel dozou
bäidroen a mir droen eisen Deel dozou bäi. Sidd der
averstanen domadder? Mir schreiwen dat doten.
Dat zu deem Problem. Ech si mer och bewosst, datt mir hei
am Gaange sinn, duerch Aschränkungen de Problem ze
verlageren. Mir sinn net am Gaangen de Problem ze léisen,
mä mir verlageren e just. Mir hunn awer e gewëssenen Invest
gemaach an deem ganze Kader hei vum Haus bei der Kor. Mir
mussen do och higoen a kucken, datt ronderëm dat Haus
Uerdnung besteet. An dat ass e bëssen dat, wat mer wëlle
maachen. An do kommen ech ganz gären op dem Här Brecht
seng Interventioun zeréck, wou hie freet, wou dee Plan local
de sécurité drun ass. Effektiv hu mer deem Rechnung
gedroen. A wou ech bei der Police intervenéiert hunn, well
awer ronderëm d’Liberatiounsplaz fir de Moment eng
Situatioun war, déi bal net méi ze erdroe war, dunn huet
d’Police mer gesot, datt mer vläicht missten dee Plan local de
sécurité erëm eng Kéier iwwerschaffen. A mir hunn eis och als
Aufgab geholl, fir eis mat der Police zesummenzesetzen. An
do soll ee vläicht dee Plan local de sécurité iwwerkucken, dee
nach deemools ënnert der Fiederféierung vum Här Breyer
opgestallt gi war. Eng Variant war, fir esou Plaze méi ze
beliichten, fir Hecken ewechzemaachen, fir déi däischter
Ecken ewechzemaachen. Do hu mer eng ganz Rei Mesure
geholl. Mä mir sollen awer vläicht erëm eng Kéier haut de
Point maachen a kucken, wou nach vläicht déi Punkte sinn,
wou mer nach mussen intervenéieren a wou op eisem
Territoire nach Potential ass. Wou huet sech vläicht dat eent
oder anert entwéckelt, wou mer deemools net geduecht hunn.
An deem solle mer an Zukunft Rechnung droen a mir sollen
eng Kéier eng nei Analys maache vun der Situatioun op eisem
Terrain. An do maachen ech en Opruff u jiddereen, deen do
wëll eng Hand mat upaken. Well mir hunn eigentlech als
Aufgab gesat kritt vun der Police, datt mer hinne solle soen,
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wou dann elo déi Plaze si wou mir mengen als Politiker, déi
reegelméisseg bei de Leit sinn an och reegelméisseg de
Feeling vun de Leit kréien, wou nach misst gekuckt ginn. An
ech mengen, do sinn eng Rei Plaze genannt ginn. Och zu
Rodange ronderëm d’Sportshal, hannert der Neiwiss-Schoul,
asw, ech mengen, där Plaze ginn et eng jett. Et ass ëmmer
nëmme Gepléischters an dat Allerschlëmmst wat kéint
geschéien – an dat huet den Här Gira gesot – ass, datt mer se
op eemol am Bësch sëtzen hunn. Dann hu mer och net vill
geschafft. Mir hunn se dann nach ëmmer um Territoire a mir
mussen iwwer aner Weeër, iwwer Präventioun versiche fir
deene Jugendlechen d’Situatioun duerzeleeën an ze hëllefen.
An dat kann nëmmen iwwert de Wee vum Streetworker goen.
Dat kann nëmmen iwwert de Wee vum Jugendhaus goen, wou
mer versiche fir mat de Jugendlechen ze schwätzen an eng
Léisung fir si ze fannen.
Wat elo de Videosystem ubelaangt, esou sinn ech wierklech
kee grousse Spezialist. Mä ech géif awer soen, datt mer dat,
wat den Här Goergen virdru gesot huet, solle maachen. An
zwar datt dat, wat gefilmt gëtt, am Fall vun engem Abroch ka
gebraucht ginn. Ech sinn net der Meenung, datt mer
permanent do eng Surveillance solle maachen. Dat kënne mer
eis och net leeschten. Mä wann eng Kéier een hannendrun
ass, oder een eis seet, datt hannert eisem Haus erëm Saache
geschéien, déi net sollen, da solle mer kënnen op dat Material
zeréckgräife fir emol festzestellen, wat effektiv hannert dem
Haus geschitt.
Selbstverständlech, an dat schéngt mer kloer ze sinn, solle
mer dee ganze Site do nëmmen iwwerwaachen, wa kee méi
do ass oder wa kee méi däerf do sinn. Mir kënnen net
verhënneren, datt awer vläicht een do opdaucht. Mä wann
awer do steet, datt no 22 Auer kee méi do hannert deem Gitter
eppes verluer huet, da schalte mer deen Apparat an. A wann
eng Kéier eng Festivitéit oder eppes Gréisseres vum
Jugendhaus ass, an et ass an deem Haff dowéinst eng
Aktivitéit, da wäerte mer eis d’Moyene gi fir dat dann
auszeschalten. Well mir sinn net dorunner interesséiert. Mir
sinn interesséiert drun, datt hannert deem Haus Rou ass an
de Recht interesséiert eis net.
Da kommen ech nach zu deem Punkt mat de Parkplazen.
Effektiv hu mer eng Rechnung gemaach, an déi 12 Parkplazen
am Keller sinn do. Ech wäert dat awer nopréiwe loosse mat
där Waassergeschicht. Mä esou wäit ech weess, fueren awer
reegelméisseg Leit do eran.
Mir hunn awer Berechnunge gemaach, an do halen ech och
drop. Wa mir engem Promoteur oder engem Bauhär
virschreiwen, fir pro Metercarré Bürosfläch esou vill
Parkplazen ze maachen, da kënne mir net als Gemeng higoen
an et net esou maachen. Mir hunn dat déi eng oder aner Kéier
an der Vergaangenheet gemaach, mä mir sollen dat awer net
méi maachen. An dofir ass d’Berechnung ganz kloer gemaach
ginn an d’Berechnung ass gemaach ginn, déi 12 Parkplazen
am Keller, 5 Parkplazen hannert dem Gebai – wou och
deelweis Déngschtautoe stinn – a 7 oder 8 Parkplazen hannert
dem Jugendhaus.
An déi Camionnette vum Jugendhaus – an dat hu mer schonn
eng Kéier diskutéiert, wann och nach net bis zum Schluss, well
dat wäert jo nach e puer Méint dauere bis dat fäerdeg ass –
muss eng Méiglechkeet kréie fir am Haus ze parken. An do si
Parkplazen do. Et si Garagen do an eng vun deene Garagë
wäert sécherlech fir d’Jugendhaus disponibel sinn.
An da komme mer op d’Anciennetéit ze schwätzen. Wann
duerno 25 Plazen do sinn an et si 35 Leit, déi vun deene
Parkplaze wëlle Gebrauch maachen, da geet et wéi iwwerall,
dem Déngschtalter no. Et ass jo och net jiddereen, dee vun
deene Plaze wëll Gebrauch maachen, an da gi mer

warscheinlech eens a jiddereen, deen eng Parkplaz brauch,
wäert och eng kréien. Mir wäerten awer och – an dat war eng
Diskussioun, déi mer am Schäfferot haten an déi mer an der
Finalitéit eng Kéier mussen diskutéieren – vläicht wéi beim
Staat higoen a jiddereen, deen eng Parkplaz wëll hunn, e ganz
klenge Loyer dofir muss bezuelen. Dat ass eng Diskussioun,
déi mer am Schäfferot ugeschwat hunn an déi mer elo eng
Kéier mussen diskutéieren, ob mer dat net mussen och bei eis
aféieren. An de Schäfferot huet eestëmmeg gesot, datt wann
dat esou ass an et ass ee Member vum Schäfferot, deen esou
eng Parkplaz huet, da bezilt en dee selwechte Präis wéi deen
eenzele Mataarbechter. Dat ass ganz kloer gesot ginn a mir
wäerten uganks vum Joer mat enger Propositioun kommen.
Deen, deen eng Plaz wëll hunn an déi Bequeemlechkeet wëll
hunn, dee bezilt dann, esou wéi et beim Staat och virgesinn
ass. An ech mengen, do si mer vläicht um bessere Wee, wéi
datt elo deen een et huet an deen aneren net a wou mer dann
ëmmer erëm Diskussiounen hunn.
Wat elo d’Pläng ugeet, esou hu mer elo haut hei de Prinzip
diskutéiert a mir wäerten och iech weisen, wéi déi Parkplaze
sollen agezeechent ginn. Et kënnt e Gitter vir laanscht
d’Liberatiounsplaz, ongeféier op der Limitt vun der Famill
Kaufmann, an do hannendru ginn d’Parkplazen agezeechent
an do wäerte mer bei 7 bis 8 Plaze bausse sinn a nach 3 Plaze
bannenan. Mir kënnen iech awer nach eng Skizz dovunner
zoukomme loossen.
Accord à l’unanimité.

5.1.11.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Installation d'un nouvel éclairage LED au second terrain de
football à Pétange: vote du devis au montant de 50.000,00
euros (TTC) - décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Becker Romain (déi gréng):
An den Erklärunge gouf gesot, datt déi nei LED-Luuchten
immens energiespuerend sinn. Dat ass och richteg. Awer
nëmmen, wa mer se owes och ausmaachen. Ech ginn ëmmer
erëm drop ugeschwat an owes oder an der Nuecht kréien ech
Telefone vu Leit déi soen, datt déi Luuchte schonn erëm
brennen. Suergt wannechgelift dofir, datt dee Leschten,
dee vun deem Terrain erofgeet, de Knäppchen dréckt an
déi Luuchten ausmécht. Och da sinn se immens
energiespuerend.
Dat selwecht gëllt och fir d’Crèche Kordall hannert dem Home.
Och do brennen déi ganz Nuecht d’Luuchten. A Leit, déi an
der Gillardin-Strooss wunnen, hu mer och schonn emol owes
ugeruff, fir mer dat ze soen.
Goergen Marc (Piratepartei):
U sech geet et genau an déi selwecht Richtung. Ech wunne
bekanntlecherweis bei esou engem Futtballterrain. An oft sinn
déi Luuchte leider nach nuets un an déi ganz Noperschaft
reegt sech driwwer op. Dofir wollt ech froen, ob et net méiglech
ass, fir d’Luuchten «à distance» vun engem Techniker kënnen
ze bedéngen. Haut misst dat jo méiglech sinn. Wann een da
gesäit, datt nuets um 12 Auer nach déi Luuchte brennen an et
weess een, datt keen um Terrain ass, da kéint een se iwwert
dee Wee ausmaachen. Well mir sinn eis jo eens, datt deen,
deen se vergiess huet auszemaachen, och net méi
zeréckgefuer kënnt.
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Mertzig Romain, Schäffen:
Ech sinn zu 100% mat iech averstanen. Ech wëll iech awer
just soen, datt ech d’lescht Woch nach eng Kéier perséinlech
intervenéiert hunn a mir och permanent als Schäfferot
agräifen. Et ass wichteg, datt mir déi Saachen zougedroe
kréien. Och wann et dee Moment vläicht ze spéit ass, esou
kënne mer awer intervenéieren an dem Veräin och soen, datt
et esou net méi ka weidergoen. Wéi gesot, ech fannen et och
net normal, datt déi Luuchten dann nach brennen, wa kee méi
um Terrain ass, oder och schonn 2 Stonne virdru brennen ier
een um Terrain ass. Deelt eis déi Saache mat. Ech wëll iech
awer och soen, datt ech schonn dacks do intervenéiert hunn,
och schonn owes no 11 Auer, wou ech da gesot hunn, datt e
Responsabele vum Club op d’Plaz zeréck soll goe fir
d’Luuchten auszemaachen.
Dir hat déi Fro schonn eng Kéier gestallt, fir dat op Distanz ze
maachen. Wéi mir matgedeelt ginn ass vun där Firma, déi di
Luuchten installéieren, wier dat wéinst dem Staarkstroum e
Problem, fir dat op Distanz kënnen ze maachen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et ass scho richteg, datt dat hei gesot ginn ass an datt et am
Gemengerot e Sujet war. A mir wäerten dat heiten och nach
eng Kéier mathuelen an hinne soen, datt mer dat absolut net
méi akzeptéieren. A wéi den Här Mertzig et scho gesot huet,
mir hu schonn oft intervenéiert, well et eis och géint de Stréch
geet.
Accord à l’unanimité.

5.1.12.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Remplacement de la menuiserie extérieure de l'ancienne
partie de l'école «Am Paesch» à Rodange: vote du devis
au montant total arrondi de 40.000,00 euros (TTC) décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Accord à l'unanimité. M. Becker, ayant quitté la salle, n'a
pas pris part au vote.

5.1.13.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Mise en place d’un columbarium supplémentaire au
cimetière de Pétange: vote du devis au montant total
arrondi de 25.000,00 euros (TTC) - décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Accord à l'unanimité. Mme Bouché-Berens, ayant quitté la
salle, n'a pas pris part au vote.

5.1.14.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Acquisition de radars pédagogiques: vote du devis au
montant total arrondi de 30.000,00 euros (TTC) - décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
www.petange.lu

Il est proposé d’acquérir trois radars pédagogiques
supplémentaires avec les fonctions smiley et limitation de
vitesse et de les installer aux endroits suivants:
•
•
•

Pétange, route de Longwy n°2
Pétange, route de Luxembourg n°1
Rodange, route de Longwy n°2

Stoffel Marco (LSAP):
Dat doten ass eng Kontinuitéit, déi mer an der
Verkéierskommissioun eng Kéier op de Wee bruecht hunn. Mir
si frou, datt dat elo lues a lues ëmgesat gëtt.
Arendt Patrick (CSV):
Ech fannen et gutt, datt mer do eng Strategie hu fir dat
subjektiivt Sécherheetsgefill ze erhéijen. An dozou gehéiert
och déi couragéis Propose vu virdru vun eisem
Buergermeeschter, wat déi Saach mat de Streetworkeren
ubelaangt. «Step by step», lues mä sécher, kréie mer eis
Gemeng an eisen 3 Uertschafte flächendeckend mat deem
Tool opgerëscht. Kierzlech war an de soziale Medien nach e
bësse Polemik, wat d’Athuserstrooss zu Péiteng ubelaangt.
Do si reegelméisseg Suerge vun de Bierger, déi
reegelméisseg kommen, an do musse mir als Politik um Ball
bleiwen an déi Suergen do eescht huelen. An ech fannen et
och gutt, wéi mer dat am Gaange sinn ze maachen. Well och
dat gehéiert zu engem vollstännege Plan de sécurité.
Déi Saach mam verstopptenem Gendarme wollt ech nach
ganz kuerz uschwätzen an ech wollt zeréckkommen op eng
Question communale vum Här Breyer a vu menger
Wéinegkeet, par rapport zu där Saach, wou mer um
Hierschtbierg déi Problematik hunn, a wou mer do eng Kéier
wollte kucken, wéi de «va et vient» do effektiv ass a fir e Gerät
opzestellen, fir datt mer do wierklech kënnen eng Etüd
maachen a mat där Analys, déi mer da kënnen do fungéieren,
mer och do eng Léisung kënne generéieren. An dofir sinn ech
frou, fir déi Äntwert ze kréien.
Goergen Marc (Piratepartei):
Déi Warnschëlder si wierklech gutt a mir ënnerstëtzen och,
datt der nach dobäikommen. Gefillt géif ech emol soen, datt
duerch deen, deen zu Rolleng steet, do manner gerannt gëtt.
Mä gefillt, an do si mer eben um Punkt. Déi Date kann ee jo
erfaassen, wéi oft datt e rout oder gréng blénkt, dat heescht
een ze séier oder gutt fiert, an dofir maache mir Piraten
d’Propose, ob een net all 6 Méint eng Statistik kéint
verëffentlechen, fir datt d’Bierger och gesinn, wat déi
Apparater bruecht hunn. Well d’Bierger bezuelen se jo och mat.
An da kann ee vläicht och nach erausfannen – wat interessant
wier fir d’Police – zu wat fir engen Auerzäite méi gerannt gëtt.
Well déi Maschinne kënnen dat, et misst een et just generéieren
an dat dann transparent zur Verfügung stellen.
Breyer Roland (CSV):
Ech begréissen och, datt mer virun 10 Joer schonn de Wee
ageschloen hunn, fir e bëssen opmierksam ze maachen, wou
hei an der Gemeng gerannt oder net gerannt gëtt. Virun 8 Joer
hu mer e Radar kaaft gehat, wat u sech en anonymme Radar
war. Dat hei ass elo ee mat Smiley-Funktioun. Mä deen
anonymme Radar gëtt et nach ëmmer. An deen hu mer och
nach ëmmer am Gebrauch, esou wäit ech weess. An deen ass
wäertvoll, well mer dee kënnen ophänken op strategesch
wichtege Plazen, wou eis signaléiert gëtt, datt do gerannt géif
ginn. Dee moosst net nëmmen d’Zäiten, wéini gerannt gëtt,
wéi vill gerannt gëtt, mä dee kuckt och fir ze erfaassen, wat fir
ee Genre vu Gefier et ass. Deen hëlt all déi Saachen op an
dee gëtt ganz wäertvoll Indikatiounen, wann een deen iwwert
eng Woch oder 10 Deeg op enger Plaz hänken huet. Well en
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anonym ass, gesäit een emol net, wat en duerstellt. Déi
meescht kennen en emol net. Mä dat gëtt eis awer ganz
wäertvoll Indikatiounen, déi mer ëmmer vun der Gemeng aus
mat der Polizei ausgetosch hunn an dann hunn déi emol
Kontrolle gemaach. Dat war déi éischt Reaktioun, déi mer
ëmmer an der Verkéiersobservatioun haten. A fir dann
erauszefannen, ob dat esou stëmmt oder ob et nëmmen
temporär war. Et huet ee meeschtendeels gemierkt, datt dat
eng Gewunnecht war. Ech kann iech elo scho soen, datt
freides owes vun 10.30 bis 11.10 Auer laanscht meng Dier, fir
op den Hierschtbierg erop, ëmmer déi selwecht Autoen do
gefuer sinn. Wat hunn se do uewe gemaach? Héchstwarscheinlech e Film gekuckt oder ech weess net. An deem
Kontext hat den Här Arendt an ech scho gefrot gehat – dat
sinn elo 2 Méint hir, datt mer déi Interventioun hei haten – datt
dee Radar emol sollt dohinner opgehaange ginn. En ass awer
nach net opgetaucht. Ech huelen un, datt en nach op der
Reservelëscht steet, mä et wier net schlecht, fir am Ufank vum
Joer emol de Flux vun Autoen ze kucken, déi reegelméisseg
iwwert de Weekend do frequentéieren.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Fänke mer hannen u mam Här Breyer. Et ass effektiv esou,
datt mer keng 7 esou Apparater hunn. Mir hunn esou vill
Demanden an et ass e bësse wéi beim Bäcker: wien als éischt
do ass, kritt dat éischt Bréitchen. An hei ass et och e bëssen
esou. Wa mer op enger Plaz ausgewäert hunn, da gi mer op
déi nächst Plaz.
Déi Strategie, déi mer do hunn, ass eng Strategie, déi
d’Gemengen alleguerten am Land hunn. Et geet méi drëms,
fir d’Leit ze erzéie fir lues ze fueren. An et ass jo esou, datt
wann 30 km/h erlaabt sinn et et kënnt ee mat 60 km/h do
geflunn, da kritt een e Smiley gewisen, deen eng Schëpp
mécht. Och wann s de net wëlls, da bleift dat awer iergendwéi
am Kapp. An doduerch gëtt ee lues a lues edukéiert fir méi
lues ze maachen.
Wann der elo Plaze wësst, wou wierklech gerannt gëtt, da
kënnt der eis dat soen, an da maache mer dat, wat mer och
elo beim Roland Breyer wäerte maachen. Mir ginn net de Film
kucken, mä mir kucke just, wien dee Film kucke geet. An da
gesi mer weider. Mä ech mengen, datt mer um richtege Wee
sinn.
A grad an där Krisenzäit, wou mer de Moment sinn, gesäit een,
wat fir Zorte vu Leit et ginn. Et ginn där enger an där aner. An
et soll net sinn, datt déi eng d’Fräiheete vun deenen anere
mëssbrauchen. An hei ass et e bësse genee d’selwecht. Hei
gëtt sech d'Fräiheet vum Rennen an d’Fräiheet vun der Gefor
geholl ouni ze kucken, datt een do aner Leit a schlecht Dicher
bréngt. Well wann een do wierklech eng Kéier ee mat op
d’Schëpp hëlt, da weess ee wat ee geschafft huet.
Déi Fro mat der Statistik, déi opgeworf ginn ass, kucke mer
emol no. Mir hunn dat nach ni gemaach. Ech weess och net,
ob et eppes bréngt oder net. Mir kucken emol, wat dat wäert
ass. Ech wäert mech iwwert eisen Service renseignéieren, ob
se och an anere Gemenge Wäerter dozou hunn an ob dat
iwwerhaapt eppes bréngt. Et kann een dat och um
Transportministère nofroen, ob dat iwwerhaapt Sënn mécht.
Well heiansdo mécht een och Saachen an et huet een ëmmer
eng begrenzten Unzuel vu Ressourcen. A wann een déi op
Dommheete setzt, dann huet een se net fir aner Saachen. Et
muss een ëmmer kucken, wou een seng Prioritéite setzt. Dat
do kann interessant sinn. Ech weess, datt et interessant ass.
Mir kucken, op dat an deem Beräich eppes bréngt oder net, a
wat dat scho bruecht huet. Och wann een elo 17.000 Statistike
mécht, dowéinst maachen d’Leit net méi lues. Et muss een net
mengen, datt wann do steet, datt vun 10.000 Autoen an där
Strooss der 3.000 mat 51 km/h gefuer, 2.612 mat 49 km/h,

3.218 mat 46 km/h, datt doduerch déi nächste Kéier méi lues
gefuer gëtt. Ech mengen dat net.
Wéi gesot, ech schléissen et net aus, mä ech erwaarde mer
awer och keng Wonnersaache mat där ganze Geschicht.
Accord à l'unanimité.

