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Péiteng Aktuell - n° 136
Séance publique du 29 avril 2019

Séance publique du 29 avril 2019
Durée de la séance: 15.30 à 17.50 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 (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Polfer John (CSV)

Birtz Gaby (LSAP)
Stoffel Marco (LSAP)

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

Absent et excusé:
Brecht Guy (LSAP)

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (15.30 heures)
1.

Enseignement: Demandes de dérogation au règlement d’occupation des postes – décisions.

2.

Enseignement musical: Classement d’une chargée de cours – décision.

Séance publique (15.45 heures)
3.

Communications du collège des bourgmestre et échevins.

4.

Administration générale
4.1. Titres de recette – décision.
4.2. Renouvellement des installations techniques dans la piscine «PIKO» à Rodange: vote d’un crédit spécial – décision.
4.3. Aménagement d’un axe d’eau pluviale au niveau de l’avenue de la Gare à Lamadelaine: vote d’un crédit spécial –
décision.
4.4. Autorisation d’ester en justice en matière de responsabilité encourue par l’administration communale en cas d’incident
sur la voie publique – décision.

5.

Cimetières: Modification du règlement pour les cimetières – décision.

6.

Personnel
6.1. Création d’un poste de salarié (ancien ouvrier) dans la carrière A5 du chauffeur professionnel pour les besoins du
service de la voirie – décision.
6.2. Création de deux postes de salarié (ancien ouvrier) pour les besoins du service du réseau d’eau potable – décision.
6.3. Augmentation de la tâche de deux postes de caissière du service des piscines communales – décision.

7.

Propriétés
7.1. Compromis concernant l’échange de terrains sis à Rodange, lieux-dits «A la Croix Cassée», «Au Bonière» et «Au
Luc», avec la société Kalista Immo SA – décision.
7.2. Compromis concernant la vente d’un terrain sis à Rodange, lieu-dit «Route de Longwy», à la société Kalista Immo SA
– décision.
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7.3.

Compromis concernant l’acquisition en état futur d’achèvement de 33 places de stationnement sis à Rodange, lieuxdits «Route de Longwy» et «Rue Michel Rodange», de la part de la société Kalista Immo SA – décision.

8.

Enseignement
8.1. Approbation du projet d’organisation scolaire 2019/2020 – décision.
8.2. Construction d’une nouvelle école au centre de Rodange: vote d’un crédit spécial – décision.

9.

Affaires sociales
9.1. Construction d’une nouvelle maison relais au centre de Rodange: vote d’un crédit spécial – décision.
9.2. Subvention au profit des victimes du cyclone IDAI au Mozambique – décision.

10. Sylviculture: Approbation du plan simple de gestion des forêts de 2018 à 2027 – décision.
11. Urbanisation: Demande de morcellement conjointe de M. et Mme Wolter-Mancini ainsi que de l’association AMTF ASBL
concernant des parcelles sises à Rodange, rue de Lasauvage – décision.
12. Transports et communications: Ratification du règlement temporaire d’urgence concernant le chemin piétonnier nommé
«Schwaarze Wee» à Pétange – décision.
13. Vie associative:
13.1. Modifications des statuts et de la dénomination de «Fëscher Frenn 2000 Rodange» en «Fëscherfrënn 2000 Rodange»
- information.
13.2. Statuts de l’association « Retro – Cars – Péiteng » - information.

COMPTE RENDU
1. et 2.
Les points 1 et 2 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.

3.
Communications du collège des bourgmestre et
échevins.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Wéi mer alleguerte wëssen, huet de Grand-Duc Jean eis déi
leschte Woch verlooss huet. An dofir sollte mer alleguerten
opstoe fir eng Gedenkminutt fir hien ze halen.
(Minute de silence)
Ech wollt iech och informéieren, datt mer als Gemeng e
Kondolenzbréif un eise Grand-Duc geschéckt hunn, mat
folgende Wieder:
C’est avec grande émotion et tristesse que la population de
Pétange a pris connaissance du décès de notre souverain
bien aimé, le Grand-Duc Jean. Les habitants de notre
commune s’inclinent devant l’œuvre de vie de ce grand
homme luxembourgeois et européen et vous prient de bien
vouloir accepter et partager nos sincères et profondes
condoléances avec toute la famille grand-ducale en chagrin.
Da géif ech zum Punkt 3 iwwergoen, an do geet et ëm
d’Matdeelunge vum Schäfferot. Ech wollt iech matdeelen, datt
mer net wäit vum 30. Abrëll 2019 ewech sinn. Dat heescht,
deen Dag, wou déi provisoresch Konten 2018 definitiv
arrêtéiert ginn. Et feelt nach den 30. Abrëll an trotzdeem kann
ech iech déi Haapteckdate vum Kont 2018 matdeelen. Den
ordinären Deel schléisst of mat Recettë vun 73,5 Milliounen
Euro, e Plus vu 4,6 Milliounen Euro am Verglach mat Budget
rectifié. D’Ursaache sinn engersäits den Impôt commercial,
wou mer e Plus vun 880.000 Euro verbuchen, an d’Dotation
globale des communes, wou mer e Plus vun 3,2 Milliounen
Euro verbucht hunn.
www.petange.lu