5.1.15.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Remplacement des horodateurs existants aux parkings
«Gillardin» et «Hôtel de Ville» à Pétange: vote du devis au
montant total arrondi de 20.000,00 euros (TTC) - décision.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dëst ass e Beräich, wou mer an eng nei Richtung ginn, fir eng
nei Zort vun Horodateuren opzestellen an déi Particularitéiten
hunn, déi di al net hunn. Éischtens datt se mat Sonnenenergie
opgeluede ginn an zweetens kann een och mat der Kaart
bezuelen.
Mir hunn en éischten op der Maartplaz opgestallt a mir si ganz
zefridden domadder. An dofir baue mer dat elo aus. An enger
éischter Etapp gi mer op Plazen, wou mer schonn
Horodateure stoen hunn an ersetzen déi dann. Dat ass an
deem heite Fall an der rue de l’Hôtel de ville an um Parking
Gillardin.
Et ass e Modell vun Horodateur, deen hei am Land
approuvéiert ass. D’Stad Lëtzebuerg an Déifferdeng hunn
zum Beispill déi selwecht, an et ginn eng ganz Rei Plazen, wou
déi Horodateuren hei am Land fonctionéieren. Mir wäerten an
deenen nächste Jore weider där Horodateuren opstellen, esou
datt mer duerno wäerten e System hunn, deen nëmme méi op
dësen Apparate wäert baséieren.
Stoffel Marco (LSAP):
Et ass gutt, datt mer op dee System do ginn, fir dat alles
eenheetlech ze maachen. Bei deem Horodateur op der
Maartplaz ass et awer esou, datt deen op enger Plaz steet,
wou – wa vill Leit mateneen en Ticket wëllen huelen – se dann
an der Spuer sti wou d’Autoe fueren. Dee Problem kéint
behuewe ginn, wann een den Horodateur ëm 90 Grad géif
dréien. Och soll beim Opstellen op deenen anere Plazen op
dee Problem opgepasst ginn.
Goergen Marc (Piratepartei):
Mir begréisse grondsätzlech, datt et moderniséiert gëtt. Mä et
stellt sech natierlech erëm déi Fro mat den Autosplacken an
op ee bei deenen Apparater, déi elo bäikommen,
d’Plackennummer och muss mat aginn. Falls dat esou wier,
kënne mir et natierlech net matstëmmen.
Trotzdeem hu mer awer nach eng zweet Fro. Dir hutt elo
geschwat vun de Kaarten. Ass dat dann och schonn déi nächst
Generatioun, datt een den Handy dobäi hält, oder ass et
nëmme mat der physescher Kaart méiglech ze bezuelen?
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Mir wäerten dat mam Dréine vum Apparat kucken, ob dat
méiglech ass a wat dat kascht. Ech ginn dovunner aus, datt e
scho laang esou do steet, a wann et elo net méi geet, da muss
ee kucken, wou de Problem läit. Ech wëll iech gären hëllefen,
dat ass kee Problem.
Wat déi aner zwou Froe vum Här Goergen ugeet, esou ginn
ech dovunner aus, datt deen, dee mer den Apparat verkeeft,

- page 67 -

www.petange.lu

Péiteng Aktuell - n° 143
Séance publique du 18 décembre 2020
mer och ee verkeeft, deen um neiste Stand ass. Ech sinn net
Techniker, mä et kann een dat awer nofroen. Ech ginn
dovunner aus, datt deen Apparat och d’Bezuele mam Handy
méiglech mécht.
Wat d’Agi vun den Autosnummeren ugeet, esou ass et esou,
datt mer do nach net ganz kloer gesinn. Mir gesinn e bësse méi
kloer an du muss jo en Avis vun der CNPD ageholl ginn. An
deen ass nach net do. An esou laang deen nach net do ass,
kann ech iech net soen, ob mer dat maachen oder net. An ech
wäert dovunner ausgoen, datt Péiteng sech wäert do behuele
wéi déi aner Gemengen am Land och. Wann dat soll eng
Reegel ginn, datt een d’Autosnummer muss aginn, a wann
d’CNPD e positiven Avis dozou gëtt, a wann een dorausser
keng Réckschlëss kann zéien, wien do geparkt huet an hei an
do, an déi Garantien do sinn, datt wann déi Nummer opgeholl
gëtt, dat einfach nëmme just ass fir ze repertoriéieren, datt deen
Auto do ass ouni e Lien ze maache mat iergendenger Persoun,
engem Numm oder enger Utilisatioun a keen ausspionéiert gëtt,
da schléissen ech net aus, datt mer dat maachen. Méi kann ech
iech dozou net soen, well mir sinn nach net do.
D’Méiglechkeet ass an deem Apparat dran, mä ob mir dat
applizéieren, dat kann ech elo de Moment nach net soen. Mir
kënnen dat eréischt definitiv an d’Ae faassen, wa mer vun der
CNPD en Avis favorable kréien. An dee kréie mir net eleng,
mä och déi aner Gemengen hei am Land. Well et gëtt jo eng
national Approche. A wann deen Avis virläit, da muss ee
kucken, wat dee wäert ass. A wann deen Avis esou ass, datt
mer dat kënne maachen a kann ausgeschloss ginn, datt d’Leit
an iergendenger Form kënnen noverfollegt ginn, wou se waren
an hei an do, an et just lokal genotzt gëtt fir en Abus ze
vermeiden, da kann ech mer virstellen, datt ech dofir sinn.
Wann et awer esou ass, datt ee ka repertoriéieren, datt eng
Persoun op engem bestëmmten Dag vun da bis dann am Brëllebuttek war fir e Brëll ze kafen, da géif ech dat net gutt fannen.
Mä mir sinn nach net do an dofir kann ech iech leider net op
d’Fro äntweren, ob mer dat maachen oder net.

duerno digital verschafft gëtt. Ob een, wann een aus der Stad
fort fiert, ënnerwee schonn déi Informatioun ka kréien. Do ginn
et jo verschidden Outilen, datt et um Gemengesite kéint
ugewise ginn. Et ginn awer elo Outilen – an ech hoffen, datt
dee System, dee mer kafen, dat och scho kann – datt ee bei
verschiddenen Autosmarken am Navi schonn ugewise kritt,
wou eng méiglech Parkplaz ass a wéi vill datt der fräi sinn. Ass
do och eng Relatioun duerno méiglech vun deenen Daten?
Mertzig Romain, Schäffen:
An deem heite Stand vum Budget ass dat net virgesinn. Ech
probéieren elo emol ze erklären. Ech hoffen, datt och
jiddereen et versteet. U sech hu mer hei eng Plaz virun der
Dier. Dat ass eist Schachbriet. Op deem Schachbriet ginn
dann déi Casen, wou d’Parkplaze sinn, agedeelt. Da gëtt vun
enger Kamera just d’Parkplaz opgeholl an da gesäit een, ob
se besat ass oder net. Esou fonctionéiert dat. Effektiv kann et
am Wanter heiansdo problematesch ginn, well déi Signaler
dann net do si wa Schnéi drop läit. Dat ka virkommen. Wa mer
awer kucken, wat mer déi leschte Jore vu Schnéi haten, dann
hu mer vläicht deen een oder aneren Dag, wou et gestéiert
ass. Dat ass vläicht net glécklech, mä ech ginn awer dovunner
aus, datt eis Servicer awer esou séier wéi méiglech eis
ëffentlech Parkinge wäerten dobausse raumen.
Fir d’Informatiounen iwwert eng App ugewisen ze kréien, ass
elo net am Budget virgesinn. Ech weess net, op dat geet.
Budgetär hu mer net virgesinn, fir dee Switch ze maachen. Dat
sinn awer Saachen, déi ee kann nofroen, awer et muss een
och wëssen, datt wann een esou supplementar Installatioune
mécht, datt dat och zousätzlech Sue kascht. Dofir, an dëse
Chifferen ass et net virgesinn.
Accord à l'unanimité. M. Breyer ayant quitté la salle, n'a
pas pris part au vote.

5.1.17.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.

Accord par 13 voix 'Oui' et 2 abstentions (Piratepartei).

Travaux extraordinaires:

5.1.16.

Travaux de remplacement des installations tricolores
situées au croisement rue des Prés / rue de la Providence
à Lamadelaine: vote du devis au montant total arrondi de
30.000,00 euros (TTC) - décision.

Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Installation d'un système de guidage dynamique pour les
parkings publics (1re phase): vote du devis au montant
total arrondi de 339.000,00 euros (TTC) - décision.
Mertzig Romain, Schäffen:
De Système de guidage dynamique géif an enger éischter
Phas folgend ëffentlech Parkinge beinhalten: Place du
Marché, Parking Gillardin, Parking «Nei Museksschoul». An
enger nächster Phas ginn dann déi aner Parkingen, déi
geplangt sinn, ugeschloss. Dat ass kee Problem fir dat ze
maachen. An deenen 339.000 Euro ass u sech virgesinn
d’Software, d’Verwaltung vun den Daten an d’Unzeig vun
dësen, d’Formatioun fir eis Beamten, d’Unzeigetechnik,
d’Ëmrëschte vun de Parkplazen an d’Parkmengenerfaassung,
esou wéi d’Honorairen.
Ech géif soen, datt et eng gutt Saach ass fir eis Gemeng. Et
ass emol en Ufank an ech hoffen, datt mer duerno kënne flott
dorobber opbauen.
Goergen Marc (Piratepartei):
De Guidage ass eng super Iddi. Dat wäert och vill Kilometeren
evitéiere fir eng Parkplaz ze fannen. Eis Fro ass awer, wéi dat
www.petange.lu

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l'unanimité. M. Breyer ayant quitté la salle, n'a
pas pris part au vote.

5.1.18.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Travaux de mise en conformité de passages piétonniers fourniture et pose d’éléments d’illumination et de dalles
géotactiles, mise à niveau des bordures: vote du devis au
montant total arrondi de 185.000,00 euros (TTC) –
décision.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Hei geet et drëm, esou wéi mer et schonn an der Zäit op der
RN5 gemaach hunn, fir d’Zebrasträife méi sécher ze
maachen. Dat heescht, déi ginn ausgeriicht, datt handicapéiert
Leit se spieren, d’Trëttoire ginn erofgesat, si gi besser beliicht,
esou datt wa Leit driwwer ginn, se besser gesi ginn an esou
Accidenter vermidde ginn. Dat ass de Grondgedanken.
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Hei sinn elo 10 Stéck, déi mer ersetzen. Dat een ass zu
Péiteng an der Korstrooss beim Jugendhaus. Deen zweeten,
dee mer ersetzen, ass bei der Kierch, wou et eriwwer geet bei
d’Schoul. Déi aner sinn zu Rolleng an zu Rodange, wou mer
zu Rodange bei der Zone de rencontre ufänken a vun do un
se alleguerten ersetze bis op d’Kräizung mat der rue
Providence zu Rolleng.
De Käschtepunkt fir déi 10 Zebrasträifen ze ersetze läit bei
185.000 Euro.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Mir begréissen, datt weider gefuer gëtt mat de
Foussgängersträifen, déi an d’Rei gesat ginn. Am frouste sinn
ech, datt an der Maragole an an der rue Nic. Biever der esou
vill konform gesat ginn. Mir schwätzen awer esou vill vu
Sécherheet, mä do ass dee Foussgängersträifen, wou et an
de Plon geet. Do ass eng Crèche, eng Seniorie a mir wëssen,
datt wann d’Automobilisten uewen am Duerf musse lues
fueren an se kommen dann d’Strooss erof, da bleiwen se nach
just heiansdo bei Vullesang stoen, well do eng Rietsvirfaart
ass, mä duerno gëtt dann op de Gas gedréckt a gerannt.
An op där Plaz si vill Leit, déi do mat den Hënn trëppele ginn,
an am Summer kommen do déi Kanner aus der Crèche, esou
wéi vill aner Leit, déi do iwwert den Zebrasträife wëlle goen.
An do misst ee vläicht och eng Luucht maachen a vläicht drop
opmierksam maachen, datt do Kanner oder eeler Leit iwwert
d’Strooss ginn. Et geet net duer, fir deen einfach nëmme
konform ze setzen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Nuets ass et heiansdo schwiereg bei de Foussgänger, virun
allem wann et dann och nach reent, eppes ze erkennen. Wann
de Schnéi och nach dobäi kënnt, dann ass et heiansdo
onméiglech. Virun 1 ½ oder 2 Joer hate mer schonn eng Kéier
hei am Gemengerot eng Diskussioun – ech mengen, den Här
Arendt hat et och gesot – iwwert déi blo-wäiss Reflekteren, wéi
een an anere Gemenge bei de Foussgängersträife gesäit. Ass
do nogekuckt ginn, ob esou eppes kënnt? Wéi ech mer ziele
gelooss hunn aus anere Gemengen, ass dat awer eng Saach,
déi een zimmlech schnell ëmsetze kann. Et ass och
anscheinend guer net esou deier. Vun anere Buergermeeschtere weess ech, datt et keen décke Budget ass an een
dat zimmlech schnell kéint ëmsetzen. Ass eventuell dorunner
geduecht ginn?

An ech kann iech wierklech nëmmen un d’Häerz leeën, fir an
deem dote Sënn virunzefueren. An dat kënnt vun de
Foussgänger.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Den Här Mertzig, deen a senge Kompetenzen d’Foussgängerweeër, asw. huet, sot mer, datt op deenen Haaptachsen déi
Foussgängersträife méi hell beliicht sinn. A mir wäerten dat
och systematesch ausbauen.
Et stëmmt, datt déi Foussgängersträifen duerch déi LEDLuuchten topp beliicht sinn. An do froen ech mech, wat d’Plusvalue vun deene Reflekteren ass. Well wann et wierklech esou
gutt beliicht ass, wéi den Här Becker seet, da kann ech wuel
nach Reflekteren oder aner Saachen dobäi maachen, mä mir
studéieren awer nach emol, wat dat bréngt. Et ka sinn, datt et
mat deene Reflekteren nach besser ass, mä wat mer de
Moment schonn hunn, ass awer schonn e «Sahnetörtchen»
an ech mengen, datt dat schonn net esou schlecht ass.
Dann nach zu der Madamm Bouché hirer Fro. Effektiv gëtt do
gerannt. Mä dat kann een awer just besser maachen, wa mer
där pedagogesch Radaren dohinner maachen. Dat wier emol
eng Iddi. Ech huelen dat emol mat. Mir kënne jo emol fir
d’éischt an enger Testphas mat engem Radar, deen een net
gesäit, kucke wéi d’Leit do laanscht düsen. Da wësse mer
statistesch, wat do leeft. A wann et wierklech esou ee
Geforepunkt ass, wéi der dat sot a wou ech dovunner ausginn,
da maache mer e «radar pédagogique» dohinner.
Vill aneres kann een net maachen. Et si Leit, déi hätte gären
där Ralentisseuren an d’Strooss, mä anerer jäizen, wann een
där dohinner mécht. Dofir soen ech, et ass net einfach.
Verkéier ass ëmmer komplizéiert.
Accord à l'unanimité.

5.1.19.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Travaux de stabilisation du talus du «Schwaarze Wee» à
Pétange - tronçon compris entre la rue Adolphe et la rue
Prince Henri: vote du devis au montant total arrondi de
100.000,00 euros (TTC) - décision.

Becker Romain (déi gréng):

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.

Als Foussgänger wëll ech iech drop opmierksam maachen,
datt wa mer déi Reflekteren, déi et an den Nopeschgemenge
ginn, eleng huelen, da misste mer awer och déi LED-Luuchten
dobäi huelen. Well als Foussgänger kann ech iech soen, datt
ech wierklech begeeschtert si vun deenen LED-Luuchten, déi
Péitenger Gemeng ugefaangen huet bei d’Zebrasträifen ze
setzen. Dat ass richteg mega. Do gesäit den Autofuerer scho
vu wäitem, datt e Foussgängeriwwerwee ass an e gesäit och
e Mënsch sech do beweegen. Well et ass jo awer nach ëmmer
esou, datt bei deem heite Wieder nach ganz vill Leit däischter
ugedoe sinn an net hell a liichtend ugedoe sinn. Mä déi
Luuchte si wierklech richteg topp. An do kann ech wierklech
de Schäfferot nëmme felicitéieren, wou se deemools nach
ënnert dem Här Breyer dat ugefaangen hunn. Mir hunn et lues
a lues ëmmer méi ausgebaut a mëttlerweil ginn déi éischt
erneiert.

Stoffel Marco (LSAP):

Ech wollt awer froen, wéi wäit mer si mat all deene
Foussgängeriwwerweeër? Well et war emol eng Kéier e
Plang, fir alleguerten d’Foussgängeriwwerweeër mat deenen
helle Luuchten ze equipéieren. Wéi wäit si mer do? Sinn se
alleguerten equipéiert a wat feelt nach?

Et ass wichteg, datt mer dee Bierg do stabiliséieren. Ech hunn
awer nach eng Suggestioun ze maachen. Deemools, wou den
ieweschte Souterrain gebaut ginn ass, mat Lifter, ass net dru
geduecht gi fir de Souterrain an de Schwaarze Wee eran ze
verlängeren. Doduerch sinn déi Leit mat Rollstill oder
Kannerkutschen, déi vum Zuch kommen, gezwonge fir dee
ganze Wee erop bis uewen hinner bei d’Gare ze goen, fir vun
do aus an de Schwaarze Wee ze kommen. Well mer elo am
Gaange sinn an deem Wee ze schaffen, wollt ech froen, ob et
net méiglech wier, fir eng Rampe do ze maachen, fir datt déi
Leit mat Rollstill oder Kannerkutschen do kéinten erofgoen.
Ech géif soen, datt dat technesch méiglech wier. Kéint een dat
net préiwen, fir dat spéiderhin nach kënne virzegesinn? Well
et géif een domadder de Leit entgéintkommen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dat hei ass e Projet, deen ech iwwerholl hu wou ech an de
Schäfferot komm sinn. An dee Projet ass esou ausgeschafft
ginn an dat doten ass net dra virgesinn. Ech ka mer virstellen,
fir wat datt si et net virgesinn hunn. Well et muss ee jo eng
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gewësse Pente hunn, wann ee mat Rollstill fiert. A wann een
do den Héichtenënnerscheed kuckt, da geet dat net op där
Plaz. Bei engem Rollstull kann een nëmmen eng Pente vun 2,
3% maachen, an da géif een an der Mëtt vun der Strooss
erauskommen. An dat geet guer net.
Et ass eng gutt Iddi. Dat eenzegt, wat een do kéint maachen,
wier eng Léisung mat engem Lift. Mä dat ass relativ
opwenneg. Et ass leider net optimal, domadder sinn ech
averstanen, mä dat, wat dir proposéiert, ass schwéier
realisabel. An dofir ass et warscheinlech och net gemaach
ginn.
Dat eenzegt, wat ee muss maachen, ass datt een de Leit direkt
muss weisen, wouhinner datt se musse goen. Well si komme
jo ënnen aus der Gare eraus an net uewen um Parking.

Achs vun der Mobilité douce ass, a wou dann och de Quartier
Nidderréideng optimal un den Duerfzentrum wäert ugebonne
sinn.
Et ass virgesinn, datt mer wéi gesot d’Gréngzon
amenagéieren. Mir maachen e Verbindungswee dohinner. Mir
maachen och op deem Wee bewosst eng Beliichtung
dohinner, well et net ëmmer evident ass, fir d’Leit nuets iwwert
dee Wee ze schécken a se duerch d’Stackdäischtert mussen
trëppelen.
Mir hunn och virgesinn, fir eng ronn 15 eenheemesch Beem
dohinner ze setzen, wou mer mam Fierschter gekuckt hu fir
déi Ideaalst ze fannen. Mir setzen och Bänken dohinner, fir
datt d’Leit kënnen do raschten, wann se laanscht ginn.

Accord à l'unanimité.

Dat Ganzt chiffréiert sech op 145.000 Euro. A wa mer dat
maachen, dann ass dat sécherlech eng Plus-value fir de
Quartier an och fir déi ganz Uertschaft vu Rodange.

5.1.20.

Conzemius-Holcher Josette (CSV):

Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.

Dat doten ass eng flott Saach, wat do gemaach gëtt. Well am
Chaux Four sinn ëmmer vill Leit, déi sech do ophalen, an och
fir vun Nidderréideng an d’Duerf ze kommen. Wa mer dat elo
esou flott maachen, da läit jo awer och nach en anere Projet
do. Net datt – wa mer dat virdru maachen – duerno erëm alles
verbuddelt gëtt, wann do gebaut gëtt, an déi dann alles do futti
maachen. Well d’Entrepreneuren haten sech schonn do
d’Schantercher installéiert, wou nach vun iwwerhaapt näischt
Rieds war. An dofir fäerten ech, datt wa mer dat elo maachen
– wat eng flott Saach ass – datt muss opgepasst ginn, fir datt
duerno net alles verhondst gëtt. Dat wier schued, well et ass
eng flott Saach, déi der hei wëllt maachen.

Travaux extraordinaires:
Travaux de reprofilage et de renouvellement de la couche
de roulement du Chemin de Brouck à Rodange: vote du
devis au montant total arrondi de 150.000,00 euros (TTC)
- décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l'unanimité.

5.1.21.

Bouché-Berens Marie-Louise (DP):

Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.

Ech benotzen elo d’Wierder vum Här Mertzig «bewosst eng
Beliichtung fir d’Mobilité douce, fir Nidderréideng un eist Duerf
unzebannen». Da kommen ech elo mat menger éiweger Fro,
wou ech ëmmer gesot kréien, datt et net machbar ass. Ginn
dann elo hei Kabele geluecht fir d’Luuchten? Ginn et
Solarluuchten? Dann ass et jo awer och méiglech. Well dat
heiten ass jo en Terrain an enger Gréngzon. An da froen ech
nach ëmmer, fir wat datt am Plon da keng Luuchten dierfe
kommen. Well wann elo dee schéine Wee do gemaach gëtt,
da kënnt jo och en Ubannen duerch deen neie Quartier, deen
do entsteet, un de Plon. An am Plon dierfe keng Luuchte
kommen, well dat eng Natura-Zon ass. Do kënnt jo awer och
elo dee flotte Weier. Dat Ganzt gëtt jo dann esou ee schéine
Park an do misst et jo awer och méiglech si fir Luuchten ze
maachen, an och um Wee fir an d’rue Adolphe. Well do si jo
och keng Luuchten. Mir hu virdru vu Sécherheet geschwat, an
do si jo och Bänken an ech wëll net wëssen, wat do owes leeft.

Travaux extraordinaires:
Travaux à exécuter dans l'intérêt de la voirie rurale: vote du
devis au montant total arrondi de 55.000,00 euros (TTC) décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l'unanimité.

5.1.22.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Réaménagement d'un terrain situé dans la zone verte de
l’impasse de la rue de la Fontaine à Rodange: vote du devis
au montant de 145.000,00 euros (TTC) – décision.
Mertzig Romain, Schäffen:
Mir hunn en Devis vun 145.000 Euro virleie fir de
Reamenagement vun engem Terrain, deen an der Gréngzon
läit. Et ass dëst d’Impasse, déi vun der rue de la Fontaine zu
Rodange a Richtung Duerf laanscht de Chaux Four geet a wou
een dann och den Uschloss huet, op der enger Säit fir an de
Vullesang, riicht aus fir an d’Nic. Biever-Strooss an déi aner
Säit fir an d’rue de l’Ecole.
Mir hu virgesinn, fir deen Terrain an der Gréngzon ze
reamenagéieren, well de Moment gesäit deen Terrain net
ganz aluedend aus. Dat ass och de Constat, dee mer
gemaach hunn. Mir wëllen awer do e flotte Wee, respektiv eng
«place de récréation et de détente» maachen, well dat doten
de Moment schonn, an och an Zukunft, eng immens wichteg
www.petange.lu

Gira Carlo (CSV):
Dat hei ass och e Projet, wou et net grad an den Detail geet.
Do steet einfach nëmmen «chemin de liaison». Ech wéilt awer
gäre wëssen, wéi dee Wee gemaach ass. Dir wësst, datt ech
relativ ekologesch sinn. Ech hunn awer nach ëmmer meng
Problemer, well ech sinn och relativ vill als Foussgänger
ënnerwee. Ech hunn awer elo schonn erëm Angscht, och
wann ech haut relativ gutt Schong un hunn, datt wann ech den
Owend iwwert de Giele Wee Heem ginn, ech déi duerno erëm
muss wäschen. Well déi Weeër sinn zu dëser Zäit wierklech
net ze benotzen. Ass et wierklech net méiglech, well déi
Käerjenger hunn et fäerdeg bruecht, fir op dem Giele Wee en
duerchlässege Makadamm ze maachen. An et géif der
Mobilité douce och eppes bréngen, wann een dee Wee iwwert
dat ganzt Joer kéint benotzen an net nëmme just, wann et grad
net reent. Well et reent jo awer nun emol e puer Méint hei am
Joer.
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Stoffel Marco (LSAP):
Et ass e ganz flotte Wee, deen do soll entstoen. Ech hu just e
Problem domadder, datt an deem ganze Quartier e
Parkplazproblem besteet. Och wann dat Gréngzon ass, esou
hu mer jo awer scho bewisen, datt een dat awer trotzdeem esou
ka maachen, datt do Autoe kënne parken. Um Plang gesäit een
et net eraus an dofir wollt ech froen, ob et do méiglech ass, fir
op der Säit nach Parkplazen ze maachen? Well soss gëtt do
wëll geparkt an et wier vläicht méi logesch, wa mer do eng 7 bis
8 Parkplaze géife virgesinn, direkt am Ufank vum Wee, an da
géife mer vläicht déi ganz Situatioun entschäerfen an et
natierlech ronderëm esou ofdeelen, datt keng Autoen dohinner
fuere wou mer net wëllen, datt se sollen hifueren.

temporär. Ech muss awer och soen, datt et net all ze wäit
ewech ass bis bei de Parking «rue de la Minière». Och wann
et net virun engem senger Dier ass. Mä wa mer awer wëssen,
wéi vill Leit an deem Eck vun der rue de la Fontaine wunnen,
da kënne mer net jidderengem eng Parkplaz vun der Dier
maachen. An dee Parking «rue de la Minière» ass net vill
besat, och net vun de Riverainen, déi awer permanent
Revendicatiounen hunn. A si sollen deen emol notzen. A wann
mer dann dovunner schwätzen, datt trotzdeem keng
Parkplazen am Quartier do wieren, da kënne mer eng aner
Diskussioun féieren.
Accord à l'unanimité.

Mertzig Romain, Schäffen:

5.1.23.

Fir elo op d’Madamm Conzemius zeréckzekommen: Wann
ech elo d’Situatioun kucken, dann ass et Gréngzon an do kann
net gebaut ginn. Do kréien d’Leit keng Autorisatioun. Wéi
gesot, dee Projet fänke mer jo och elo un, esou datt deen da
fäerdeg ass. Ech kann iech ganz kloer soen, datt et eng
Gréngzon ass an do net dierf gebaut ginn.

Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.

Da kommen ech zu der Interventioun vun der Madamm
Bouché. Et ass richteg, datt mer schonn oft iwwert déi Saach
do debattéiert hunn. Mä dat Ganzt ënnerläit awer dem
Ermiesse vum Environnement. Si maachen elo nach eng
grouss Differenz tëschent der Gréngzon an eng vill méi grouss
Differenz – wou mer selwer och Problemer hunn op
verschidde Parkingen – mat der Natura 2000. Ech sinn ärer
Meenung, datt dee Wee laanscht de Plon kéint beliicht sinn.
Mä wa mir keng Autorisatioun kréie vum Environnement – wat
de Fall ass – da kënne mir leider keng Luuchten
dohinnersetzen. Ech verstinn awer är Doleance an och déi vun
de Leit, well et e Wee ass, dee relativ vill benotzt gëtt. Mä et
ënnerläit awer dem Ermiesse vun der Ëmweltverwaltung.
Et muss een eng Autorisatioun hu fir dee Wee, well et
Gréngzon ass, an do si mer forcéiert, fir dee Wee ekologesch
unzeleeën. An dat wäert dee Moment kee Makadamm sinn
oder dee «macadam drainant» oder deen ekologeschen, wéi
mer dat soen. Ech ginn iech awer Recht, Här Gira, wann der
dat Stéck vun der Biff bis op Péiteng uschwätzt. Well op
verschidde Plaze geet et jo. Notamment hu mer dat gesinn,
wou mer eise Fitnessparcours besiche gaange sinn. Dat Stéck
ass propper. Et kéint een sech natierlech Gedanke maachen,
ob een dat iwwerall ka maachen. Mä wéi gesot, do brauche
mer net nëmmen d’Autorisatioun vun der Ëmweltverwaltung,
mä well mer do och nach bei engem Floss sinn, brauche mer
och nach zousätzlech d’Autorisatioun vun der AGE. An en plus
hätte mer dann dee Wee optimal genotzt, esou datt een deen
dann och ouni Bedenken als Vëloswee a mat all Zort vu Vëlo
kéint befueren.
Den Här Stoffel hat d’Parkplazen ugeschwat. Et si keng
Parkplazen op deem Stéck virgesinn. Et ass och esou, datt
mer elo scho Findlingen dohinner geluecht hunn, fir datt kee
méi kann do parken. De Problem huet sech och do gestallt,
well mer do relativ vill Reklamatioune kritt hunn, well
d’Garagen zougeparkt gi waren. Wéi gesot, Findlinge sinn
dohinnergesat ginn, esou datt op deem Terrain, wat Gréngzon
ass a wou d’Gemeng Proprietär ass, de Moment kee méi kann
drop fueren. A mir hunn an der Strooss agezeechent, wou een
dierf parken a wou net. Et ass natierlech ëmmer d’Fro, ob
d’Leit sech drun halen. Mä esou ass et emol gemaach a
reglementéiert an da kënnen se och deementspriechend
protokolléiert ginn. Virdru war dat net gemaach an dann ass
ëmmer de Problem, fir d’Leit ze protokolléieren.
Mir hunn awer elo de Leit temporär d’Alternativ gi vum Parking
bei der PiKo-Schwämm, och mat de Camionnetten. Dat ass

Travaux extraordinaires:
Aménagement d’une piste cyclable près du terrain
«Eucosider» à Pétange dans le cadre du Projet
INTERREG «Grande-Région sur la mobilité douce / travail
sur l’agglomération des trois frontières» (phase 2): vote du
devis au montant de 95.000,00 euros (TTC) - décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Dans le cadre de la 2e phase du projet INTERREG, il est
proposé de faire procéder à l’aménagement d’une piste
cyclable longeant le terrain Eucosider à Pétange et reliant
ainsi la rue Belle-Vue à la rue Eucosider.
Arendt Patrick (CSV):
An der leschter Editioun vum «Meng Gemeng» stoung dran,
datt de Schäfferot en Treffen hat mam neie Buergermeeschter
vu Longlaville a senger Vertriederin. Hei gouf iwwer
grenziwwerschreidend Theme geschwat, notamment och
iwwert d’Vëlosweeër. An deem heiten Dossier INTERREG
huet den Här Breyer och ganz vill Meritten. Wann een elo
weess, datt d’M-Boxen op Lëtzebuerger Terrain virgesi waren,
a wann ee weess, datt déi securiséiert Parkingen an d’Bornë
fir d’elektresch Vëloe virgesi waren ob belschem a
franséischem Terrain, da wollt ech froen, wéi do
d’Gesamtstrategie ass? Hutt dir Kenntnisser an deem Beräich,
wat do gemaach gëtt, och bei eis op der Gare? A wat mir als
Lëtzebuerger Land dee Moment maachen an och wat an
deenen anere Länner dee Moment gemaach gëtt?
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Här Arendt, ech fannen är Froen interessant. Haut ass awer
net de Kader, fir op déi Froen anzegoen. Dat doten ass eng
Diskussioun, déi mer eng Kéier musse féieren, wa mer dee
ganze Projet als Solchen eng Kéier hei wäerten debattéieren.
Mir sinn awer gewëllt, fir déi Potentialitéiten, déi mer mat eisen
Nopeschlänner hunn – mir si jo do e Point triple – ze
verbesseren. Et ass net fir näischt, datt mer an der leschter
Zäit Relatiounen a Reuniounen haten, net nëmme mam
Buergermeeschter vun Ibbéng, mä och mat de
Buergermeeschtere vum Mont-Saint-Martin a Longlaville. An
do sinn déi Problemer do ugeschwat ginn. De ganze
Schäfferot war do derbäi, an do hu mer deem Ausdrock gi fir
déi Relatioun mat de Vëlosweeër iwwert d’Grenzen eraus ze
verbesseren. Wat dat elo am Detail heescht, kënne mer eng
Kéier diskutéieren. An ech sinn op ärer Wellelängt, fir dat esou
ze maachen, datt et och wierklech héichwäerteg realiséiert
gëtt, dat heescht datt Bornen dohinner kommen, datt déi
Weeër och anstänneg ugewise ginn an datt se dann och
genotzt ginn. Et huet jo kee Wäert, datt mer Weeër maachen
an et notzt keen se. A fir datt se genotzt ginn, mussen se dann
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optimiséiert ginn am Sënn, datt se esou opgestallt sinn, datt et
och Sënn mécht fir se ze huelen. An deen heite Wee vun der
Belle-Vue eriwwer an d’Eucosider mécht effektiv Sënn. An
esou wëlle mer och weiderfueren a mir wäerten nach méi wéi
eng Kéier an de Gemengerot kommen, fir doriwwer ze
diskutéieren. Do si mer op enger Wellelängt an ech géif
mengen, déi meescht, déi heibanne sinn, ënnerstëtzen déi
douce Mobilitéit. Et ass net fir näischt, datt ech et super
fannen, datt mer kënne vun Athus eriwwer kommen, op
Rodange, op d’Gare, iwwert d’douce Mobilitéit. Dat ass och e
politesche Message, deen ech gutt fannen. Et geet net
nëmmen zu Fouss, mä et kann een och mam Vëlo eriwwer
kommen. An dee Projet, deen direkt niewent dem P&R zu
Rodange gemaach gëtt, ass eng gutt Saach a mir wäerten do
weider an déi Richtung strécken. An do mécht den Här Mertzig
ëmmer de Volet «écologique» an ech maachen de Volet
«infrastructures».
Accord à l'unanimité.

5.1.24.
Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021.
Travaux extraordinaires:
Projet de lotissement Neiwiss II à Rodange: vote du devis
montant total arrondi de 3.500.000,00 euros (TTC) décision.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir haten deen Dossier schonn e puer Mol hei am
Gemengerot. Den 22. Juni 2020 hate mer am Gemengerot de
Prinzip festgehalen, fir do e Lotissement mat 36
Eefamilljenhaiser a mat 4 Logementer an enger klenger
Residenz ze maachen. Mir hunn och relativ grousszügeg
Gréngflächen an deem Lotissement virgesinn. Et si just ronn
55% déi mer verbauen an als privat Bauland veräusseren, an
iwwer 44% an der ëffentlecher Hand halen a wou Gréngs
virgesinn ass.
Mir haten den 23. November 2020 de PAP definitiv hei am
Gemengerot ugeholl, esou datt alles op de Schinne stoung.
An esou wéi mer dat ugekënnegt haten, hate mer och de
Bureau d’ingénieurs-conseil INCA domadder chargéiert – op
Grond vun engem Kredit, dee mer hei gestëmmt hunn – fir eis
en Devis opzestellen. En Devis fir d’Infrastrukturen, fir d’Beem,
déi mussen do geplanzt ginn, déi Spillplazen, asw, fir ze
gesinn, wéi vill datt dat Ganzt géif kaschten. Dir hutt e ganz
detailléierten Devis vum 9. November 2020 virleien, deen sech
op ronn 3,5 Milliounen Euro wäert belafen.
Mir ginn dovunner aus, datt mer Enn 2021 – wann alles
ausgeschriwwen ass – ukomme mat den Aarbechten. Do hu
mer och 400.000 Euro am Budget 2021 stoen. An datt mer am
Laf vun deem Joer drop schaffen, esou datt mer am Timing
iergendwéi am Fréijoer 2023 mat den Infrastrukturaarbechte
fäerdeg sinn. An do dertëschent wäerte mer dann – an dat
wäert warscheinlech am Ufank vum nächste Joer de Fall sinn
– eis hei am Schäffen- a Gemengerot mussen eens ginn, wéi
mer dann elo déi Terraine fir déi eenzel Leit, déi eventuell do
en Haus wëlle bauen, wäerte geréieren. Dat wäert e bëssen
no deem Prinzip sinn, wéi mer dat viru 6, 7 Joer an Atzéngen
gemaach hunn. Mä dat ass Zukunftsmusek.
Haut musse mer eis just eens sinn, datt mer deen Devis hei
unhuelen, fir datt mer d’Ausschreiwungen uganks 2021 kënne
maachen. Wéi gesot, déi ganz Infrastrukturkäschten, mat
allem ronderëm, d’Reseauen, d’Retentiounsbasengen,
Beliichtung, asw, wäert ronn 3,5 Milliounen Euro kaschten. Dat
ass och d’Basis fir duerno bei der Vente, respektiv bei der Aart
www.petange.lu

a Weis wéi mer déi Terraine veräusseren, déi Zomm ze
berécksiichtegen.
Gira Carlo (CSV):
Ech hat et schonn a menger Stellungnam vum Budget gesot,
datt et nach ëmmer schwiereg ass, fir bezuelbare Wunnraum
ze schafen. Ech muss awer hei bei dësem Projet ausdrécklech
drop hiweisen, datt mer hei versichen eng Plus-value ze
schafen, andeems mer e Lotissement schafen, wou wierklech
relativ vill gréng Plaze bleiwen a wou et sech da gutt liewe
léisst. A wou mer dann och nach versiche wäerte fir de Leit en
Terrain zur Verfügung ze stellen, deen awer nach abordabel
ass, obschonn d’Bauen natierlech net méi ganz gënschteg
ass. Mä hei kann awer keen der Gemeng virwerfen, datt mer
net géife versiche fir de Leit anstännegen an och nach
bezuelbare Wunnraum zur Verfügung ze stellen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech soen dem Här Gira Merci fir seng Interventioun. Ech
mengen, dat ass jo och d’Zil, dat mer eis hei als Gemengerot
ëmmer erëm gestallt hunn, fir do eise Bäitrag ze leeschten a
bezuelbare Wunnraum ze schafen. A wann ee weess, datt de
Präis vum Terrain haut ëmmer méi eng grouss Roll spillt,
mengen ech, kënne mer hei eisen Deel dozou bäidroen, datt
déi jonk Familljen an Zukunft an eiser Gemeng zu engem
valabele Präis iergendwéi sech kënnen en Eegenheem
uschafen.
Accord à l'unanimité. M. Breyer ayant quitté la salle, n'a
pas pris part au vote.