Den ordinären Deel schléisst op där aner Säit mat Depensen
of vu 50,1 Milliounen Euro. Dat ass e Minus vun 1,1 Millioun
Euro par rapport zum Budget rectifié.
Dat bedeit, datt den ordinäre Boni deemno am Kont 2018 par
rapport zum Budget rectifié 2018 ëm 5,7 Milliounen Euro
klëmmt, a läit mat 23,4 Milliounen Euro fir d’alleréischte Kéier
zu Péiteng iwwer 20 Milliounen.
Den extraordinären Deel schléisst of mat Recettë vun 8,2
Milliounen Euro par rapport zu 8,9 Milliounen Euro, déi am
Budget rectifié virgesi waren. D’Haaptursaach ass eng
Recette vum Sikor iwwer 460.000 Euro betreffend
d’Participatioun un dem Käschtepunkt vum Amenagement vun
3 Parzellen am PED, déi mer am Rectifé 2018 virgesinn haten
an déi dann eréischt am Kont 2019 wäerten erakommen.
Op där aner Säit wäerte sech d’Depensen nëmmen op 17,3
Milliounen Euro belafe par rapport zu 22, 2 Milliounen Euro,
déi am Budget rectifié virgesi waren. Ursaache sinn, datt awer
eng Rei Projeten net esou séier dekontéiert goufen, respektiv
ofgerechent goufe wéi mer dat virgesinn haten. Dat maache
4,9 Milliounen Euro, déi net getätegt goufen an déi op den
Exercice 2019 iwwerschriwwe ginn.
Am Total heescht dat, datt mer am ordinären an extraordinären
Deel am Joer 2018 Recettë krute vun 81,7 Milliounen Euro an
Depensë vu 67,4 Milliounen Euro, wat engem Total-Boni am
Joer 2018 vu 14,3 Milliounen Euro gläichkënnt. Déi 14,3
Milliounen Euro komme bei déi 14,6 Milliounen Euro, déi mer
schonn aus dem Exercice 2017 iwwerholl hunn, esou datt mer
am Fong eng Evolutioun hu vum Boni, vun am Total 14,6
Milliounen Enn 2017 op 28,9 Milliounen Euro Enn 2018. Dat
sinn déi Haapteckdaten, déi haut bekannt sinn an déi héchstens
hannert dem Komma liicht kënnen nach muer änneren.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Effektiv vun ech zu der Ausstellung vum 75. Anniversaire vun
der Befreiung vu Péiteng schonn zwee Mol hei kommunikéiert.
A mir hate jo gesot, datt mer de Gemengerot ëmmer wéilten an
d’Bild setzen, wéi mer weiderkommen an dësem Dossier oder
an dëser Organisatioun. Mir hate virun e puer Deeg déi éischt
Reunioun vum Comité d’accompagnement vun der ganzer
Ausstellung. Do mat dran ass, op der enger Säit de Comité du
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souvenir. Dobäi ass dann och nach d’Amis de l’Histoire an de
Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la Commune de Pétange.
Dat sinn dann d’Vertrieder an de President dovunner ass de
Roland Breyer. De Roger Klein ass nach mat dobäi. Mir sinn zu
6 bis 8 Leit, déi dann do, nieft dem responsabele Schäffen a
Buergermeeschter an de responsabele Leit, hëllefe fir dës
Ausstellung ze organiséieren. Mir haten och den Här Reitz an
d’Madamm Geisler hei. Dat si jo déi Leit, déi d’Organisatioun
vun där Ausstellung maachen. A mir hunn och en éischten
Abléck kritt, wéi dat soll ausgesinn. Wann ech dat och méi präzis
weess, da wäert ech och erëm eng Kéier op de Gemengerot
zeréckkommen. Wat ech iech awer ka soen ass, datt mer iech
déi finanziell Enveloppe an der nächster Gemengerotssëtzung
matdeelen.
Méi kann ech iech de Moment net soen. Et gëtt an déi
Richtung, datt d’Gemeng op der enger Säit dat Ganzt wäert
kadréieren, an op der aner Säit de Comité du souvenir,
zesumme mam den Amis de l’Histoire an dem Péitenger
Syndicat um Terrain wäerten dee ganzen Encadrement
maachen. Do kann ech iech och déi nächste Kéier präzis
soen, wéi dat ausgesäit a wéi mer eis dat virstellen.