5.2.
Votes du budget rectifié de 2020 et du budget de
l’exercice 2021.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ier ech d’Schlusswuert däerf schwätzen, wollt ech dem Här
Mertzig nach d’Wuert ginn. Well hien hätt nach déi eng oder
aner Prezisioun, déi hien zu konkrete Froen aus der leschter
Gemengerotssëtzung wollt ginn.
Mertzig Romain, Schäffen:
Ech wëll verschidde Prezisioune ginn, wou ech Froe gestallt
kritt hunn zum Budget, respektiv zu verschidden Annexen.
Den Här Welter hat mech gefrot, wéi vill Klappjuegte waren.
2020 ware 4 Klappjuegten an eiser Gemeng. Eng zu Rodange,
eng zu Rolleng an 2 zu Péiteng. Um Giele Botter ass eng
speziell Situatioun, well do Naturschutzgebitt ass. Do muss
d’Autorisatioun vum zoustännege Minister virleien an den Avis
vun der ANF. Op deenen anere Plaze muss déi Demande
iwwert de Fierschter un d’ANF geriicht ginn. De Fierschter kritt
déi Informatiounen an hie setzt se op de Geoportail, fir datt
d’Leit informéiert sinn, a mir kréien dat och als Gemeng als
Informatioun. A mir publizéieren déi Informatioun am Reider.
Dir hat och gefrot, ob et vläicht méiglech wier, fir déi Saachen
erauszehuelen. Theoretesch wier et méiglech. Et ass awer
esou, datt d’Gemeng trotz allem duerno muss fir de
Wëldschued opkommen. Et ass awer elo esou, datt wann een
dat Gebitt wëll eraushuelen, da muss een do extra en Zonk
am Bësch ronderëm maachen. An ech gesinn elo net
onbedéngt an, datt mer elo ufänken Iloten am Bësch ze
maachen a keng zesummenhänkend Stécker méi ze hunn. Et
ass relativ komplizéiert, wéi der gesitt.
Den Här Goergen hat mech ugeschwat, wat d’CO2-Steier
ugeet. Ech hunn dat nogefrot, an eisen Servicer ass näischt
esou gemellt ginn. D’Taxe carbone steet effektiv fir
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Entreprisen a concernéiere just d’Consommatioun vun Diesel,
Bensinn, Mazout a Gas. Och um Internetsite vun der SIDOR
steet näischt vun der CO2-Tax. Ech selwer als Member sinn
och nach näischt gewuer ginn. Am Private bezitt déi Tax sech
op 35 Euro pro 1.000 Liter.
Den Här Martins an nach aner Leit hate mech gefrot mam
Solarkadaster. Do ass et u sech esou, datt mer schonn den 8.
September 2020 intervenéiert haten. Mir hunn awer den 23.
September
eréischt
eng
Réckmeldung
kritt
ouni
Informatiounen. Mir hunn elo de 15. Dezember nach eng Kéier
nogehaakt. A si wäerten am Januar déi feelend Haiser digital
integréieren, esou datt mer dann um aktuelle Stand vun de
Gebaier sinn.
Den Här Martins hat nach zousätzlech gesot, et wiere keng
Sue virgesi fir d’Aktualiséierung vum Solarkadaster. Dach,
deen Dekont gëtt iwwert de Klimapakt gemaach an dat ass
den Artikel 3/590, wou mer 5.000 Euro virgesinn hu fir esou
Saachen ze maachen. An do gëtt dat dann och mat
verrechent.
Da kommen ech op dem Här Becker seng Froen zeréck, wou
ech him net esou genee konnt äntweren. Effektiv huet
d’Gemeng
eng
Lëscht
vun
de
Commerçanten
zesummegestallt, déi liwweren. Déi ass och op eiser
Facebook-Säit, respektiv op eiser Internetsäit publizéiert. A
wann een déi gären ufreet, da kann en déi och kréien.
Dir hat weider gefrot, wéi vill Subsiden datt mer vum InterregProjet mat de Vëlospiste géife kréien. Dat ass relativ
komplizéiert. Ech probéieren iech awer verschidden
Explikatiounen ze ginn. Mir hunn eng Déclaration de créance
eragi vun 183.614 Euro. Déi Vëlospiste mussen ëffentlech
ausgeschriwwe ginn, fir datt se eligibel sinn. D’Honorairë vu
Büroen an Ingenieure ginn net rembourséiert. Vum Datum vun
der Demande de créance vergi 7 bis 9 Méint, ier dës
rembourséiert kënne ginn. Do bestinn 3 Kontrollniveauen. De
Kontrollniveau «Validatioun» soll an deenen éischten dräi
Méint geschéien. D’Approbatioun vum Secretariat conjoint an
dann och d’Approbatioun vun der Autorité de gestion. Eng
éischt Declaration de créance ass de 27.09. vun den 3 Partner
validéiert ginn. Mir wäerten dann en éischte Remboursement
Ufanks 2021 kréien. De 6. Juni 2016 huet de Gemengerot e
Projet vu 631.950 Euro approuvéiert. Wa mir all Moossnamen,
déi mer gestëmmt hunn, ëmsetzen, da misste mer ronn
300.000 Euro subsidéiert kréien.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dir hutt um Dësch nach eng Rei Korrekture virleien, déi eisen
Service des finances nach gemaach huet. Dir wësst, datt der
den 30. November 2020 de Budget krut. An do sinn nach eng
Rei supplementar Recettë komm, esou wéi eng Rei Saachen,
wou mer eis den 30. November net sécher waren, ob déi
erakommen. Wéi gesot, haaptsächlech sinn et Recetten. Et
ginn awer och e puer supplementar Depensen. Och déi sinn
opgelëscht, mat deem Wonsch, fir haut e Budget ze stëmmen,
deen esou genau wéi nëmme méiglech ass, esouwuel beim
Rectifié wéi och beim Budget initial.
Wat positiv ass, dat ass, datt mer de Boni détaillé an definitiv
Enn 2021 am Budget op 4.303.000 Euro geschat haten. Mat
deene Korrekturen, déi mer elo hei virleien hunn, komme mer
op 4.497.816,37 Euro, dat heescht bal 4,5 Milliounen Euro.
Dat heescht, d’Situatioun huet sech nach liicht verbessert. Et
ass ëmmer e bëssen an der Suerg vum Schäfferot, fir
d’Recetten éischter e bësse méi niddereg ze schätzen, wéi wa
mer elo iergendwéi ze optimistesch wieren. An op der aner
Säit d’Ausgaben awer méi héich ze schätzen, fir datt mer och
am Gudde sinn. An dat bedeit, datt mer elo mat deenen
definitiven Zuelen, déi mer nach zum Deel an deene leschte
14 Deeg krut hunn, elo op een anere Chiffer kommen. Dat
heescht, mir sinn elo bal bei 4,5 Milliounen Iwwerschoss Enn
2021. Et muss een elo kucken, wann den Dekont vun 2020
gemaach ass, wéi mer dann do leien.
Décisions:
Le budget rectifié de l’exercice 2020 est arrêté avec 14
voix 'Oui' contre 1 voix 'Non' (déi gréng).
Le budget de l’exercice 2021 est arrêté avec 14 voix 'Oui'
contre 1 voix 'Non' (déi gréng).

Gemeinderatssitzung vom 18. Dezember 2020
Anwesend:
Mellina Pierre, Bürgermeister (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette (CSV)
Gira Carlo (CSV)

Halsdorf Jean-Marie, 1. Schöffe (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2. Schöffe (CSV)
Mertzig Romain, 3. Schöffe (LSAP)
Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei
Welter Christian (Piratepartei)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Abwesend und entschuldigt:
Martins Dias André (CSV); Scheuer Romain (déi gréng)
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1. - Mittelungen des Schöffenrates.

5.1.5. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

Keine.

2. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.
Gesamteinnahmen in Höhe von 2.171.007,87 Euro Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Ersetzen eines Brandwarnanlage im Verwaltungsgebäude
in Petingen: Abstimmung über einen Gesamtkostenvoranschlag über 24.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.6. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

3. - Umwelt.
Jährliches Aktionsprogramm für das Jahr 2021 des interkommunalen Syndikats „SICONA Sud-ouest“ - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Erneuerungsarbeiten in den ehemaligen Help-Büros im
Verwaltungsgebäude in Petingen für die Bedürfnisse der
Abteilung für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit: Abstimmung
über einen Gesamtkostenvoranschlag über 130.000 Euro
(inkl. MwSt.) - Beschluss.

4.1. - Liegenschaften.

Beschluss einstimmig.

Konvention in Bezug auf die Abgrenzung von
Grundstücken am Standort „rue Jean-Baptiste Gillardin“ in
Petingen mit den Konsorten Laroche - Beschluss.

5.1.7. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Möbelkauf für die neuen Büros der Abteilung für Kultur und
Öffentlichkeitsarbeit im Verwaltungsgebäude in Petingen:
Abstimmung über einen Gesamtkostenvoranschlag über
30.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.

Beschluss einstimmig.

4.2. - Liegenschaften.
Akt in Bezug auf den Kauf von Grundstücken am Standort
„Auf Raechels“ in Petingen von der Gesellschaft GIAL SCI
– Beschluss.

Beschluss einstimmig.

Beschluss einstimmig.

5.1.8. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

5.1.1. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

Ersetzen des Heizkessels im Jugendhaus in Rodange:
Abstimmung über einen Gesamtkostenvoranschlag über
10.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.

Installation einer LED-Wand im Sitzungssaal sowie eines
kabellosen Konferenzsystems im Anbau des Rathauses in
Petingen: Abstimmung über den Kostenvoranschlag über
98.000 Euro (inkl. MwSt.) – Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.2. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Installation von AED Notrufsäulen auf dem Gebiet der
Gemeinde Petingen: Abstimmung über den Kostenvoranschlag über 20.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.3. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Auftragen eines neuen Bodenbelags in der KITA Villa Bambi
in Rodange: Abstimmung über einen Gesamtkostenvoranschlag über 45.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.4. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Ersetzen einer Brandwarnanlage im Home St. Hubert in
Petingen; Abstimmung über einen Gesamtkostenvoranschlag über 20.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.

Beschluss einstimmig.

5.1.9. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Ersetzen der Heizkessel in verschiedenen Gebäuden mit
Sozialwohnungen: Abstimmung über den Kostenvoranschlag in Höhe von 50.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.10. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Errichten eines Zauns mit automatischer Pforte sowie
Installation einer Videoüberwachung des Hinterhofs des
Jugendhauses in Petingen: Abstimmung über den
Gesamtkostenvoranschlag über 45.000 Euro (inkl. MwSt.)
- Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.11. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Installation einer neuen LED-Belichtung auf dem zweiten
Fußballfeldes in Petingen: Abstimmung über den
Kostenvoranschlag über 50.000 Euro (inkl. MwSt.) Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Beschluss einstimmig.
www.petange.lu
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5.1.12. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

der Bordsteinkanten: Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag über 185.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.

Ersetzen des Außenausbaus der ehemaligen Schule „Am
Paesch“ in Rodange: Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag in Höhe von 40.000 Euro (inkl. MwSt.)
- Beschluss

Beschluss einstimmig.

Beschluss einstimmig. Herr Becker hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.

Stabilisierungsarbeiten am Abhang des „Schwaarze Wee“
in Petingen – Teilstück zwischen der rue Adolphe und der
rue Prince Henri: Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag über 100.000 Euro (inkl. MwSt.) –
Beschluss .

5.1.13. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Aufstellen eines zusätzlichen Kolumbariums auf dem
Friedhof in Petingen: Abstimmung über einen Kostenvoranschlag über 25.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig. Frau Bouché-Berens hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.

5.1.14. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Kauf von pädagogischen Radaranlagen: Abstimmung über
den Kostenvoranschlag über 30.000 Euro (inkl. MwSt.) Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.15. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

5.1.19. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

Beschluss einstimmig.

5.1.20. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Arbeiten zur Erneuerung der Oberflächenprofile und
Erneuerung der Deckschicht im Chemin de Brouck in
Rodange: Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag über 150.000 Euro (inkl. MwSt.) – Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.21. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Für das Straßenbauamt auszuführende Arbeiten:
Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag über
55.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.

Ersetzen der bestehenden Parkscheinautomaten auf den
Parkplätzen „Gillardin“ und „Hôtel de Ville“ in Petingen:
Abstimmung über den Kostenvoranschlag über 20.000
Euro (inkl. MwSt.) – Beschluss.

Beschluss einstimmig.

Beschluss mit 13 Stimmen und 2 Enthaltungen (Piratepartei).

Neugestaltung eines in der Grünzone der Sachgasse in der
rue de la Fontaine in Rodange gelegenen Grundstücks:
Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag über
145.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.

5.1.16. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Installation eines Parkleitsystems für die öffentlichen
Parkplätze (1. Phase): Abstimmung über den Kostenvoranschlag über 339.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig. Herr Breyer hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.

5.1.17. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Ersetzungsarbeiten der Verkehrsampeln gelegen an der
Kreuzung rue des Prés und rue de la Providence in
Lamadelaine: Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag über 30.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig. Herr Breyer hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.

5.1.18. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Arbeiten zur Anpassung der Fußgängerüberwege an die
geltenden Richtlinien – Lieferung und Aufstellen der
Beleuchtung sowie der taktilen Bodenplatten, Anpassung

5.1.22. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).

Beschluss einstimmig.

5.1.23. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Anlage eines Radweges nahe dem „Eucosider“Grundstück in Petingen im Rahmen des Interreg-Projektes
„Grande Région“ zum Langsamverkehr / Arbeiten im
Ballungsgebiet der Dreiländerecke (Phase 2): Abstimmung
über den Gesamtkostenvoranschlag über 95.000 Euro
(inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1.24. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021 (Außerordentliche Arbeiten).
Wohnsiedlungsprojet „Neiwiss II“ in Rodange: Abstimmung
über den Gesamtkostenvoranschlag über 3,5 Millionen
Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig. Herr Breyer hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.
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5.2. - Rektifizierter Haushalt 2020 und Haushalt
2021.

Der rektifizierte Haushalt 2020 wurde mit 14 Stimmen und 1
Gegenstimme (déi gréng) gutgeheißen.

Abstimmungen über den rektifizierten Haushalt 2020 und
den Haushalt 2021.

Der Haushalt 2021 wurde mit 14 Stimmen und 1 Gegenstimme
(déi gréng) gutgeheißen.

Séance publique du 25 janvier 2021
Durée de la séance: 16.00 à 18.20 heures
Présents:
Halsdorf Jean-Marie, 1er échevin (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2e échevin (CSV)
Mertzig Romain, 3e échevin (LSAP)

Mellina Pierre, bourgmestre (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette
Gira Carlo (CSV)
Martins Dias André (CSV)

Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Scheuer Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei)
Welter Christian (Piratepartei) – à
partir du point 4.1.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Absent et excusé:
Welter Christian (Piratepartei) – jusqu’au point 3.3. inclus

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (16.00 heures)
1.

Personnel
1.1. Promotion d'un fonctionnaire communal – décision.
1.2. Démission volontaire d’une fonctionnaire communale – décision.
1.3. Démission volontaire d’un fonctionnaire communal – décision.

Séance publique (16.15 heures)
2.

Communications du collège des bourgmestre et échevins.

3.

Administration générale
3.1. Titres de recettes – décision.
3.2. Règlement-taxe: modification partielle du chapitre XVI «Urbanisation» - décision.
3.3. Etablissement d'un plan d'aménagement particulier pour le projet de l'extension de l'Ecole «An Eigent» et la
construction d'une nouvelle maison relais à Pétange: vote du devis - décision.

4.

Personnel
4.1. Fixation des emplois du cadre fermé dans les différentes carrières des fonctionnaires communaux – décision.
4.2. Adhésion de la commune de Contern à la convention collective pour les salariés des communes du sud – décision.

5.

Affaires sociales: Conventions concernant le fonctionnement du centre de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes
«Péitenger Jugendhaus» pour l’année 2021 – décision.

6.

Propriétés: Compromis concernant l’acquisition de terrains sis à Rodange, lieu-dit «Rue du Clopp», de la part de Mme MarieFrance Mander – décision.

7.

Cimetières: Contrats concernant les concessions de sépultures et de columbariums – décision.

8.

Urbanisation
8.1. Droit de préemption sur une parcelle cadastrale située à Pétange, lieu-dit «Rue Léonard Schroeder» - décision.
8.2. Droit de préemption sur deux parcelles cadastrales situées à Pétange, lieu-dit «Rue Léonard Schroeder» - décision.
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8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.

Droit de préemption sur une parcelle cadastrale située à Rodange, lieu-dit «Rue de l’Industrie» – décision.
Demande de lotissement avec morcellement consécutif de la part de Mme Jacqueline Thill concernant huit terrains
sis à Pétange, rue d’Athus - décision.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) concernant des fonds sis à Lamadelaine, au
lieu-dit «Grand-Rue»: vote définitif - décision.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier «quartier existant» (PAP-QE) concernant des
fonds sis à Lamadelaine, au lieu-dit «Grand-Rue» - décision.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) concernant des fonds sis à Rodange, au
lieu-dit «A la Croix Cassée»: vote définitif - décision.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier «quartier existant» (PAP-QE) concernant des
fonds sis à Rodange, au lieu-dit «A la Croix Cassée» - décision.

Dépenses diverses: Octroi de cadeaux de service – décision.

COMPTE RENDU
1.
Les points 1.1 à 1.3 de l’ordre du jour ont été traités
en séance à huis clos.
Le conseil communal a décidé de ne pas rendre public les
décisions prises.

2.
Communications du collège des bourgmestre et
échevins.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech wollt haut eng Kommunikatioun am Kader vun Esch 2022
maachen. Dir wësst, datt mer do scho kommunikéiert hunn an
déi ganz Situatioun gëtt méi kloer. Mir hunn nämlech elo e
Courrier kritt an ech wollt de leschte Stand vun deem, wat mir
och als Schäfferot wëssen, un de Gemengerot weiderginn.
Et ass esou, datt mer den 23.12.2020 e Bréif vun der ASBL
Esch 2022 kritt hunn, an deem se eis offiziell matgedeelt hunn,
wat ech scho gesot hat, datt nëmmen 2 Projete vun all deenen,
déi mer eraginn haten, zeréckbehale ginn ënnert dem Logo
vun Esch 2022. Et ass dat d’Cavalcade européenne hei zu
Péiteng an d’Convention de la Fédération européenne des
cités carnavalesques. Dat sinn déi zwee Projeten, déi
zeréckbehale goufen.
De Corollaire dozou ass, datt wann se déi Aktivitéiten
ënnerstëtzen, da kréie mer Geld. Do hate mer 350.000 Euro
gefrot, dat si 50% vun engem Budget vu 700.000 Euro. A mir
kréien do elo offiziell 300.000 Euro, dat heescht et wieren dat
41% vum Montant, wat déi zwee Evenementer géife kaschten.
Wéi kréie mer elo déi Suen? Mir kréie fir d’éischt 40% vun
deenen 300.000 Euro deen Dag, wou mer d’Konventioun oder
de Kontrakt ënnerschreiwen. Déi zweet 40% kommen «à micourse» oder «à mi-parcours», wou dann de Point gemaach
gëtt vun deem, wat gelaf ass. Et musse jo ëmmer Rechnungen
«à l’appui» virleien. An den Décompte final, dat sinn 20%, gëtt
gemaach, wann d’Projeten all eriwwer sinn. Da gëtt gekuckt,
wéi vill Suen dat Ganzt kascht huet a wat eligibel ass. An da
kréie mer déi lescht 20%.
Ech wollt dann hei nach eng Kéier widderhuelen, well et eng
politesch Decisioun ass, datt mer déi Projeten, déi net
zeréckbehale goufe vun der ASBL Esch 2022, awer wëlles hu
fir an deenen nächste Joren – 2021, 2022 an 2023 – ze
realiséieren, mä dat dann ouni de Logo vun Esch 2022. Déi
Projeten, déi am Raum stoungen, wollt ech nach eng Kéier
opzielen.

Et ass de Projet, fir eng Statu ze maache vum Péitenger
Wandjang.
Et ass de Rockabilly Deluxe, fir dee mer och wollten eng flott
Editioun maachen.
Den «historical walk». Dat ass e Rallye pédestre, déi mer wollte
maachen a wou d’Leit dann duerch eis Gemeng geféiert gi mat
verschiddene Stänn, wou se da mat der Vergaangenheet
konfrontéiert ginn.
De Steam Punk, fir dee mer och wollten eng extra Editioun
maachen.
An dee leschte Punkt, wat dee wichtegsten ass, ass de Point
triple. Deen ass nees eng Kéier zu Diskussioun komm an do
si mer de Moment schonn a Gespréicher mat de Gemenge
Mont-Saint-Martin, Longlaville an Ibéng. Do hate mer scho
Rendez-vousen an déi si beflass fir eis eng Hand mat
unzepaken an deem Ponit triple ee Gesiicht ze ginn. An dee
Point triple ass genee an der Kor, lénks par rapport zu der
Avenue de l’Europe, wann een a Richtung Frankräich geet.
Dat si Projeten, déi an der zweeter Rei stinn. Déi hunn näischt
mat Esch 2022 ze dinn, well se net finanzéiert ginn. Mir
wäerten déi awer trotzdeem maachen, well mir fannen och fir
d’Visibilitéit vun eiser Gemeng an och fir d’Visibilitéit vun der
Südregioun ass et wichteg datt ee weist, datt et de Point triple
gëtt an datt déi Regioun am Fong geholl do ophält. An dofir
sinn ech perséinlech e bëssen iwwerrascht, datt dee Projet net
zeréckbehale gouf – dee vum Point triple – well dat wierklech
jo och een Element ass, wou s de der eng Visibilitéit gëss a
wou s de no bausse sees, hei si mer zesummen an hei
maache mer en «Europe des régions» asw.
Dann hate mer och schonn an deem Kontext gesot, datt mer
e ganze Koup individuell Projeten erakritt haten. Déi
sougenannte Cellule de coordination, déi de Roland Breyer –
hien ass jo de Coordinateur vun Esch 2022 – och presidéiert,
hat verschidde Projeten zeréckbehalen. Et ware 4 Projeten,
déi zeréckbehale goufen.
Deen éischte Projet heescht «Hidden sessions Pétange». Do
ginn op 5 Plazen am Land Concerte gemaach. Dat kënne
Rock- oder Pop-Concerte sinn, dat kënnen DJe sinn. Dat kann
iergendeen Evenement an deem Genre sinn. Do sollen 900
bis 1.000 Leit kënnen en Ticket kréien, mä d’Leit wëssen net,
wou de Concert stattfënnt. Dat kréien se da kuerz virdru gesot,
wou et stattfënnt. Dat kéint bei eis zum Beispill am Fond-deGras sinn. Dat heescht, wann déi 5 Concerte sinn, da weess
een net wou déi wäerte stattfannen. Mir maache bei deem
Projet mat an dat kascht eis 30.000 Euro HTVA.
Deen zweete Projet, dee vun der Cellule de coordination
zeréckbehale gouf, an deen dann och vun Esch 2022 ugeholl
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gouf, ass de Projet «hum !». An deen ënnerstëtze mer dofir
och. Et ass dat e Projet vum Här François Martig vu Metz, wou
am Fong geholl Geräischer opgeholl ginn, Interviewe
gemaach ginn, asw, an dat gëtt dann op verschidde Plazen
higesat. A wann een dann dee Parcours hei an der Gemeng
geet, dann héiert een déi Geräischer an et kritt een da
Kommentare mat, asw. Dee Mann huet dat schonn eng Kéier
fir Charleroi gemaach. Dat Ganzt ass e «parcours sonore
géolocalisé», deen een iwwert de Smartphone ka lauschteren,
mat engem Casque, 24 Stonnen op 24 a 7 Deeg op 7. Dee
Projet kascht 5.000 Euro.
Deen drëtte Projet, deen déi Cellule zeréckbehalen huet, huet
den Numm «Déi Wëll danzen am Bësch». Dat ass en Duo,
deen heescht Aramelo. Déi maachen e «projet acrobatique»,
wou se da Figure maachen an de Beem, am Bësch, asw, an
dat mat de Kanner. Si wëllen am Fong geholl d’Imaginatioun
vun de Kanner mat hirem Projet fërderen. Si wëlle verschidde
Figuren aus de Bandes dessinées oder de Märercher
virstellen an d’Kanner och e bësse fir de Bësch an d’Natur
interesséieren. Dëse Projet kascht 44.000 Euro. D’Gemeng
Déifferdeng mécht dee mat, esou datt mir 22.000 Euro
bezuelen an d’Gemeng Déifferdeng déi aner 22.000 Euro.
Dee leschte Projet, dat ass ee ganz flotte Projet, heescht «1000
an 1 Tonnen». Dee gëtt gemaach vun der Madamm Theis. Dat
ass eng Fotografin. Dee kascht maximal 36.000 Euro HTVA. Et
hänkt hei dovunner of, wéi vill Gemenge matmaachen. Mir hunn
emol gesot, datt mer matmaachen. Et ass e Projet, bei deem et
am Fong geholl ëm de «Littering» geet, dat heescht Knascht an
d’Natur geheien, asw. Do solle grouss Panneauen opgeriicht gi
vun 2 op 2 Meter, déi eis Biller weisen, wat et fir eng Sauerei et
ass, wann een all deen Dreck erausgehäit an esou d’Leit och
versicht ze sensibiliséieren. Et soll och e Buch erauskomme mat
der Thematik vum «déchets sauvages» an esou d’Leit soll
sensibiliséieren. Et ass besonnesch op déi jonk Leit ausgeschriwwen an dat kéint dann och an de Schoulen thematiséiert
ginn. Dat ass och en Appell un eis Ëmweltkommissioun, well mir
hunn och wëlles, fir deen dote Projet als Environnements-Projet
ze maachen, well mer einfach fannen, datt et eng Problematik
ass, déi ganz wichteg ass an déi net genuch Beuechtung fënnt.
An dofir ass et flott, datt mer iwwert de Wee vun Esch 2022 esou
ee flotte Projet presentéiert kréien an dee mer wëllen
deementspriechend
lancéieren,
zesumme
mat
der
Ëmweltkommissioun.
Dat wier dat gesot, wat mer do maachen. Wann am Kader vun
Esch 2022 nach weider Detailer kommen, dann deelen ech
iech déi och erëm mat.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Den 30. November hu mer op Demande hi vum Comité
d’écoles mat de Présidents d’écoles a mam Här Weirig, dem
Directeur régional bei eis am Eck, eng Demande un de
Ministère geschéckt, fir eng zousätzlech Classe d’accueil ze
kréien. Mir hu jo scho 4 Classes d’accueil, mä wann ee weess,
datt eis Gemeng wiisst, ëmmer méi Kanner an d’Schoul
kommen, ëmmer méi Auslännerkanner kommen, déi ënnerstëtzt musse ginn, da war déi Demande och gerechtfäerdegt.
An dat schéngt se och gewiescht ze sinn, well et koum eng
positiv Äntwert vum Minister. Mir hu weider 23 Lektiounen
zougestane kritt, esou datt mer elo zur Zefriddenheet vun der
ganzer Schoul vu Péiteng déi Horairen da verdeelen op
Péiteng, Lamadelaine a Rodange. Déi Verdeelung iwwerloosse mer de Présidents d’écoles, déi wëssen, wou Nout um
Mann ass. Do sollen si am Beschten hir Horairë verdeelen.
Ech wollt iech awer déi Kommunikatioun hei maachen, well do
wäerte mer dann och an nächster Zäit nach e weidere Chargé
brauchen. Mä et ass scho ganz positiv, datt mer fir eis Kanner
elo nach méi op deem dote Gebitt kënne maachen.
www.petange.lu

Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Ech wollt iech matdeelen, datt haut meng lescht
Gemengerotssëtzung ass an ech meng Demissioun op den 1.
Februar eraginn.
Den Alter ass eng Zuel a bleift eng Zuel fir mech an ech hoffen,
datt déi Zuel nach eropgeet bei gudder Gesondheet. Well mir
awer an der CSV deene jonke Leit eng Chance gi fir sech an
der Politik ze integréieren, a wéi mäi Kolleeg Johny Polfer dat
och scho gemaach huet, wëll ech nozéien an enger jonker
Kandidatin, dem Maria Agostino, eng Méiglechkeet gi fir meng
Nofolleg an der CSV-Fraktioun ze iwwerhuelen. Dat ass jo elo
méiglech ginn an ech si jo nach op den CSV-Kalenner komm.
Fir d’éischt wollt ech menge Wieler Merci soen, datt si mer
erméiglecht hunn, datt ech zwee Mol konnt an de Gemengerot
kommen. Meng Zäit war kuerz, 9 Joer, mä dat ass mäi Choix,
an och bedéngt duerch e Verspriechen, dat ech deene Jonken
2017 ginn hunn. An een dee mech kennt, dee weess wann ech
eppes verspriechen, dann halen ech et och an.
Ech hat d’Chance fir zwee Mol en Deel vun enger Koalitioun ze
sinn, wou ech da konnt, esou gutt wéi méiglech, probéiere fir
mäin Input ze ginn. Ech weess, ech hunn oft kritiséiert, esou gutt
bei den Servicer wéi och beim Schäfferot. Ech war net ëmmer
direkt mat allem averstanen, mä wéi esou oft am Liewen, muss
ee Kompromësser schléissen an et dierf ee virun allem ni
perséinlech sinn. Ech wäert och weiderhin duerch d’Gemeng
trëppelen a mat engem Aen, oder och mat deenen zwee – well
soss gesäit ee jo net gutt – kucken, wéi déi Projeten, déi nach
an der Maach sinn oder nach kommen, ausgefouert ginn.
Och bleiwen ech a verschiddene Kommissioune fir meng
Partei, an net ze vergiessen, mäin Dada den Televie, wou mer
dëst Joer 20 Joer Televie feieren, oder d’Konscht-Millen asw.
Well mir duerch d’Pandemie mäin Abschid net all zesumme
kënne feieren, hunn ech iech en Doggy Bag preparéiert fir mat
Heem ze huelen, esou datt der do u mech kënnt denken. Mä
dee gëtt awer eréischt duerno no der Sëtzung iwwerreecht,
am Take-Away.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Wéi d’Josette mer virun engem gudde Mount ugeruff huet fir ze
soen, datt et elo géif ophalen – obwuel et ëmmer erëm zu eis
gesot huet, datt et wéilt engem Jonke Plaz maachen – du war
dat awer iwwerraschend komm. An d’Josette huet et selwer
ugedeit, datt dat sécherlech e Grond war, fir dann awer elo ze
soen, datt et sech aus dem Gemengerot wéilt zeréckzéien.
Den 9. Oktober 2011 war e Moment, wou de Gemengerot vu
15 op 17 Memberen eropgaangen ass, well mer am Oktober
2006 15.000 Awunner krut hunn. Duerno ware Walen an do si
17 Sëtz verdeelt ginn. An dunn ass d’Josette direkt an de
Gemengerot komm a vun do un souz d’Josette bal 10 Joer hei
am Gemengerot.
Ech weess nach, et war den 9. November 2011, do hat ech
d’Chance fir d’Josette mat all deenen anere Conseilleren ze
vereedegen, an de 15. November 2011 war dem Josette seng
éischt Gemengerotssëtzung. Et souzen zu deem Zäitpunkt
niewent hir am Gemengerot 7 CSV-Politiker, 5 LSAP-Politiker,
2 Politiker aus der grénger Partei an 1 DP-Politiker an 1 aus
der ADR. Vun deene sinn der haut nach genee 8 – niewent
dem Josette – déi däin Abschid mat feieren. All déi aner hunn
an der Tëschenzäit schonn opgehalen. Op där aner Säit sinn
awer esou vill nei Gesiichter hei erakomm. An duerch deng
Decisioun, fir elo opzehalen, kënnt natierlech elo en neit jonkt
Gesiicht an de Gemengerot.
Ech muss soen, datt wärend all där Zäit war d’Josette den
heemleche Buergermeeschter vu Rodange – ech soen
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heemlech, mä ech mengen, et war emol guer net esou
heemlech, well et war scho relativ offensichtlech – ëmmer am
Asaz fir seng Biergerinnen a Bierger. A wéi d’Josette selwer
gesot huet, et huet sech ëmmer agesat dofir.
A mir soen der haut Merci fir eng ganz Rei Saachen. Fir däin
onermiddlechen Engagement, fir deng Éierlechkeet a fir deng
Korrektheet. Well heiansdo bass de net hannert dem Bierg
bliwwen, wann et geheescht huet fir eppes ze soen. An du
hues et direkt gesot an et war fir jidderee verständlech. Mä –
an dat war ganz positiv – et ass ëmmer ëm d’Thema gaangen,
an duerno hu mer nom Gemengerot nach ganz flott a schéi
Momenter verbruecht an da war dat och vergiess. Mir hu ganz
oft iwwer d’Themae gestridden oder iwwert eng Rei
Problemer, déi hei an der Gemeng waren, mä dat war ëmmer
op d’Thema bezunn an ni perséinlech bezunn. An dat huet och
dozou bäigedroen, datt dat sech dann och ni negativ op
d’Frëndschaft – duerch déi mer alleguerten hei verbonne sinn
– ausgewierkt huet.
Wann ech zeréckkucken op deng politesch Carrière, esou
hues du de 15. November 2011 hei am Gemengerot
ugefaangen. An deemools hues de gesot, «Wann s du dech
net ëm d’Politik bekëmmers, da bekëmmert sech d’Politik ëm
dech! » An du hues weidergefuer «Elo ass d’Zäit, fir eng Hand
mat unzepake komm, fir datt an deenen nächste 6 Joer eise
Programm gutt kann duerchgesat ginn. Op mäin Asaz dozou
kënnt der zielen.» An op deen Asaz konnte mer net nëmme
wärend 6 Joer zielen, mä elo no bäi wärend 10 Joer.
Haut ass deng 120. Gemengerotssëtzung. Ech si Statistiker
an dofir kucken ech dat ëmmer e bësse méi genau. An du souz
ongeféier 350 Stonnen – wann dës Sëtzung fäerdeg ass – hei
am Gemengerot, fir der Gedanken ze maachen, wat an enger
ganzer Rei vun Dossieren dat Bescht ass fir eis Péitenger
Gemeng. An duerch däin Engagement hues de och dozou
bäigedroen, datt e ganze Koup Projete realiséiert goufen.
Mä net nëmmen an der Gemeng waars de täteg, mä deng
Tätegkeete sinn iwwert de Gemengerot erausgaangen. Du
waars a verschidde kommunale Syndikater aktiv, wéi de Sikor,
de Siach oder och nach den ORT. Den touristeschen Aspekt
war der ëmmer ganz héich an dengen Iwwerleeungen an du
waars och ganz oft drun interesséiert, datt et soll viru goen hei
am Süden. An am ORT hues de dat och gemaach, fir datt de
Tourismus sech hei an eiser Géigend sollt weider
entwéckelen.
An, wou bis de WAX do war, koum och d’Konscht-Millen, wou
s de als Presidentin en dreiwende Motor waars an deem
Ganzen. A wéi s du et och virdru gesot hues, waars de an der
Kulturkommissioun, an den Amis des jumelages a virun allem
den Televie zu Rodange géif ouni dech net an deem Volumme
bestoen, wéi en haut besteet.
Josette, du hues decidéiert fir deng Aktivitéit haut am
Gemengerot opzehalen, fir engem neie jonke Kandidat Plaz
ze maachen. Mä mir zielen nach ëmmer op dech an du hues
jo scho versprach, dass de an Zukunft weider deng Aen
ophäls. An esoubal eppes net esou richteg leeft, wäers de
schonn däin Input ginn a wäers eis scho weiderhëllefen an
deenen Dossieren, fir datt mer och déi néideg Schrëtt an
Zukunft ënnerhuele wäerten, déi noutwenneg si fir eis
Gemeng Péiteng weiderzebréngen.
Nach eng Kéier e grousse Merci fir däin Engagement a mir
wäerten nach d’Geleeënheet fannen, fir dat richteg ze feieren.
Brecht Guy (LSAP):
Ech muss éierlech soen, datt dat do elo e bëssen
iwwerraschend komm ass. Ech sinn och elo net richteg
virbereet an ech probéieren et ouni Ziedel ze maachen. Ech

wëll direkt a menger Interventioun op eng Nummer aus enger
Kapesëtzung hiweisen. Et war e Joer, deemools, do hat kee
géint de Budget gestëmmt. An do haten e puer Leit op de Bün
eng Diskussioun, datt si et schued géife fannen, datt keng
Oppositioun do wier. Dunn huet awer ee gemengt, datt nach
Oppositioun do wier, an dat wier d’Madamm Conzemius. Esou
ass dat deemools argumentéiert ginn.
An effektiv, Josette, du waars net ëmmer mat allem
averstanen. Heiansdo hues de eis och aus dem Häerz
geschwat, well mer d’selwecht geduecht hunn. Mä du has
awer méi d’Mondwierk, fir et ëffentlech ze soen, an dat hunn
ech einfach grandios fonnt.
Déi Zäit, wou s de hei am Gemengerot waars, wou mer konnte
mat dir verbréngen, war eng flott Zäit. Ech mengen, dat kënne
meng Kolleegen aus der LSAP och bezeien.
Josette, du hues nach vill Aktivitéiten, wéi s de elo just gesot
hues. Ech wënschen der eng gutt Pensioun an nach vill Freed
mat denge schéinen Hobbyen. Nach eng Kéier Merci Josette,
fir deng Zesummenaarbecht an all deene Joren.
Arendt Patrick (CSV):
Josette, ech wousst jo schonn e bëssen, a wat fir eng Richtung
dat Ganzt géif goen. Wann ech mech elo e bëssen zeréck
erënneren un déi Zäit, wou ech wärend 6 Joer un der Spëtzt
vun der CSJ war, a wann ech emol e Rot gebraucht hunn, well
deemools war ech nach e ganz jonke Fuuss, da waars du ee
vun deenen – an et waren der vill – déi mer all Kéiers e gudde
Rot ginn hunn. An dofir wëll ech der perséinlech Merci soen.
An ech wëll der am Numm vun eiser Fraktioun all Guddes
wënsche fir Zukunft a bleif gesond. A bleif eis nach laang
erhalen, wat de Buergermeeschter och virdru gesot huet.
Ech wëll awer nach kuerz op d’Interventioun vum Här Halsdorf
agoen. Do muss ech soen, datt den Appell un
d’Environnementskommissioun gelauschtert ginn ass an ech
wäert dat dote mathuelen. Mir si jo schonn déck voll am
Gaangen ze schaffen. De Flächebuffet, déi Saach mam
Plogging, de Littering, wou mer déi Saach kënne sensibiliséiere
mat de Kanner. All dat si Saachen, déi mer an Zukunft nach
weider kënnen ausbauen. Mir kréien elo Westen, fir de Plogging
nach besser ze sensibiliséieren a besser no vir ze bréngen.
Da wëll ech och nach kuerz soen, datt mer bei där Saach mam
Minettkompost och am Gaange sinn eng Sensibiliséierungscampagne ze maachen, wat de Kompost ubelaangt. An do
schwieft mer och als President eng nei Aktivitéit vir, wou mer
och wëlles hunn e Molconcours mat de Kanner aus der
Grondschoul ze organiséieren. Esou datt an deenen nächste
Joren – alles wat d’Kanner ubelaangt – gutt ofgedeckt ass, wat
d’Sensibiliséierung vun all deenen Thematiken ubelaangt.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Josette, ech sinn och elo ganz erstaunt iwwert deng
Decisioun, déi s de elo e bësse séier geholl hues. Ech soe just
Merci. Merci, datt ech konnt ganz kuerz mat dir hei
zesummesëtzen. Du hues mech ëmmer gefrot, ob s de mech
kanns mathuele wa mer enzwousch higefuer sinn. Du hues
dat scho mam Claude gemaach, wou hien hei an de
Gemengerot komm ass. An ech kann nëmme Merci soen an
ech wënschen dir an denger Pensioun nëmmen dat Bescht a
wënschen dir, dass de laang gesond bleifs an dengen
Hobbyen an dem Televie nach laang erhale bleifs. Merci fir déi
kuerz Zäit, déi mer konnten zesumme sinn. Mir gesinn eis jo
vläicht nach op anere Plazen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Ech si warscheinlech esou iwwerrascht wéi vill anerer. Wéi
ech d’Spriecher elo héieren hunn, war et bei iech an der Partei
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schonn e bësse bekannt. Fir eis anerer ass et eng
Iwwerraschung an ech muss soen, ech hunn d’Josette jo an
de Veräiner kenne geléiert. An et ass och dat, wat et hei am
Gemengerot ëmmer vertrueden huet. Hat war eng grouss
Stëmm fir d’Veräiner. An e puer Komiteeën hat ech d’Chance,
fir mam Josette aktiv ze sinn. An him war keng Zäit ze spéit a
keng Stonn ze vill, fir iwwerall aktiv ze sinn. An et war scho
laang ier et an de Gemengerot gewielt gouf, an d’Josette huet
dat och ëmmer verdeedegt, an dat virun allem an enger
Kulturkommissioun, wou s de eis jo Gott sei Dank erhale bleifs.
Well du bass do eng wichteg Stëmm fir d’Veräiner ze
vertrieden. Veräiner, déi an eiser Gemeng ganz wichteg sinn.
Et ass ëmmer schwiereg fir ze goen. Dat kann een sech
sécherlech virstellen. Mir hunn dat och emotional bei dir
gemierkt. Mä ech kann awer soen – an ech mengen, ech
schwätzen do fir eis alleguerten heibannen – dass de bei alles
wëllkomm bass, wat iergendwéi eppes mam Gemengerot ze
dinn huet. Mir mierken, datt et dir eng Häerzenssaach ass,
dass de déi Politik gemaach hues, an och wéi wichteg datt et
der war. An ech wier wierklech frou, fir dech nach bei ganz
villen Aktivitéiten ausserhalb vum Gemengerotssall kënnen ze
begréissen.
Becker Romain (déi gréng):
Ech si grad esou iwwerrascht wéi ganz vill aner Leit
heibannen. D’Kolleege vun der CSV halen dicht. Et huet keen
e Wuert gesot. Si woussten et scho laang an et huet keen e
Wuert gesot. Mir hunn eis eppes gezweiwelt, wou mer rezent
Changementer op der Gemeng gesinn hunn. Do hu mer eis
eppes zesummegereimt. Mä egal.
Josette, mir kennen eis relativ laang. Ech hunn elo séier
nogesicht, mir ware vun 1994 bis 1999 zesummen an der
Ekonomieskommissioun. Du waars Vertrieder vun denger
Partei an ech war als Conseiller a Vertrieder vu menger Partei
an der Kommissioun. A vun du u kenne mir eis a mir hunn eis
éiweg begéint – wéi den Här Goergen och gesot huet – duerch
d’Veräiner. Mir sinn eis ëmmer iwwert de Wee gelaf a mir
waren ëmmer op ganz ville Plazen zesummen.
Als Oppositiounspolitiker wëll ech der einfach nëmme Merci
soen. Merci, dass du ëmmer déi aner Leit behandelt hues wéi
Kolleegen. Mir waren ëmmer Kolleegen. Du hues ni dobausse
Parteipolitik gemaach. Du hues all Mënsch aus dem Sall hei
dobaussen ëmmer gesinn ewéi ee vun dengen aus denger
Partei. Du waars ganz cool mat all Mënsch heibannen an ech
soen der e grousse Merci, datt mir esou kollegial konnten
zesumme schaffen. Du bass e Verloscht fir deen heite
Gremium. Merci Josette.