Recettes les plus importantes (exercice 2018):
Fonds de dotation globale des
communes – solde avance
2e trimestre 2018 et solde 2018

Recettes les plus importantes (exercice 2019):
Fonds de dotation globale des
communes – dotation 1er trimestre 2019
Fonds de dotation globale des
communes – solde 1er trimestre 2019

6.781.625.00 €
6.648.667,87 €

Accord à l’unanimité.

4.2.
Administration générale.
Renouvellement des installations techniques dans la
piscine «PIKO» à Rodange: vote d’un crédit spécial au
montant de 50.000 euros – décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.

Mertzig Romain, Schäffen:
Ech war dem Här Gira nach 2 Äntwerte schëlleg, well ech him
am leschte Gemengerot net konkret konnt drop äntweren. Et
huet sech eng Kéier ëm de Klimapakt gedréint, wou hi mech
verschidden Zuele gefrot hat. Do ass et effektiv esou, datt mer
2019 175.000 Euro vum Klimapakt eraginn hunn. Mir hunn
awer Projete vun 2.363.000 Euro eraginn, wou am Kader vum
Klimapakt och mat realiséiert ginn an déi och am Deel vum
Leitfade festgehale si ginn. Wéi gesot, 2016 waren dat ronn
290.000 Euro, 2017 hu mer 185.000 Euro kritt an 2018
235.000 Euro. Am Géigesaz hu mer awer vill méi
Investissementer eraginn. Et ass u sech esou, datt sinn déi
Chiffere brauchen, wat mir investéieren, fir iwwerhaapt ze
kucken, ob mir Sue vum Klimapakt engagéieren. Just fir ze
soen, 2016 hate mer 1.681.000 Euro, déi mer investéiert hunn.
2017 waren et 1.826.000 Euro an 2018 2.009.000 Euro.
Déi aner Fro war déi vun der Photovoltaikanlag an eiser
Maison Relais. Ech weess elo net genee, ab wéini déi
Photovoltaikanlag leeft, mee et misst awer säit 2013 sinn.
Insgesamt goufen 143.775 kW Energie produzéiert. Dat
entsprécht engem Wäert vun 100.635 Kilo CO2, déi mer
agespuert hunn. An dëst gëtt och an der Entrée vun der
Maison Relais op engem digitalen Tableau ugewisen.
Rentabel ass déi Anlag net. Et kann een dovunner ausgoen,
datt esou eng Anlag eréischt no 15 Joer rentabel wäert ginn.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dat féiert mech effektiv och zur selwechter Reaktioun wéi mäi
Kolleg aus dem Schäfferot, den Här Mertzig. De Carlo Gira hat
am leschte Gemengerot beim Punkt 4.1. «Titres de recettes»
Froe gestallt. Am Kader vun de «Jeunes chômeurs» hat ech
him gesot, datt ech him géif Präzisioune ginn. Eis Gemeng
beschäftegt 11 «Jeunes chômeurs» an de Remboursement
froe mer trimesteriell un. An d’ADEM rembourséiert eis da
75% vum Brutto, plus d’Charges patronales, minus de
Remboursement vun der Mutualitéit.