3.1.
Administration générale.
Titres de recettes a montant total de 5.753.569,78 euros –
décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Recettes les plus importantes:
Fond de dotation globale
communes – avance 4e trimestre

des

Remboursement par la mutualité des
employeurs d’indemnités pécuniaires de
maladie
Accord à l’unanimité.
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5.553.366,00 €
109.533,34 €

3.2.
Administration générale.
Règlement-taxe: modification partielle du chapitre XVI
«Urbanisation» - décision.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Bei dëser Modifikatioun geet et haaptsächlech ëm
d’Participatioun un den Infrastrukturen. Mir hu festgestallt, datt
mer an deem Reglement, esou wéi mer et festgehalen haten,
eigentlech een Deel vergiess haten, ë.a. dee vun de
«logements d’étudiants». Souwisou ass eréischt 2017,
nodeems datt d’Taxereglement geschafe gouf, déi
Dispositioun an eist Bautereglement komm. Well mer
confrontéiert si mat esou Demanden, hu mer eis och eng Kéier
misste beschäftege mat deem, wat mer do géife fir
d’Participatioun un de Frais d’infrastructures vun den
«équipement collectifs» géife froen. Dofir ass et wichteg, datt
mer dat och elo eng Kéier an d’Taxereglement setzen.
Et sinn awer nach aner Domainer, wou mer och eigentlech
Demanden am Viséier hunn a wou Demanden am Lafe sinn
an déi mer och nach net gekläert hunn. Dat sinn «maisons de
retraites, internats, logements destinée à l’accueil de
demandeurs de protection internationale, ...» an dofir wëlle
mer eigentlech d’Reglement completéiere mat engerTax vun
1.000 Euro. A mir wéilten et gären esou definéieren, «par unité
de logement d’étudiant, destinée à l’hébergement d’une seule
personne, ainsi que par chambre de logement dans des
structures telles que maisons de retraite, internats, logements
destinés à l’accueil de demandeurs de protection
internationale, logements encadrés et autres logements
similaires», fir net do mussen déi selwecht héich Tax ze froen,
déi an eisem Reglement fir Appartementer, respektiv fir Haiser
gefrot ass.
Becker Romain (déi gréng):
Den Ophänkert, fir wat ech elo d’Wuert gefrot hunn, ass
d’Logementer fir DPIen. De Syvicol huet viru laanger Zäit den
Opruff gemaach un d’Gemengen, fir datt se sollen op
d’Fäerdegbauweis vun deenen Haiser, fir DPIen opzehuelen,
iwwergoen an d’Gemenge sollen do matmaachen. Mir haten
déi Diskussioun schonn eng Kéier an ech hat dat schonn eng
Kéier gefrot. An do huet mer de Buergermeeschter gesot, datt
mer do géife matmaachen. Ech wollt nach eng Kéier froen, wéi
wäit mer sinn an ob mir esou eng Constructioun hei zu Péiteng
an der Gemeng maachen?
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
De Ministère huet eis e ganz konkrete Projet, deen op der
Grenz zu Rodange soll entstoen, virgestallt. Dee Projet ass an
der Ausaarbechtung. Et muss eng gewëssen Zuel vun
Zëmmere bestoen, fir datt dat iwwerhaapt ka fonctionéieren.
Dofir musse mer op där Plaz awer eng «modification
ponctuelle» vum PAG maachen. An déi Preparatioun vun
deem Dossier ass am Gaange gemaach ze ginn. De
Schäfferot huet säin «accord de principe» dofir ginn. Mir
wäerten de Gemengerot an nächster Zukunft – esoubal wéi de
Projet sprochräif ass – mat der «modification ponctuelle» vum
PAG befaassen, déi noutwenneg ass fir kënnen déi minimal
Zuel, déi si brauche fir kënnen ze fonctionéieren a fir se
kënnen op där dote Plaz ze installéieren. Mir wäerten dat och
als BEP klasséieren an dann hu mer vill méi Fräiraum, wat dat
doten ubelaangt, wéi wann et géif am HAB-2 klasséiert
bleiwen. Mir sinn am Gaangen drun ze schaffen an den
Dossier ass an der Evolutioun.
Accord à l’unanimité.
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3.3.
Administration générale.
Etablissement d'un plan d'aménagement particulier pour le
projet de l'extension de l'Ecole «An Eigent» et la
construction d'une nouvelle maison relais à Pétange: vote
du devis au montant total arrondi de 130.000,00 euros
(TTC) - décision.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Et ass jo scho méi laang gewosst, datt mer bei der EigentSchoul wëllen ausbauen. Fir gewësse Prozeduren ze
lancéieren, musse Viraarbechte gemaach ginn. A bei dëse
Viraarbechte geet et ëm d’Fauna an d’Flora, ëm eng
Umwelterheblichkeitsprüfung, ëm Analysen am Ëmweltschutz,
ëm eng Participatioun bei den Architketekäschten an ëm
«mesurage cadastrale et topographique». A fir dës Aarbechte
bréichte mer ronn 130.000 Euro.
Gira Carlo (CSV):
Déi Leit, déi scho méi laang am Gemengerot sinn, déi wëssen
datt dat doten en Thema ass, wat mech ëmmer interesséiert
huet. Ech hunn och ëmmer drop higewisen, datt et an deem
Eck einfach wichteg ass, datt mer do Raum behalen. Ech
begréissen et wierklech, datt dee Projet do virugeet, mä ech
bedaueren awer nach ëmmer, datt mer do esou wéineg Plaz
behalen hunn iwwert de Ministère, an datt déi net méi mat
sech schwätze gelooss hunn. An dat, well mer do awer elo
Infrastrukture kréien, wou der dann och vun deenen der nach
bei eis an d’Schoule kommen a wou mer eis da wierklech
geschwënn eng Kéier musse froen, wou mer nach Raum
kënne schafe fir Schoulen ze bauen. Well ech mengen, hei zu
Péiteng, wou Schoule stinn, si mer vir bäi an hanne widder. An
ee vun deenen nächste Gemengeréit muss sech wierklech
d’Fro stellen, wou mer nach Méiglechkeeten hu fir Schoulraum
ze schafen.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Déi Analys fir d’Fauna an d’Flora, déi Demande fir
d’Protektioun vun der Natur, esou wéi d‘Umwelterheblichkeitsprüfung, hu mer déi missten ufroen? Ass dat obligatoresch fir
all Projet, dee mir elo esou maachen, oder ass et nëmme fir
deen heite Projet esou?
Dat sinn 32.000 Euro, déi nëmme fir den Ëmweltschutz sinn.
Wat ech ganz richteg fannen an ech sinn dat Lescht, wat
eppes géint den Ëmweltschutz huet. Awer da mussen d’Leit,
och de Privatleit, dat jo och maachen. An dofir versteet een
dann och, firwat datt haut d’Bauen esou deier gëtt, well den
Environnement därmoossen Oploe gëtt.
Ech hunn näischt dogéint, datt dat muss gemaach ginn. Mä
muss dat elo bei all Projet gemaach ginn? Well mir komme jo
och nach bei Projeten, wou dat net gemaach ginn ass.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Den Här Gira freet, wou mer nach sollen Terrain fanne fir
Schoulen ze bauen. Et ass bei eis an der Gemeng net ganz
einfach. Wat awer elo och nach e Fortgang huet, dat ass den
Tosch vun Terrain, wou mer mam Ministère jo elo
weiderkomm sinn. Och hei an Eigent, do wou d’Spillschoul
ass, kënnen awer duerno nach eng Rei vun Terraine
viabiliséiert ginn, fir d’Schoul do nach weider kënnen
auszebauen. Dat wäert awer nach eng Rei Joren daueren, bis
et do esou wäit ass. An dofir si mer scho ganz frou, datt mer
deen Accord da kréie fir d’Schoul Eigent selwer auszebauen.
Wat elo déi Demandë vum Environnement uginn, esou hu mir
déi Demanden als Oplo op deem doten Terrain kritt, a wou mir

déi ganz Etüden elo musse maachen. Op aneren Terrainen
ass dat warscheinlech och de Fall. Mä op dësem Terrain, wou
gewëssen Hecke sinn, wou Beem stinn, hu mer déi heiten
Oploe kritt. Mir haten och eng ganz grouss Visiokonferenz mat
dem Ëmweltministère, wou mer de Projet virgeluecht hunn.
Ech muss éierlech soen, datt se eis entgéint komm sinn, well
mer gesot hunn, datt mer musse ganz séier virukommen an
deem Dossier. Awer deenen heiten Oploe musse mer
Rechnung droen an – wéi d’Madamm Bouché et gesot huet –
et ass net ganz bëlleg. Et kascht eis e ganze Batz Suen, awer
mir mussen derduerch. Et geet net anescht, well soss kënne
mer do net bauen.
Accord à l’unanimité.

4.1.
Personnel.
Fixation des emplois du cadre fermé dans les différentes
carrières des fonctionnaires communaux – décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l’unanimité.

4.2.
Personnel.
Adhésion de la commune de Contern à la convention
collective pour les salariés des communes du sud –
décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l’unanimité.

5.
Affaires sociales.
Conventions concernant le fonctionnement du centre de
rencontre, d’information et d’animation pour jeunes
«Péitenger Jugendhaus» pour l’année 2021 – décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Arendt Patrick (CSV):
Ech mengen, mir sinn eis alleguerten hei ronderëm den Dësch
bewosst, datt d’Jugendhaus an déi Educateuren eng
essentiell Aarbecht fir eis Gesellschaft maachen. D’Madamm
Conter huet d’Jugendaarbecht ugeschwat an do wollt ech eng
Suggestioun mat op de Wee ginn. Mir hu jo och
Responsabeler aus dem Jugendhaus hei an dësem Gremium
sëtzen, a mir hunn och aner Leit heibannen, wéi zum Beispill
d’Madamm Conzemius, déi jo och éierenamtlech an der
Waxweiler Millen täteg ass, oder den Här Breyer, deem dat
och schonn opgefall ass, an ech schwätze vun där Situatioun,
déi mer de Moment bei den Tribüne vun der Waxweiler Millen
kënnen erliewen. Dat muss säit 2 Méint sinn, datt dat
reegelméisseg de Fall ass. Ech hu schonn e puer Mol gesinn,
datt sech do Jonker treffen, woumadder u sech guer keen e
Problem huet. Mä de Problem ass dat, wat se do
hannerloossen. Dat ass wierklech zum Deel ganz schlëmm.
Ech hunn se och scho selwer drop ugeschwat, mä ech sinn
awer der Meenung, datt professionell Aarbecht am
Hannergrond soll geleescht ginn. An dofir hu mer déi Leit, déi
um Terrain schaffen. Opsichend Jugendaarbecht ass immens
wichteg, datt mer do un déi Jugend eruginn an datt mer déi
opgräifen a mat hinnen zesummen e Wee fannen, wéi mer
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deen dote Site – an dat ass den Agank vu Péiteng – wierklech
esou behal kréien, wéi mer e sollten hunn, an zwar als
Visittekaart vun der Gemeng.
Gira Carlo (CSV):
Mir haten eng Kéier hei decidéiert, datt mer géifen dee Poste
vun enger Educatrice vun 30 op 40 Stonnen eropsetzen, well
si sech sollt fir 10 Stonnen ëm de Kannergemengerot
këmmeren. Wéi wäit ass et domadder? Leeft dat nach?
Esouwäit ech weess, ass déi Persoun net méi do. Ass dat un
een aneren iwwerdroe ginn?
Mir waren eis jo och eens, datt mer méi missten op
Preventiounsaarbecht setzen a vläicht Streetworker astellen.
Wéini ass do mat enger Äntwert ze rechnen?
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ech fannen et ganz wichteg, datt mer Jugendhaiser hunn, well
eis Jugend muss encadréiert ginn an och heiansdo op dee
gudde Wee gefouert ginn. Well ech fréier selwer emol Guidena Scoutecheffin war, weess ech wéi dat ass. Meng Fro huet
den Här Gira och schonn opgegraff. Well mer elo jo déi nei
Konventioun ënnerschreiwen, wollt ech nofroen – well mer am
leschte Gemengerot diskutéiert hate fir nei Streetworkeren ze
froen – ob déi Demande gemaach gouf an ob mer déi dann
och zougestane kréien. Well da misst d’Konventioun – well jo
dann och aner Paie kommen – jo och geännert ginn.

Ministère ze schécken. An zwar hu mer de Bréif esou
verfaasst, datt mer gären eng Plaz vu 40 Stonnen hätten, well
mer einfach mengen, mat deem wat mer de Moment bei eis
an der Gemeng erliewen, datt mer eng Persoun entweder vu
40 Stonnen oder 2 vun 20 Stonne brauchen. Mä op jiddwer
Fall geet eis Demande dorobber hin, fir wärend 40 Stonnen an
der Woch e weidere Streetworker bei eis an d’Gemeng ze
kréien, fir eiser Jugend Hëllefsstellung ze ginn.
Accord à l’unanimité.

6.
Propriétés.
Compromis concernant l’acquisition de terrains sis à
Rodange, lieu-dit «Rue du Clopp», de la part de Mme
Marie-France Mander – décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
L’acquisition des terrains avec une contenance totale de 1,97
are se fait au prix de 1.477,50 euros.
Accord à l’unanimité.

7.

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

Cimetières.

Fir d’éischt wëll ech dem Här Arendt äntweren. Et ass esou,
datt de Moment duerch de Covid d’Jugendhaus eng Zäitchen
och huet missten zoumaachen. De Moment ass et erëm op an
déi lescht Woch op der Plattform hate mer den Outreacher och
dobäi, deen de Moment an déi 20 Dossieren huet.

Contrats concernant les concessions de sépultures et de
columbariums – décision.

Et gesäit een, datt d’Jugend wierklech och wärend där ganzer
Pandemie-Zäit a wärend dem Isolement awer och gelidden
huet. Hien seet, datt en ëmmer erëm déi selwecht de Moment
huet, déi kommen, a wou hien esou vill wéi méiglech wëll
hëllefen. Et ass natierlech guer net einfach, fir der Jugend elo
esou ganz schnell ënnert d’Äerm ze gräifen. Mä si sinn um
gudde Wee, an dat och am Jugendhaus selwer. Da geet dann
och an d’Fro era vum Här Gira, wat de Jugendgemengerot
ubelaangt.

Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Accord à l’unanimité.

8.1.
Urbanisation.
Droit de préemption sur une parcelle cadastrale située à
Pétange, lieu-dit «Rue Léonard Schroeder» - décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

Déi Madamm, déi sech dorëmmer bekëmmert huet, huet
gekënnegt an ass de Moment net méi do. Esou datt och wärend
där ganzer Zäit de Projet vum Jugendgemengerot an
d’Hannertreffe geroden ass a mir elo versichen, dat erëm nei
opzebauen. Et ass eng nei Educatrice, déi op déi Plaz gewielt
ginn ass.

Il est proposé de renoncer au droit de préemption sur le terrain
dont question.

Déi muss sech natierlech elo emol aschaffen a muss e ganz
neie Prospekt ausschaffen, fir ze kucken, wéi mer mat deem
Jugendgemengerot elo do solle weiderfueren. Mir hate jo
zwee Mol en Usaz gemaach, wat net grad gelongen ass. Et
ass ëmmer erëm ausgeschriwwe ginn, et ass ëmmer erëm
gefrot ginn. Mir hunn ëmmer erëm gekuckt, wéi aner Gemenge
géinge fueren. Mä dat huet iergendwéi bei eis an der Gemeng
net geklappt. Mir hate ganz vill erausgeschriwwen. Mir hate
Bréiwer erausgeschriwwen. Mir hate Pancarte gemaach. Mir
haten all Méigleches gemaach. Mir hate Reuniounen «A
Rousen» aberuff, mä wou awer nëmmen 2 Leit koumen. Mir
hu gesot, datt mer effektiv dat Ganzt musse ganz anescht
upaken. Du koum de Covid. Déi Madamm ass och du
fortgaangen an elo hu mer erëm eng nei. A mir hoffen, datt
mer mat där Damm op dee Wee kënne goen, wou mer hoffe
fir dee sougenannte Jugendgemengerot op d’Been ze setzen.

Urbanisation.

An da kommen ech och op de Streetworker ze schwätzen, dee
jo hei gefrot gi war. Dee Bréif ass och fäerdeg fir an de
www.petange.lu

Accord à l’unanimité.

8.2.
Droit de préemption sur deux parcelles cadastrales situées
à Pétange, lieu-dit «Rue Léonard Schroeder» - décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Il est proposé de renoncer au droit de préemption sur le terrain
dont question.
Accord à l’unanimité.

8.3.
Urbanisation.
Droit de préemption sur une parcelle cadastrale située à
Rodange, lieu-dit «Rue de l’Industrie» – décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
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Il est proposé de renoncer au droit de préemption sur le terrain
dont question.
Accord à l’unanimité.

8.4.
Urbanisation.
Demande de lotissement avec morcellement consécutif de
la part de Mme Jacqueline Thill concernant huit terrains sis
à Pétange, rue d’Athus - décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Accord à l’unanimité.

8.5.
Urbanisation.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement
général (PAG) concernant des fonds sis à Lamadelaine, au
lieu-dit «Grand-Rue»: vote définitif - décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Aucune objection contre le projet n’a été introduite par le public
pendant le délai légal et la Commission d’aménagement n’a
également pas d’objections à formuler au sujet de la
modification ponctuelle soumise pour avis.
Accord à l’unanimité.

8.6.
Urbanisation.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement
particulier «quartier existant» (PAP-QE) concernant des
fonds sis à Lamadelaine, au lieu-dit «Grand-Rue» décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Aucune objection contre le projet n’a été introduite par le public
pendant le délai légal et la Cellule d’évaluation instituée
auprès du Ministère de l’Intérieur n’a pas d’observations à
émettre quant à la conformité du projet de modification du plan
d’aménagement particulier «quartier existant».
Accord à l’unanimité.

8.7.
Urbanisation.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement
général (PAG) concernant des fonds sis à Rodange, au
lieu-dit «A la Croix Cassée»: vote définitif - décision.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Da komme mer och zu enger Modifikatioun vum PAG, déi den
13. Juli 2020 schonn ugedeit gi war a wou mer Terrainen an
eng Zone BEP wëllen ëmklasséieren, well mer deen Terrain
an enger zukünfteger Form wëllen notze fir eng Extensioun
vun der Schoul an eise Maisons Relaisen ze maachen an esou
de Schoulcampus am Paesch ze vergréisseren.
Dëst hate mer och de 17. Juli fir 30 Deeg aushänke gehat. Mir
hunn zwou Objektioune krut, op déi ech duerno nach wäert
zeréckkommen. Wichteg ass och ze soen, datt – wat
d’Modification ponctuelle vum PAG ubelaangt – d’Commission

de l’aménagement keng Objektiounen hat. Wichteg ass och
ze soen, datt d’Cellule d’évaluation fir déi normal Situatioun –
well wa mer dat eent maachen, da musse mer och dat anert
maachen – vun der Modifikatioun vum PAP-QE gesot huet,
datt dat an der Rei ass.
Mir hunn awer an dësem Fall zwou Objektioune krut, op déi
ech gäre wëll agoen. Dat eent ass eng Objektioun vun der
Madamm Simone Barnig-Tonhofer, déi den 3. August 2020
am Delai erakomm ass. Mir hunn d’Madamm och ugehéiert an
enger Visiokonferenz, well se net selwer konnt an d’Gemeng
kommen, a mir hunn déi Saach mat hir diskutéiert.
Si bedauert, datt keng Evaluation environnementale gemaach
ginn ass. Mir hunn am Juli 2020 am Gemengerot festgehalen,
fir keng ze maachen aus der ganz einfacher Ursaach, well se
schonn 2017 am Kader vun der globaler Revisioun vum PAG
gemaach gi war. Ech erënneren drun, datt an deem Kader
virgesi gi war, fir deen Terrain do als BEP ze klasséieren, aus
der ganz einfacher Ursaach, well mer do wollten eis Schoul
opriichten. Am Kader vun där Prozedur hunn awer déi
deemoleg Proprietäre reklaméiert, well déi Zäit d’Transaction
immobilière nach net stattfonnt hat a well se eventuell do
gefaart haten, datt duerch déi Ëmklasséierung den Terrain géif
u Wäert verléieren. An dofir huet de Gemengerot de
25.09.2017 decidéiert, fir dat ze vertagen an et als HAB-1 sinn
ze loossen. Mä, esoubal déi Immobilientransaktioun stattfonnt
huet, esoubal d’Gemeng um Wee ass fir déi Terrainen ze
kréien – an dat ass jo elo de Fall, well de Compromis ass
ënnerschriwwen – klasséiere mer et ëm als BEP.
Dat heescht, déi Evaluation environnementale war 2017
gemaach gi fir deen Terrain. An dofir huet och d’Ministesch
gesot, datt mer se net 2 Joer drop nach eng Kéier musse
maachen, well et eng Wiss ass an et bleift eng Wiss. An dofir
hat si och kee Problem fir dat ze accordéieren. An de
Gemengerot huet och den 13.07.2020 sech un deen Avis vum
Environnement ralliéiert. An dat ass d’Ursaach, fir wat mer
keng Evaluation environnementale op deem Terrain gemaach
hunn.
D’Madamm Barnig seet och, datt mer déi Ëmklasséierung
géife maache fir e Lotissement «de grande envergure» ze
maachen. Do muss ech ganz kloer soen, datt dat net de Fall
ass. Si schwätzt vläicht vun deem Terrain niewendrun. Mä
deen Terrain hei ass deen, dee bei der Paesch-Schoul ass, an
dee gëtt ëmklasséiert an eng Zone BEP. Virdru konnt een
nach Haiser drop bauen, mä wa mer déi Ëmklasséierung hei
ofgeschloss hunn, da kann ee keng Haiser méi do bauen, mä
nëmmen nach just ëffentlech Infrastrukturen. An et ass jo dat,
wat mer wëlle maachen, an zwar eng Schoul an eng Maison
Relais bauen.
Och si schwätzt vun där Servitude am Chaufour. Och dat geet
net iwwert deen heiten Terrain an huet och näischt mat deem
Terrain ze dinn. A mir hunn se och berouegt, datt dee
Chaufour bestoe bleift. Mir hu jo schonn am Dezember am
Gemengerot eng Decisioun geholl, fir dee Wee nach besser
ze gestallten, esou datt mer iwwert een e bësse méi breeden,
flotte Wee mat Bänken, a wou een och ka mam Vëlo fueren,
déi Verbindung maachen tëscht Nidderréideng an dem
Zentrum vu Rodange.
Dat heescht, déi Bedenken, déi d’Madamm Barnig do huet,
sinn net ginn. D’Madamm Barnig huet awer och nach
geschriwwen, datt se sech net kéint virstellen, firwat datt
d’Lotissement heihinner gebaut gëtt an net déi aner Säit
tëschent d’rue Nic. Biever, Marie-Adelaïde a CharlotteStrooss. Et ass kloer, datt de Gemengerot deen Terrain do als
Bauterrain definéiert huet. Deen aneren Terrain ass nach
ëmmer als Zone verte klasséiert. Dat heescht, an den
aktuellen Dispositiounen, déi de Gemengerot 2017 geholl huet
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an déi sech am Fong op dat vun 1993 baséieren, war ni Rieds
gaange fir déi aner Säit ze bauen, mä ëmmer nëmmen op
deem heiten Terrain. Esou datt dat, wat si elo denkt,
eigentlech ni vum Gemengerot an där Form virgesi war.
Da kommen ech zu der leschter Fro, déi se stellt, a wou se
seet, wéi et ka sinn, datt d’Madamm Ministesch schonn e PAP
kann approuvéieren an elo eréischt d’Prozedur vum
Reklassement stattfënnt. Do muss ee ganz kloer soen, datt et
2 verschidden Terraine sinn. De PAP, deen d’Ministesch
approuvéiert huet, ass deen, dee mir am Abrëll hei duerch
Gemengerot geholl hunn an deen huet näischt mat deem
Terrain hei ze dinn. Och wann e «Croix Cassée» heescht,
esou sinn et zwee komplett verschidden Terrainen. Esou datt
et absolut kee Problem war, datt d’Madamm Minister dat
approuvéiert hat, well et huet näischt mat deem heite Projet ze
dinn. Et sinn dat zwee grondverschidden Terrainen.
Da koumen nach weider Kommentare vun der Biergerinitiativ
Kordall, déi mer am Delai erakruten.
Eng Remark vun hinne war, datt mer d’Enquête publique an
der Summervakanz gemaach hunn. Et muss een engersäits
wëssen, datt mer duerch de Covid e bëssen hannendra ware
fir déi Prozedur ze maachen. Well mer onbedéngt Schoulraum
wollte schafen a Maisons Relaise bauen, wollte mer
onbedéngt virukommen. An et war fir eis och net esou terribel
wichteg, well déi Klasséierung an de BEP war schonn eng
Kéier am Joer 2017 Objet vun enger Enquête publique. Déi
war och schonn eng Kéier an enger Versammlung virgestallt
gi fir de Public, an dat am Kader vun der Révision globale vum
PAG. Esou datt dat, wat mer hei maachen, eigentlech schonn
déi ganz Prozeduer duerchgaangen huet. Just – an dat hat
ech virdru gesot – well déi deemoleg Proprietären sech
dogéint zur Wier gesat haten, si mer eng Kéier zeréckgaangen
a mir maachen eigentlech elo am Nachhinein, wat mer schonn
2017 dem Public virgestallt hunn. An ausser deene puer Leit,
déi Proprietär do waren, war eigentlech kee géint dat
Klassement do. An ech mengen, et ass egal, ob een dat elo
als HAB-1 klasséiert – wou Haiser kënne gebaut ginn – oder
ob een dat um Niveau vum BEP klasséiert. Esou datt mer
gesot hunn, datt mer dat ouni Weideres kënne maachen, well
dat dote schonn eng Kéier an der Prozedur war.
Dann hunn se bedauert, datt verschidde Schémas directeurs
net um Internetsite waren. Si waren awer am Dossier a si hunn
se och do nogefrot a si hunn se och krut, esou datt se wuel
vläicht net direkt accessibel waren, mä si hunn se am Kader
vun der Prozedur krut. Esou datt dat och fir si kee Problem méi
war.
Dann hunn se sech Gedanke gemaach iwwert d’Mobilitéitskonzept a wou se sech gefrot hunn, ob dat keen Impakt hätt
op de Verkéier am Zentrum. Effektiv gëtt d’Schoul Am Paesch
vergréissert. Et kënnt eng gewëssen Zuel vu Kanner dobäi,
déi mer op ongeféier 300 wäerte schätzen. Dat ass net
näischt. Do si mer komplett mat hinnen averstanen. Dat ganzt
Konzept gesäit awer eigentlech vir, datt mer méi op d’Mobilité
douce ginn. Dat heescht, dee ganze Volet vun Nidderréideng,
d’Verbreederung vum Wee am Chaufour, den Accès op de
Vullesang Richtung Gare wäert och am Kader vun deem PAP,
deen do an der Realisatioun ass, der Mobilité douce
d’Méiglechkeete ginn, fir datt d’Kanner zu Fouss oder mam
Vëlo kënnen an d’Schoul kommen. Dat ass och e bëssen dat,
wat mir prekoniséieren.
Den zweete Punkt, wou ee ka soen, datt mer awer en neie
Parking an der rue Nic. Biever installéieren, dee relativ no bäi
ass. Mir sinn och der Meenung, datt fir déijéineg, déi mam Bus
kommen – well mir wëlle jo och dat e bësse prekoniséieren –
mer och do e Konzept scho stoen hunn. Do ass virgesinn, datt
d’Bushaltestell net méi virun der Kierch ass, mä hannen an der
www.petange.lu

Gendarmerie-Strooss, vu wou aus d’Kanner dann an d’Schoul
ginn. An duerch de Fait, datt d’Maison Relais op deem
selwechte Site ass, ass och eng gewësse Garantie, datt déi
Kanner net all mateneen um 8 Auer kommen, mä datt se
verspreet op de Site kommen. Esou datt mer der Meenung
sinn, datt dat Ganzt e Ganzt gëtt. Och wann et sécherlech net
manner Verkéier bréngt, mä de Verkéier ass awer fir den
Zentrum verträglech.
Si hunn sech natierlech Gedanke gemaach – an do kommen
ech op deen anere PAP niewendrun ze schwätzen – datt déi
Logementer, déi an deem PAP Croix Cassée do geschafe
ginn, och e Problem kéint duerstellen, betreffend de Verkéier.
Si hunn ee Moment gemengt, datt bei deene Logementer
mateneen esou vill Leit zu Rodange bäikomme wéi an deene
leschte 7 Joer. Ech hu mer dat ugekuckt. Vu Januar 2012 bis
haut sinn zu Rodange 1.700 Awunner bäikomm. An dat hei
ginn der Maximal 400. Dat heescht, mir sinn awer héchstens
op engem Véierel vun deem, wat an deene leschte Joren de
Fall war.
Datt dat natierlech e Plus u Verkéier gëtt, dat ass an der Rei.
Mä de Verkéier ass op Grond vun deem, wat mer am Gaange
si ronderëm d’Kierch ze maachen, verträglech.
Dann hunn se sech e bëssen opgereegt, datt de Shared
Space nach ëmmer net ronderëm d’Kierch aktiv ass. Mir hunn
hinnen och erkläert, datt mer am Gaange sinn, fir nach déi
néideg Autorisatioun anzefuerderen. Mir hunn se gefrot. Mä
mir sinn do am Zentrum. D’avenue Dr Gaach, respektiv d’rue
du Commerce sinn 2 Stroossen, déi fir de Moment nach
Chemins reprise sinn. Mir sinn och schonn eng gewëssen Zäit
am Gaangen ze kucken, fir déi kënnen ze iwwerhuelen. Do
muss awer e Gesetz gemaach ginn. De Prinzip ass OK, mä en
ass awer nach net Realitéit. A well et e Chemin repris ass,
brauche mer d’Autorisatioune vun de staatlechen Instanzen.
An op déi waarde mer an esoubal déi do sinn, kucke mer fir
de Projet vum Shared Space dann och ëmzesetzen.
An zum Schluss hunn se sech natierlech och nach Gedanke
gemaach iwwert dat neit Lotissement Neiwiss, wou se och
soen, datt do nach weider Bierger kommen. Et muss een awer
wëssen, datt mer do vu 40 Logementer schwätzen, déi mer
hei am Gemengerot festgehalen hunn. Dat ass awer elo net
esou, datt do 1.000 Leit bäikommen. Wann ee mat 3 pro
Logement rechent, da kommen do 120 Awunner dobäi. An
dofir si mer jo am Gaange fir déi Ëmklasséierung ze maachen,
fir esou wiedere Schoulraum an déi néideg Infrastrukturen ze
schafen.
Dat gesot, géif ech dem Gemengerot proposéiere fir dës
Modification ponctuelle vum PAG – esou wéi mer se
ursprénglech schonn am Juli 2020 decidéiert haten –
festzehalen, an och op der anerer Säit beim Punkt 8.8. – wat
eng logesch Konsequenz heivunner ass – och Prozedur vun
der Modification ponctuelle vum Plan d’aménagement
particulier «quartier existant» (PAP-QE) ze arrêtéieren.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Dir hutt mer meng Froe scho beäntwert. Ech wollt op dee Bréif
agoe vun den Doleancë vun der Madamm Barnig-Tonhofer,
wou se d’Enquête environnementale ugeschwat huet. Well
beim Projet Eigent hu mer dat jo missten ufroen an hei wier et
jo net ugefrot ginn. Dir hutt mer jo déi Fro elo beäntwert, datt
dat schonn 2017 gemaach gi wier.
Wat mer jo elo hei stëmmen ass, datt dee Projet fir d’Schoul
an d’Zone publique klasséiert gëtt. Mir decidéiere jo awer
duerno och nach deen anere Projet vun deem grousse
Lotissement. Mä do ännert sech jo dann näischt. Dat bleift jo
dann esou, wéi mer et virdru schonn eng Kéier gestëmmt
haten.
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Et si jo 2 verschidde Projeten. Mir mussen an d’Schoulen
investéieren a mir musse Maisons Relaise bäikréien an dofir
musse mer dat jo klasséieren. Mä ech sinn awer nach ëmmer
net mat deem grousse Lotissement averstanen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Wéi der et richteg gesot hutt, sinn et zwee grondverschidde
Projeten. Deen een ass ofgeschloss an deen ass och vun der
Madamm Minister autoriséiert. Do kann ech awer soen, datt
nach e puer Leit um Tribunal administratif dogéint virgaange
sinn. Et muss ee kucken, wat dobäi erauskënnt, mä deen
Dossier ass um Niveau vum Gemengerot fir de Moment
ofgeschloss an och schonn um Niveau ministériel ofgeschloss.
Hei geet et reng ëm deen Terrain, dee schonn am Kader vun
der Modification ponctuelle vum PAG am Joer 2017 virgesi
war, fir als BEP klasséiert ze ginn, an dat fir eis Schoul a eis
Maison Relais drop ze bauen, an nëmme wärend der Prozedur
an den HAB-1 ëmgeännert gouf fir dann ofzewaarden, datt
d’Transaction immobilière an d’Wee geluecht ginn ass. A wou
déi bis an d’Wee geluecht war, konnte mer och hei eng
Prozedur maachen. An déi Leit, déi deemools reklaméiert
haten an déi deemools Proprietär waren, waren och domadder
averstanen, datt dee Projet do am Fong kéint realiséiert ginn,
well se sech net méi léséiert gefillt hunn duerch eng Decisioun
vum Péitenger Gemengerot.
Domadder ass ganz kloer gesot, datt op déi Terrainen, déi mer
elo hei viséieren, just eng Schoul an eng Maison Relais kann
drop kommen, an dee Parking vu ronn 70 Plazen, deen am
Kader vun deem PAP niewendru gefuerdert gi war vun de
Bierger a Biergerinnen.
Accord à l’unanimité.

8.8.
Urbanisation.
Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement
particulier «quartier existant» (PAP-QE) concernant des
fonds sis à Rodange, au lieu-dit «A la Croix Cassée» décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Accord à l’unanimité.

mer an där Pandemie festgestallt hunn, dass d’Aerosole mat
en Iwwerdroungsgrond sinn, fir wat datt een eng Infektioun
kéint kréien. Deementspriechend sinn natierlech eis Schoulen
engem grousse Risiko ausgesat an deementspriechend hunn
an Däitschland schonn 8 Bundeslänner decidéiert, fir
Loftfilteren an de Klasseraim anzesetzen, wou se wëssen, datt
se net kënne genuch lëften, respektiv déi eenzel
Sécherheetsmesuren net kënnen anhale fir d’Kanner ze
schützen. An eis Propose ass, datt de Gemengerot géing
decidéieren, datt een och op dee Wee geet an do Léisunge
sicht fir esou mat Loftfilteren ze schaffen, déi di Aerosolen
duerno
erausfilteren
an
deementspriechend
den
Infektiounsrisiko wierklech erofsenken. An dat zur Sécherheet
vun de Kanner, wou mer jo alleguerte wëssen, datt
d’Impfungen net fir d’Kanner zougelooss sinn. Dat heescht,
d’Situatioun wäert sech leider net esou schnell verbesseren,
bis en Impfstoff kënnt, deen och fir d’Kanner zougelooss ass.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Selbstverständlech si mir och beflass, fir no der Sécherheet an
no der Gesondheet vun eise Kanner ze kucken. Wann ech
awer elo är Demande gelies hunn, da sinn och op deen heite
Punkt komm:
Et ass esou, datt mir eis an eise Schoule ganz genee un
d’Direktive vun der Circulaire vum Educatiounsminister halen.
Dat ass eng Fro, déi ass och beschwat mat de
Schoulpresidenten a mam Directeur régional, deen och mat
op dee Wee gaangen ass, wou mir gesot hunn a gekuckt
hunn, wat mir bei eis an eise Schoulen de Moment wärend der
Pandemie fir d’Gesondheet vun de Kanner gemaach hunn.
An zwar ass dat fir d’éischt d’Stousslüftung, déi agehale soll
ginn. An de Pause gëtt gelëft. D’Maskepflicht ass
selbstverständlech. D’Distanze mussen agehale ginn.
D’Desinfektioun vun den Hänn a ganz vill d’Hänn wäschen,
wat jo och virgeschloen ass vum Ministère. Ganz vill Aktivitéite
mat de Kanner un der frëscher Loft. En plus déi CO2Detekteren, déi vun de Ministèren a sämtlech Klasseraim
kommen, an déi och piipsen, wa soll gelëft ginn.
An de Gebaier, wou mir Ventilatioune mat Frëschloft agebaut
hunn, huet Cofidis direkt den Uerder kritt, fir de Rendement
vun deene Ventilatiounen op 100% eropzesetzen. An zwar ass
dat am Neibau vun der Paesch-Schoul, am Blobierg an an der
Spillschoul vun Eigent.
Dës Moossname si fir d’Gesondheet an d’Sécherheet vun eise
Schoulkanner wärend dem Unterrecht, an déi si ganz am
Aklang mat der ministerieller Direktiv, wéi ech jo scho gesot
hunn, mam Directeur régional a mat de Schoulpresidenten. An
déi sinn och un d’Léierpersonal weidergeleet ginn.

9.
Dépenses diverses.
Octroi de cadeaux de service – décision.

Wann elo nei Indikatioune vum Ministère sollte kommen, da
wäerte mir eis selbstverständlech och direkt drunhänke fir déi
ëmzesetzen.

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l’unanimité.

10.
Point supplémentaire.
Point supplémentaire porté à l’ordre du jour sur la demande
des conseillers communaux MM. Marc Goergen et
Christian Welter du parti politique Piratepartei concernant
l’achat de purificateurs d’air par la Commune pour les
installer dans les salles de classe de l’enseignement
fondamental - décision.
Goergen Marc (Piratepartei):
Et geet ëm en Thema, wat éischter zur Sécherheet vun eise
Kanner bäidréit wéi e politescht Thema. An et ass jo esou, datt