Arendt Patrick (CSV):
Mir sinn eis alleguerten hei ronderëm den Dësch bewosst, datt
et eng ganz wichteg Infrastruktur ass fir eis Matbierger. Déi
ëmmer optriedend Problemer, déi mer awer do an der PiKo
hunn, schéngen awer wierklech do e Faass ouni Buedem ze
sinn. Ech sinn elo frou, datt op déi eng Manéier gesot ginn ass,
datt de Filter misst ersat ginn. Mee wat steet dann do nach
genee hannendrun? Dat géif mech awer interesséieren. Well
déi Suen, déi mer haut solle stëmmen, ass jo awer méi wéi fir
just e Filter.
Mertzig Romain, Schäffen:
Mir hunn nach kee geneeën Etat des lieux. Mir sinn am
Gaange mat de Büroen ze kucken, wat iwwerhaapt richteg
ufält. Mee de Filter ass emol den Ufank dovunner, well deen
ass eis carrement geplatzt. An dofir si mer frou, datt mer a Plaz
vun 3 Filtere mat 2 kënne fueren. Mir hunn och eng Fuite an
der Schwämm, wou mer musse kucken, datt mer déi
iergendwann eng Kéier definitiv behuewe kréien. Mir hunn
awer och duerch d’Waasser, dat sech iwwer d’Joren am Keller
gesammelt huet, Korrosioun, esou datt mer doduerch och
verschidden Anlage mussen a Stand setzen.
Arendt Patrick (CSV):
Wann ech dat elo richteg verstinn, dann hu mer nach ëmmer
Waasser am Keller?
Mertzig Romain, Schäffen:
Neen. Et ass kee Waasser méi am Keller. Do hate mer jo déi
Saach mat de Pëtze gemaach. Natierlech, elo wou de Filter
geplatzt ass, hate mer nees Waasser am Keller. Bal en hallwe
Meter an et war net wäit ewech vum „worst case“ an datt mer
alles futti gehat hätten. A Gott sei Dank ass et duerch Zoufall
engem opgefall, well et och owes spéit war, soss wier d’PiKo
definitiv zou gewiescht.
Accord à l’unanimité.

4.1.
Administration générale.

4.3.

Titres de recette aux montants totaux de 12.214.705,32
euros (exercice 2018) et 13.485.123,79 euros (exercice
2019) – décision.

Administration générale.

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

12.046.751,82 €

Aménagement d’un axe d’eau pluviale au niveau de
l’avenue de la Gare à Lamadelaine: vote d’un crédit spécial
au montant de 210.000 euros – décision.
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Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dir wësst, datt d’Aarbechten an der Avenue de la Gare zu
Rolleng méi wéi noutwenneg sinn. Wann der mam Auto
derduerch fuert, da mierkt der dat. Effektiv sinn d’Reseaue vum
Ofwaasser agesackt. An dofir si mer elo am Gaange fir
alleguerten d’Elementer zesummen ze bréngen, fir kënnen dës
Strooss dann am Fong ganz frësch ze maachen. Et ass jo eng
Strooss déi vill befuer ass a praktesch eng Haaptverkéierstrooss ass.
Fir déi ganz Kanalisatioun ze maachen, musse mer och – an
dat hu mer vun der Administration de l’eau operluecht kritt –
en Axe pluvial maachen, dat heescht d’Reewaasser separat
opfänken. An deem heite Kontext baue mer dat direkt mat an,
esou datt déi Saachen zesumme gemaach ginn. An dat
imposéiert sech ëmsou méi, well mer deen Axe pluvial vu
praktesch der Tëtelbierg-Strooss bis erof an d’Kor zéien. Well
de Wëllen ass, fir déi Plaz – wou haut eis Ateliere sinn – fir
deen Terrain ze lotisséieren an do Wunnengen ze maachen.
Dat kann nëmme méiglech sinn, wann en Axe pluvial do läit
an dofir musse mer deen elo zéien. An dofir ass dee Kredit vun
210.000 Euro virgesinn.
Ech kann iech och soen, datt d’Viraarbechte gutt wieder
kommen an ech ginn dovunner aus, datt mer nach am Laf vun
dësem Joer mat den Aarbechte wäerten ukommen.

Scheuer Romain (déi gréng):
Ech muss soen, ech fannen dat dote schued. Mir deele jo och
mat – iwwert eis Gemengenzeitungen an den Infokanal – datt
d’Leit sech sollen drun hale fir d’Trottoiren ze botzen. Mir hunn
och de CIGL fir déi Leit, déi et selwer net kënne maachen. Mee
et fält ëmmer méi op, datt ëmmer méi Leit hiren Trottoir net
wëlle botzen. Mir hu jo e Policegesetz, wou drasteet, datt d’Leit
sech och sollen drun halen.
Mee an deem heite Fall ass et schonn traureg genuch, datt mir
nach do ugeklot ginn, obschonn dee Mann – an dat hu jo och
Zeie gesot – net gebotzt hätt. An dofir ass et schonn traureg,
datt mir elo mat ugeklot gi fir mat ze bezuelen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et ass och grad dofir wou mer soen, datt mer hei musse
vigilant sinn. Well wann dat doten effektiv déi lescht Wourecht
ass, da si mir natierlech als Gemeng all Kéiers mat dobäi an
dat gëtt et an deenen nächste Joren hefteg fir eis. Well fir datt
mir dat kéinten assuréieren, ass jo eng Saach vun der
Onméiglechkeet.
Scheuer Romain (déi gréng):
Mir hu jo och e Policegesetz, wou drasteet, datt se sech sollen
drun hale fir ze botzen.

Accord à l’unanimité.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

4.4.

Jo.

Administration générale.
Autorisation d’ester en justice en matière de responsabilité
encourue par l’administration communale en cas d’incident
sur la voie publique – décision.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Bei dësem Punkt geet et ëm e Fall, dee scho relativ al ass, a
wou engersäits eng Privatpersoun de Proprietär oder de Gérant
vun der Societéit Samy Jewels an och d’Gemeng ugesicht huet
fir eng „réparation de dommages“, well hie bei Glatäis um
Trottoir virum Gebai vun där Societéit e Schued hat.
Et geet hei drëm, datt elo d’Geriicht an 1. Instanz eigentlech
och d’Gemeng als „gardienne“ vum Trottoir mat responsabel
gemaach huet. Obscho generell gewosst ass, datt engersäits
jiddweree muss viru senger eegener Dier an op sengem
eegenen Trottoir propper halen. A mir sinn der Meenung –
wann dat doten tatsächlech definitiv Jurisprudenz ass – datt
dat sécherlech fir eng Gemeng quasi onméiglech ass fir zur
gläicher Zäit op alle Plazen – wann et da glat ass oder wa
Schnéi fält – ze botzen.
Dofir menge mer schonn, datt et noutwenneg ass fir hei an
Appell ze goen, well mer der Meenung sinn, datt
d’Responsabilitéit an dësem Fall eenzeg an eleng – op Grond
vun eiser Reglementatioun an op Grond vun deem, wat een
am Alldag erlieft – beim eenzele Proprietär vun deenen Haiser,
déi un den Trottoir ugrenzen, soll leien. Well wa mer op dësem
Punkt géifen Onrecht kréien, da géif dat eis
Gemengeverwaltung sécherlech virun onléisbar Problemer
stellen. Well et ass fir eis onméiglech, datt mer dat dote kéinte
bewerkstellegen an assuréieren, datt op all Trottoir zum
gläiche Moment am Fong ka gestreet ginn, fir datt kee méi
kann e Schued op deem Trottoir kréien. Dofir menge mer
schonn – an dofir froe mer de Gemengerot – datt mer sollen
an Appell goen, a fir an dëser Jurisprudenz awer en anere
Wee kënnen anzeschloen. Well sollte mer do onrecht kréien,
da fäerte mer, datt et fir vill Gemengen – an net nëmme fir déi
www.petange.lu

Péitenger Gemeng – eng Saach vun der Onméiglechkeet ass,
fir deem gerecht ze ginn.

Breyer Roland (CSV):
Et ass wichteg, datt mer do Kloerheet schafen. An – esou wéi
de Buergermeeschter et scho gesot huet – ass dat doten eng
delikat Affär. Op der enger Säit hu mer de Code civil, den Artikel
1384 et suivant, an dee seet ganz kloer, wien
d’Responsabilitéiten huet. Wann een engem anere Schued
mécht, dann ass dee responsabel fir dat erëm gutt ze maachen.
An och bei all deem, wat een „en garde“ huet, sief dat zum
Beispill e Kand oder en Hond, dann ass ee responsabel dofir.
Op där aner Säit hu mer d’Polizeireglementer vun de
Gemengen, an déi ginn déi Responsabilitéit wieder un en
aneren. Do ass effektiv ze kucken, wéi d’Geriichter reagéieren.
De Proprietär vum Haus oder den Usufruitier vun engem
Haus, deen huet och eng „garde juridique“ iwwert den Trottoir,
wat d’Proprietéit ubelaangt an esou wieder. D’Geriicht wäert
heiansdo iwwerleeën „à l’impossible, nul n’est tenu“. Bis wéini
muss ee botze virun der Dier? Bis owes 10 Auer oder hei oder
do? Do sinn héchstwahrscheinlech nach kniwweleg Froen
dobäi. An dat doten ass eng Affär, déi net esou einfach wäert
ausgoen. An op alle Fall ass se ganz delikat. A wa mer sollten
Onrecht kréien, da gi mer net nëmmen d’Trottoire kieren a
propper maachen am Wanter, mee da gi mer och dee ganze
Summer iwwer d’Trottoire maachen an d’Bananneschuelen
oprafen, fir datt et net schmiereg ass. Et ass onbegrenzt, dat
Ganzt. An et ass och net nëmme fir eis, mee fir dat ganzt Land
ass dat eng Jurisprudenz. Et ass interessant ze kucke wéi dat
ausgeet.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech ginn dem Här Breyer Recht. Dat ass och de But vun eis,
fir do Kloerheet ze schafen. Well wa mer effektiv elo op dëser
Positioun bleiwen, wat d’Geriicht ubelaangt, dann huet
d’Gemeng keng gutt Kaarte méi. An dofir ass et scho wichteg,
datt mer hei an 2. Instanz Kloerheet schafen. Loosse mer emol
kucken, wat déi 2. Instanz an dësem Fall decidéiert.
Accord à l’unanimité.
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5.
Cimetières.
Modification du règlement pour les cimetières – décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Dans une lettre du 14 mars 2019, le ministère de l’Intérieur
informe qu’il a lieu de procéder au remplacement de la
mention «collège des bourgmestre et échevins» par le terme
«bourgmestre» à l’article 13.2.

sënnvoll wier, wann d’Caissièren dat géife maachen. An dofir
wëlle mer elo d’Tâche vun 2 Caissièrë méi grouss maachen
(vun 20 Stonnen op 24 Stonne pro Woch), fir datt si da kënnen
déi Aarbechte maachen déi dann do ufalen.
Becker Romain (déi gréng):
Dat heescht, déi Caissièrë sinn net just Caissièren, mee si
maachen och nach Aarbechten, déi ufalen. Wat sinn dat da fir
Aarbechten?
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dat kann zum Beispill d’Gestioun vun de Sue sinn. Dat kënnen
och organisatoresch Aarbechte sinn, déi an der Schwämm
ufalen, asw., dat heescht administrativ Aarbechten, asw.

Accord à l’unanimité.

6.1.
Personnel.
Création d’un poste de salarié (ancien ouvrier) dans la
carrière A5 du chauffeur professionnel pour les besoins du
service de la voirie – décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Ce poste de salarié est créé afin de remplacer un chauffeur
professionnel élu délégué libéré dans le cadre des élections
sociales 2019.
Accord à l’unanimité.

Op där enger Säit huet een dat, wat typesch Schwämm ass,
alles wat mam Schwammsport ze dinn huet, esou wéi och déi
technesch Saachen. Dat maachen d’Techniker. An hei geet et
ëm den organisatoresche Volet. D’Organisatioun gëtt
aneschters opgedeelt. De Schwammmeeschter huet genuch
ze di mat senger Schwämm a mat all deem, wat do
hannendrun hänkt. An d’Caissièrë maachen dann de Volet
administrativ, nenne mer dat emol esou.
Becker Romain (déi gréng):
Dat heescht, si bleiwen am Volet administrativ a Gestioun. Si
ginn net zu manuellen Aarbechten erugezunn.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:

6.2.
Personnel.
Création de deux postes de salarié (ancien ouvrier) pour
les besoins du service du réseau d’eau potable – décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Comme deux salariés affectés de longue date au service du
réseau d’eau potable ont annoncé de vouloir prendre leur
pension au cours de l’année 2020, il importe de penser déjà
au remplacement de ces deux artisans DAP en vue de ne pas
entraver le bon fonctionnement du service. Les deux postes
d’artisan DAP à temps plein seront à nouveau supprimés au
moment du départ à la pension des salariés dont question.
Accord à l’unanimité.

Virdrun hate mer eng Persoun, déi just dofir do war, an déi hu
mer elo net méi. An de Schwammmeeschter huet een Deel
dovunner, wéi zum Beispill d’Programme maache vun de
Schwammmeeschteren. Et sinn awer och nach aner
Aarbechten administrativer Natur, déi ufalen, wéi zum Beispill
bei der Buvette, an dat maache si da mat.
Becker Romain (déi gréng):
Dat gëtt jo da libelléiert, wann déi e Kontrakt kréien. Do steet
dann net – wéi der virdru gesot hutt – fir verschidden
Aarbechten. Mee et ass schonn dann dee Moment kloer, datt
et d’Gestiounsaarbechten, Suen, asw, sinn.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Et si verschidden Aarbechten. Ech wollt dat esou resuméieren,
mee dat gëtt präziséiert.

6.3.

Accord à l’unanimité.

Personnel.

7.1.

Augmentation de la tâche de deux postes de caissière du
service des piscines communales – décision.

Propriétés.

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Hei geet et drëm, fir eisen Service vun de Schwämmen ze
reorganiséieren. Bis elo hate mer als Virgesetzten eng
Persoun, déi als «employé communal» agestallt war, an déi
huet verschidden Aarbechte gemaach. Donieft hunn dann och
d’Schwammmeeschteren an d’Caissièren hir Aarbechte
gemaach. Well awer elo deen «employé communal» a
Pensioun gaangen ass, musse mer deen ersetzen. An do si
mer zur Conclusioun komm, datt et besser ass, datt déi
Persoun, déi dat Ganzt leed, och e Schwammmeeschter ass.
A well dee jo dann och nach donieft aner Aarbechten am
Schwammberäich huet, huet e manner Zäit fir verschidden
Aufgaben. A fir déi Aufgaben hu mer gekuckt, wien déi ka
maachen. An do si mer zur Conclusioun komm, datt et

Compromis concernant l’échange de terrains sis à
Rodange, lieux-dits «A la Croix Cassée», «Au Bonière» et
«Au Luc», avec la société Kalista Immo SA – approbation.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Da komme mer zu engem Compromis vun engem Echange,
dee mer maachen zu Rodange am Zentrum, wou mir engersäits
engem Promoteur Terrain cedéieren an anersäits mir och
Terraine vun him cedéiert kréien. Déi Terraine brauche mer fir
d’Extensioun vun der Rodanger Schoul am Zentrum, respektiv
dem Bau vun enger neier Maison Relais. Mir kommen duerno
bei de Punkten 8.2. an 9.1. nach dorobber zeréck.
Och am Kader vum PAG hate mer schonn an déi Richtung
geduecht. An der Tëschenzäit sinn och schonn déi eenzel
Acquisitioune vum Promoteur gemaach ginn, esou datt mer
deen Tosch kënne virhuelen.
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Mir ginn engersäits dem Promoteur 51 Ar, wou hien awer
duerno am Kader vum PAP, deen e realiséiert, 25% erëm eng
Kéier der Gemeng zeréck ginn. An op der aner Säit kréie mir
38 Ar vun him. Dat Ganzt gëtt op Grond vun enger Evaluatioun
vun engem Expert moyennant vun enger Soulte vun 145.350
Euro zu Gonschte vun der Gemeng ofgeschloss.
Arendt Patrick (CSV):
Et ass emol fir d’éischt wichteg, datt mer den Terrain am
Intressi vun der Optimiséierung an eise Besëtz kréien. Et ass
– wéi scho gesot – en «échange d’utilité publique». Mir wäerte
jo och nach méi spéit an dësem Gremium e Spezialkreditt fir
eng nei Schoul an eng nei Maison Relais stëmmen. Ech
kommen duerno nach eng Kéier dorobber zeréck.
Approbation à l’unanimité.

7.2.
Propriétés.
Compromis concernant la vente d’un terrain sis à Rodange,
lieu-dit «Route de Longwy», à la société Kalista Immo SA
– approbation.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Da komme mer zum Punkt 7.2., deen enk zesummen hänkt
mam Punkt 7.3. Et geet hei ëm e Compromis, deen eng Vente
vun Terrain ubelaangt zu Rodange an der Route de Longwy.
Dat ass een Terrain, wou mer de Moment gebrauche fir en
Open-Air-Parking fonctionnéieren ze loossen. Mir hunn
eigentlech gemengt, datt et besser wier, fir och hei en
ënnerierdesche Parking ze realiséieren, esou wéi mer et am
Blobierg oder elo rezent am Zentrum bei der Rodanger Kierch
gemaach hunn.
Hei géif et drëm goen, fir engersäits beim Punkt 7.2. den
Terrain un déi Societéit ze verkafen, an anersäits beim Punkt
7.3. eng Acquisitioun ze maache vun engem ënnerierdesche
Parking vun 33 Plazen – en futur achèvement – deen dann um
Eck «Michel Rodange / route de Longwy» wäert realiséiert
ginn.
Dat Ganzt ass esou, datt mer beim Punkt 7.2. den Terrain fir
1.112.500 Euro verkafen a beim Punkt 7.3. kafe mer de
Parking fir 1.075.049,49 Euro. Do kommen natierlech nach
verschidden technesch Installatiounen dobäi. Esou datt mer
awer kënne soen, datt duerch de Verkaf vum Terrain mer 33
Parkplaze kënne finanzéieren.
Arendt Patrick (CSV):
Ech war mer den Dossier de Mueren ukucken an hei geet et
jo drëms, fir 33 ënnerierdesch Parkplazen ze schafen. Ech hu
mer just déi heite Fro gestallt: Déi zwee Gebaier niewendrun
– dat eent, wat vill méi niddereg ass, mam Schonggeschäft
dran, an dat anert, wat um Eck vun der Michel RodangeStrooss ass a wou e Schnellrestaurant dran ass – ginn déi an
deem ganze PAP-Projet mat integréiert? Well soss ass et jo
awer definitiv vum reng Opteschen hir keng Plus-value fir eis
Gemeng a fir deen Eck do.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et ass esou, datt dat heite geschitt am Kader vum PAP
Quartier existant an do brauch kee PAP gemaach ze ginn.
Mee et ass effektiv dee Parking, wéi e sech presentéiert, an
dee ganzen Eck bis erop an d’rue Michel Rodange – do sinn
nach 2 Gebaier – ass concernéiert. Dat ass dee ganzen Eck,
an dofir kréie mer och 33 Parkplazen. Fir de Moment op deem
Deel vum Terrain, dee mer elo hunn, kréie mer keng 33
Parkplazen, mee et geet bis an d’Rue Michel Rodange bis
www.petange.lu

uewen erop. A wéi der konnt gesinn, ass d’Entrée fir de
Parking do, wou se och elo ass, dat heescht zu der Route de
Longwy hin.
Scheuer Romain (déi gréng):
Et geet och e bëssen an déi Richtung, wou den Här Arendt elo
gesot huet. Ech wollt just froen, wa mer deen Terrain elo awer
net géife verkafen, ob de Promoteur dann awer eng Residenz
kéint do bauen? Ech fannen den Ar-Präis, deen de Promoteur
eis bezilt, awer zimlech héich. Ass dat fir datt mer duerno keng
Fraise méi hunn. Well Fraise komme souwisou op eis duer, wa
mer duerno e Parking an der Residenz maachen. Kafe mir als
Gemeng nach weiderhin esou Parkplazen a Residenzen, oder
hale mer elo domadder op? Well dir hutt zwar de Parking
uewen am Duerf elo d’lescht Woch ageweit, mee do ass
d’Barrière nach net do. Déi Fraise wäerte jo och nach op eis
duerkommen. Wa mer elo ëmmer an esou Residenzen esou
ee Parking iwwerhuelen, da komme Fraisen op eis duer. Well
wa mer elo kucken, da sinn elo 25 Parkplazen do, an duerno
sollen der 33 dohinner kommen. Wann een dat e bëssen
aneschters amenagéiert hätt, dann hätt een och 33 Plaze
kënnen dohinner maachen. Ech war de Mueren op der Plaz
an dat wier ze maache geschwiescht. Dann hätte mer zwar e
bësse Gréngfläch manner do. Well déi Gréngfläch hu mer jo
och net duerno am Sous-sol.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et ass kloer, datt mer doudsécher op där dote Plaz – well et
brauch een nëmmen an déi Parklücken eranzefueren an da
mierkt een, wéi enk se sinn – eng Plus-value kréie wat de
Parking ubelaangt. Op der aner