Wat elo déi Loftfiltermaschinnen ubelaangt, wéi dir se
ugeschwat hutt, hunn ech mech informéiert bei eisen
Techniker, déi emol fir d'éischt gefrot hunn – a wat net aus ärer
Demande erausgeet – wat dat fir Loftfiltermaschinnen et solle
sinn. Sollen dat professioneller sinn? Sollen dat häuslecher
sinn? Mat engem Waassertank, wou d’Loft an deem Waasser
erëm soll gebotzt ginn an erëm erausgeblose ginn? Wien
iwwerhëlt d’Maintenance vun deenen Apparater? Dat sinn
alles Froen, déi nach opstinn. De Präissopwand
selbstverständlech och. Mir hu ronn 170 Klassen. Wann an all
deene Klassen esou een Apparat soll agesat ginn, da stellt
sech d’Fro, wien dee Budget dréit. Ass dat e Budget, deen
d’Gemeng soll droen? Dat musse mer eis och emol
iwwerleeën, wa mer esou eppes géinge maachen. En plus
bréngen déi Leit, déi dat wëlle verkafen, dat ëmmer ganz
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grouss eraus, mä et ass awer nach net gesot, wéi vill dat
gesondheetlech soll bréngen, fir iwwerhaapt déi Loft an de
Schoulsäll deementspriechend ze botzen, fir datt de
Prozentsaz vun der Covid-Positiv-Inzidenz soll drastesch
erofgesat ginn.
Wéi gesot, mat all deem, wat mir de Moment en place gesat
hunn, wat vun dem Ministère aus gefrot ass – an et ass näischt
Weideres fir de Moment gefrot – gesinn ech selwer
perséinlech als Ressortschäffen elo kee Besoin, fir är
Resolutioun ze stëmmen.
Wéi gesot, wann nei Direktive kommen, wann nei Punkte
sollen an d’Welt gesat ginn, wa mir Neies operluecht kréie vum
Ministère, da si mir selbstverständlech oppen, fir all Fro
nozegoen an ze kucken, wat mir bei eis an de Schoule kënne
maachen. Mä de Moment op jiddwer Fall, mat deem wat de
Ministère gefrot huet, gesinn ech dat net an.
Gira Carlo (CSV):
Wéi der vläicht wësst, sinn ech nach ee vun den
Traditionalisten heibannen, dee reegelméisseg den Dossier
op Pabeier kucke geet. An do ass mer awer opgefall, datt ech
Schwieregkeeten hu fir mech mat dësem Dossier konnten
auserneenzesetzen. Well do ass weder déi ugeschwaten Etüd
vun der WHO, nach läit do e Bericht vir vun de Fuerscher vun
der Goethe Universitéit, nach läit doranner d’CSV-Motioun. An
doduerch hunn ech et wierklech schwiereg gehat, fir mech an
deen Dossier anzeschaffen.
Eng kruzial Fro, déi sech fir mech och stellt, ass, wien hei an
der Verantwortung ass. D’Madamm Conter huet elo Äntwerten
drop ginn. Wann ech dat richteg verstanen, da schéngt dat
wierklech de Ministère ze sinn, deen do bestëmmt, respektiv
mat deene Leit op der Plaz, déi dat ëmzesetzen hunn. Wann
ech si da richteg verstanen hunn, dann ass do alles en place
gesat, wat de Moment méiglech ass. Esou datt ech net
agesinn, fir wat mer esou eppes solle stëmmen.
Martins Dias André (CSV):
Här Gira, fir vläicht direkt e bëssen op är Froen ze äntweren –
ech gräifen e bësse vir – kann ech mer ganz gutt virstellen, fir
wat net méi Detailer bei dëser Resolutioun dobäi waren. Wann
een sech e bëssen an d’Thema eraliest, dat stellt ee fest, datt
scho bei deene 7 Feststellungen, déi opgelëscht gi sinn,
verschiddener sech scho widderspriechen.
Do hu mer zum Beispill déi zweet Feststellung «d’Lëfte vu
Banneraim ass onerlässlech». Do si mer all domadder
averstanen, dat seet och jiddereen an dat seet och d’WHO.
Mä d’WHO seet awer och «Lëfte just mat Frëschloft».
Dann hu mer d’Feststellung 4, wou dra steet «Oploosse vun
de Fënsteren am Wanter ass net sënnvoll». Heescht «net
sënnvoll» hei net vläicht éischter «ass vläicht net
komfortabel», well et vläicht kal gëtt. Sënnvoll ass et awer op
alle Fall, well Frëschloft erakënnt.
An dann déi 5. Feststellung «en erhéichtenen CO2-Gehalt a
Banneraim dréit zu engem erhéichtenen Gehalt un Aerosolen
bäi, an esoumat zu engem erhéichtene Risiko vun der
Verbreedung vum Covid». Wann een sech dann e bëssen
ukuckt, wéi déi Loftfiltermaschinne fonctionéieren, da mierkt
een am Fong, datt déi Loftfiltermaschinnen den CO2-Gehalt
an engem Raum net erofdrécken. Dat heescht, déi Loft gëtt
just ëmgewälzt. Den CO2-Gehalt bleift d’selwecht an och
d’Loftfiichtegkeet bleift déi selwecht. Et hëlt ee vläicht e puer
Partikelen aus der Loft, mä et bleift awer net onerlässlech, datt
ee muss trotzdeem lëften. Dat heescht, dat kéint
allerhéchstens als Zousazmesür gesi ginn.
Dir hat vu verschidden däitsche Bundeslänner geschwat, déi
op de Wee gi fir hir Klassesäll esou ze equipéieren. Aus
www.petange.lu

engem Avis vum Oktober 2020 vum Umweltbundesamt geet
ervir, datt déi dat éischter kritesch gesinn. Éischtens soen se,
datt d’Wierksamkeet dovunner net eendeiteg nogewise wier.
Zweetens – wat ech scho gesot hunn – eliminéieren déi
Loftfiltermaschinnen net den CO2 an d’Loftfiichtegkeet. An en
drëtte Risk, deen dobäikënnt, ass de Kaméidi. Dësen Apparat
muss matzen am Raum stoen, wann iwwerhaapt een Apparat
pro Sall sollt duergoen. Well technesche Recommandatiounen
no, muss d’Loft am Raum fir e Klassesall op mannst 6 Mol an
der Stonn ëmgewälzt ginn. Dat heescht, 50 m2 fir e Klassesall
– wat mengen ech, nach net allze grouss gerechent ass – mol
2,5 Meter Plafongshéicht, da gesäit ee relativ séier op wat fir
Zuele mer kommen an da musse scho relativ grouss Lüfteren
agesat ginn.
D’Recommandatioune vum Umweltbundesamt si ganz kloer:
Lëftungsanlagen, do wou et méiglech ass a wou der do sinn,
op 100% Frëschloft stellen. Zweetens, wann dat net do ass,
Intervallëften, an drëttens, wann ee wierklech an engem Raum
ass, wou d’Lëfte guer net méiglech ass, da kéint een eventuell
driwwer nodenke fir op esou Mesuren zeréckzegräife wéi de
Loftfilter, mä am Beschte soll een esou Säll guer net benotzen,
schreiwen si. D’WHO huet effektiv och geschriwwen, datt ee
soll lëften andeems ee Frëschloft an de Raum eraléisst.
Et ass also relativ kloer, datt d’Nodeeler hei iwwerweie par
rapport zu de Virdeeler, dass d’Aerosole reduzéiert ginn. Déi
ginn och reduzéiert, wa Frëschloft erakënnt.
Wa mer dann och nach de Käschtepunkt kucken, an dir wësst,
datt d’Zuelen och e bësse mäin Dada sinn. De Käschtepunkt
fir esou een Apparat fir d’Loft op mannst 6 Mol an der Stonn
kënnen ëmzewälze bei engem Raum vu 50 m2, läit tëschent
5.000 a 6.000 Euro, wann een déi néideg Schutzmoossnamen
hëlt fir datt de Kaméidispegel am Sall net ze héich ass, datt et
net all ze vill stéiert an een awer nach hallefweegs normal ka
Cours halen. Wa mer vun 150 bis 170 Klassen ausginn, wat
d’Informatioune vun der Madamm Conter sinn, da si mer bei
engem Käschtepunkt vun 750.000 bis 1 Millioun Euro.
Mir sinn eis all bewosst, datt et en Thema ass, wou et ëm
d’Sécherheet vun de Bierger geet, mä wou déi Resolutioun net
onbedéngt als Zweck huet, fir d’Sécherheet ze verbesseren,
mä éischter eng Majoritéit esou dohinner ze setzen, wéi wann
d’Sécherheet hinnen egal wier.
Goergen Marc (Piratepartei):
Merci fir d’Interventiounen. Et ass ganz interessant gewiescht,
och den Exposé vun deem, wat et dierf kaschten, wat ee fir
d’Sécherheet wëll a wat et fir d’Sécherheet bréngt. Dat ass
sécherlech eng interessant Diskussioun. D’Madamm Conter
huet Recht. De Minister huet et net als Recommandatioun
erausginn. Mir hunn iwwer 2 Stonnen an der Chamber mam
Minister doriwwer diskutéiert, baséiert op der Motioun vun der
CSV. D’Argumentatioun vun der CSV war national an ech
huele jo un, datt déi di richteg Beroder hunn, déi hinnen déi
Expertise ginn an déi hinne gesot hunn, datt déi Loftfiltere
genau dat brénge wat ech hei erkläert hunn.
Et ass natierlech esou, datt een alles ka soen, datt et näischt
bréngt, mä op der aner Säit schued et och näischt. Et ass net
bewisen, datt déi Loftfilteren en negativen Effekt hätten. Et
ginn och Klassesäll, wou een d’Fënsteren net op Stousslëfte
ka stellen. Et gi Klassesäll, déi nach net adaptéiert sinn nom
neie System an et gi Schoulen, déi keng Klimaanlagen hunn
déi filteren. Dat gëtt et och bei eis an der Gemeng. An
deementspriechend ass dat eng Léisung. Et seet keen, datt
mer déi 150 Klassesäll musse maachen. Natierlech muss ee
bei all eenzele Klassesall kucken, wat fir een Apparat een hëlt.
Et huet kee Sënn, datt een einfach Apparater dohinner setzt,
déi ze vill m2 hunn. Dat si jo alles Diskussiounen. Ech
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mengen, wann een nach net iwwerzeegt ass, datt déi Technik
géing eppes géint d’Verbreedung vum Virus bréngen, da
bréngt déi aner Diskussioun och näischt. An do ass et och
schwiereg, fir duerno d’Politik ze iwwerzeegen. Mir hunn elo
deen Exercice eng Kéier national gemaach. Do si mer – wéi
ëmmer – 29 zu 31 ënnerleeën. Ech mengen, hei wäert et elo
d’selwecht goen, mä dann ass et eben esou.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dir hutt elo verschidde Meenungen hei héieren. Et ass jo elo
wierklech esou, datt mat där Pandemie mir net eleng, mä
d’ganz Welt, iwwerrascht ginn ass. A mir am Zuchzwang sinn
an och ganz verschidde Meenungen opkommen.
Wat d’Schoulen ubelaangt, d’Sécherheet vun de Kanner,
d’Gesondheet vun de Kanner, mir eis un déi ministeriell
Direktiven halen, da mengen ech, leie mir scho ganz gutt. Ech
hu jo gesot, datt selbstverständlech an deene Lokalitéiten,
wou mir Schoulen hunn, déi och net optimal sinn, wou Filtere
sinn, dann héiert een, datt et deenen engen ze kal an deenen
aneren ze waarm ass. Well bei de Filtere gëtt jo och dee ganze
Loftdrock verschidden agesat. Mä wa mer elo ganz genee
kucken, wat elo alles en place gesat ginn ass, wat jo och guer
net vun eise Ministèren iergendwéi negativ bewäert ginn ass,
well si et jo och, mengen ech, selwer elo fërderen, da solle mer
eis och elo fir de Moment un déi doten Direktiven halen.

An, wéi gesot, wann nei Momenter kommen an de Ministère
wëll op een anere Wee goen, an en huet fiabel, an ech soen
nach emol, ganz fiabel Direktiven, déi hien eis gëtt, dann hu
mir och nach ëmmer gekuckt fir dat ëmzesetzen. Egal wéi
héich datt de Budget da soll sinn, mir géifen dann dee Budget
asetzen. Mä da muss et awer och bei eis an eise Gebaier
ëmsetzbar sinn. Mir dierfe jo och net vergiessen, datt mer
verschiddenaarteg Gebaier hunn. Mir hu modern Gebaier, mir
hu méi eeler Gebaier, wou vläicht Verschiddenes net asetzbar
ass. Mä wat eis ëmmer um Häerz läit, dat ass natierlech fir
awer ze kucken, datt d’Gesondheet vun eise Kanner am
Virdergrond steet. An de Moment, mat all deem, wat mir
maachen, steet se nach am Virdergrond an ech hoffen, datt se
och esou bleift an datt mer mat deem, wat elo en place ass,
mat de Vaccinen, mat all deem, wat gemaach gëtt, mir déi
Pandemie an dee ganze Corona kënnen esou schnell wéi
méiglech hannert eis loossen an nees zu engem normale
Liewen zeréckgoen.
Par 15 voix pour et 2 voix contre (Piratepartei), le conseil
communal décide de rejeter la proposition des conseillers
communaux MM. Marc Goergen et Christian Welter du
parti politique Piratepartei.

Gemeinderatssitzung vom 25. Januar 2021
Anwesend:
Mellina Pierre, Bürgermeister (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Martins Dias André (CSV)

Halsdorf Jean-Marie, 1. Schöffe (CSV)
Conter-Klein Raymonde, 2. Schöffe (CSV)
Mertzig Romain, 3. Schöffe (LSAP)
Birtz Gaby (LSAP)
Brecht Guy (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

Becker Romain (déi gréng)
Scheuer Romain (déi gréng)
Goergen Marc (Piratepartei)
Welter Christian (Piratepartei) – ab
Punkt 4.1.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Abwesend und entschuldigt:
Welter Christian (Piratepartei) – bis Punkt 3.3 inkl.

1.1. bis 1.3.
Die Punkte 1.1 bis 1.3 der Tagesordnung wurden in
geheimer Sitzung behandelt.
Der Gemeinderat hat beschlossen,
Entscheidungen nicht zu veröffentlichen.

die

getroffenen

Frau Josette Conzemius kündigt an, sie werde
Gemeinderätin ab 1. Februar 2021 zurücktreten.

3.1. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.
Einnahmen in einer Gesamthöhe von 5.753.569,78 Euro Beschluss.

2. - Mitteilungen des Schöffenrates.

Beschluss einstimmig.

Schöffe Jean-Marie Halsdorf erörtert die Projekte der
Gemeinde Petingen für Esch2022.

3.2. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

Schöffin Raymonde Conter-Klein informiert darüber, dass das
Bildungsministerium 23 zusätzliche Unterrichtsstunden für die
„classes d'accueil“ in der Gemeinde Petingen bewilligt hat.

als

Taxenverordnung: teilweise Modifizierung des Kapitels XVI
„Urbanisation“ – Beschluss.
Beschluss einstimmig.
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3.3. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

8.4. - Stadtplanung.

Ausarbeitung
eines
Bebauungsplanes
für
das
Erweiterungsprojet des Schulgebäudes „An Eigent“ sowie
die Errichtung einer neuen Maison Relais in Petingen:
Abstimmung über den Gesamtkostenvoranschlag über
130.000 Euro (inkl. MwSt.) - Beschluss.

Antrag auf Parzellierung des Siedlungsgebietes von Frau
Frau Jacqueline Thill in Bezug auf acht Grundstücke in der
rue d'Athus in Petingen - Beschluss.

Beschluss einstimmig.

8.5. - Stadtplanung.

4.1. - Personal.

Projekt einer punktuelle Modifizierung des allgemeinen
Bebauungsplanes (PAG) in Bezug auf Ländereien am
Standort
Grand-Rue
in
Lamadelaine:
definitive
Abstimmung - Beschluss.

Festlegung der Posten des „cadre fermé“ in den
verschiedenen Berufslaufbahnen der Gemeindebeamten Beschluss.

Beschluss einstimmig.

Beschluss einstimmig.

Beschluss einstimmig.

8.6. - Stadtplanung.

4.2. - Personal.
Aufnahme der Gemeinde Contern in den Kollektivvertrag
für Angestellte der Südgemeinden - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Projekt
einer
punktuellen
Modifizierung
des
Bebauungsplanes „quartier existant“ (PAP-QE) in Bezug
auf Ländereien am Standort „Grand-Rue“ in Lamadelaine Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5. - Soziales.
Konventionen in Bezug auf den Betrieb des Begegnungs-,
Informations- und Animationszentrums für junge Leute
„Péitenger Jugendhaus“ für 2021 - Beschluss.

8.7. - Stadtplanung.

Beschluss einstimmig.

Projekt einer punktuellen Modifizierung des allgemeinen
Bebauungsplanes (PAG) in Bezug auf Ländereien am
Standort „A la Croix Cassée“ in Rodange: definitive
Abstimmung - Beschluss.

6. - Liegenschaften.

Beschluss einstimmig.

Übereinkommen in Bezug auf den Kauf von Grundstücken
am Standort „rue du Clopp“ in Rodange von Frau MarieFrance Mander - Beschluss.

8.8. - Stadtplanung.

Beschluss einstimmig.

7. – Friedhöfe.
Kontrakte
bezüglich
der
GrabKolumbariumkonzessionen - Beschluss.

und

Projekt
einer
punktuellen
Modifizierung
des
Bebauungsplanes „quartier existant“ (PAP-QE) in Bezug
auf Ländereien am Standort „A la Croix Cassée“ in
Rodange - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

9. - Verschiedene Ausgaben.

Beschluss einstimmig.

Zugestehen von Betriebsgeschenken - Beschluss.

8.1. - Stadtplanung.

Beschluss einstimmig.

Vorkaufsrecht auf eine Kadasterparzelle am Standort „rue
Léonard Schroeder“ in Petingen - Beschluss.

10. - Zusatzpunkt.

Beschluss einstimmig.

8.2. - Stadtplanung.
Vorkaufsrecht auf zwei Kadasterparzellen am Standort
„rue Léonard Schroeder“ in Petingen - Beschluss.

Von den Räten Marc Goergen und Christian Welter der
Piratepartei angefragter Zusatzpunkt der Tagesordnung in
Bezug auf die Anschaffung von Luftreinigern durch die
Gemeinde,
die
in
den
Klassenräumen
des
Grundschulunterrichts eingerichtet werden sollen –
Beschluss.
Mit 15 Ja-Stimmen und 2 Gegenstimmen (Piratepartei) hat der
Gemeinderat den Vorschlag der Gemeinderäte der
Piratepartei verworfen.

Beschluss einstimmig.

8.3. - Stadtplanung.
Vorkaufsrecht auf eine Kadasterparzelle am Standort „rue
de l'Industrie“ in Rodange - Beschluss.
Beschluss einstimmig.
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Péiteng Aktuell - n° 143
Avis / Communications

AVIS AU PUBLIC
Morcellements de terrains:
Lotissement avec morcellement de huit terrains sis à Pétange,
au lieu-dit «rue d’Athus» n° cadastraux 1600/8490, 1600/8491,
1600/7476, 1617/8492, 1617/8493, 1617/8494, 1617/8496 et
1601/8495 en deux lots, présenté par Madame Jacqueline Thill.
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa
délibération du 25 janvier 2021, a marqué son accord avec le
morcellement sous rubrique. La délibération précitée et les plans y
afférents sont déposés au service de l’aménagement communal à
Pétange, rue de la Chiers 1C où le public pourra en prendre connaissance.

Lotissement avec morcellement d’un terrain bâti sis à Pétange, au lieu-dit «rue Neuve» n° cadastraux
1119/5152 et 1119/5153, présenté par Monsieur Suljkanovic Salko.
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 8 mars 2021, a marqué son accord
avec le morcellement sous rubrique. La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés au service de
l’aménagement communal à Pétange, rue de la Chiers 1C où le public pourra en prendre connaissance.

Lotissement avec morcellement d’un terrain bâti sis à Rodange, au lieu-dit «Chemin de Brouck»
n° cadastral 743/8092 en deux lots, présenté par la société RXC Promotions S.A.
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 8 mars 2021, a marqué son accord
avec le morcellement sous rubrique. La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés au service de
l’aménagement communal à Pétange, rue de la Chiers 1C où le public pourra en prendre connaissance.

Lotissement avec morcellement de deux terrains sis à Rodange rue Nelson Mandela, au lieu-dit «à la
Croix Saint-Pierre» n° cadastraux 785/8190 et 796/8054, présenté par la société RXC Promotions S.A.
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 8 mars 2021, a marqué son accord
avec le morcellement sous rubrique. La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés au service de
l’aménagement communal à Pétange, rue de la Chiers 1C où le public pourra en prendre connaissance.

Morcellement / lotissement concernant quatre terrains sis à Rodange, route de Longwy 11, n° cadastral
564/2579, et avenue Dr Gaasch 8 & 10, n° cadastraux 565/7552, 565/4417 & 568/7539 présenté par la
société DS2 PROMOTIONS Sàrl.
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 22 mars 2021, a marqué son
accord avec le morcellement sous rubrique. La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés au service de
l’aménagement communal à Pétange, rue de la Chiers 1C où le public pourra en prendre connaissance.

Morcellement / lotissement concernant quatre terrains sis à Rodange, route de Longwy 190, 192 & 194,
n° cadastraux 718/3770, 718/4925, 718/2928 & 713/5898 présenté par la société DA SILVA PROMOTIONS
Sàrl.
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 22 mars 2021, a marqué son
accord avec le morcellement sous rubrique. La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés au service de
l’aménagement communal à Pétange, rue de la Chiers 1C où le public pourra en prendre connaissance.
Conformément à l'article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain, tout lotissement de terrains réalisé dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier «Quartier existant»
est décidé par le conseil communal et publié conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988.
En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions
administratives, un recours en annulation devant les juridictions de l'ordre administratif, un recours contre la décision
intervenue est ouvert devant le tribunal administratif.
Ce recours doit être introduit dans les trois mois de la publication du susdit acte.
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Budget de l’exercice 2021
(montants fixés par le ministre de l’intérieur)
Services généraux des administrations publiques

Service ordinaire
Recettes
Dépenses

Service extraordinaire
Recettes
Dépenses

60 133 075,37

16 520 662,89

2 221 900,00

1 225 030,00

5 491 946,00

10 722 389,93

0,00

1 747 195,17

Ordre et sécurité publics

189 000,00

1 220 196,77

0,00

0,00

Affaires économiques

153 537,44

2 729 759,88

716 500,00

1 843 619,66

Protection de l'environnement

5 522 100,00

5 157 533,92

354 060,00

6 190 256,98

Logements et équipements collectifs

4 058 288,12

5 785 895,96

903 862,00

15 989 230,06

0,00

3 200,00

0,00

0,00

1 619 662,12

7 766 842,32

2 557 400,00

28 373 175,00

35 000,00

5 810 803,46

4 100 000,00

8 540 000,00

77 202 609,05

55 717 285,13

10 853 722,00

63 908 506,87

Protection sociale

Santé
Loisirs, culture et culte
Enseignement
Totaux généraux
Tableau récapitulatif 2021
Total des recettes

Service ordinaire

Service extraordinaire

77 202 609,05

10 853 722,00

- 55 717 285,13

- 63 908 506,87

Résultat propre à l’exercice

21 485 323,92

- 53 054 784,87

Résultat présumé fin 2020

36 067 277,32

Résultat général

57 552 601,24

- 53 054 784,87

- 53 054 784,87

53 054 784,87

4 497 816,37

0,00

Total des dépenses

Transfert de l’ordinaire à l’extraordinaire
Résultat final

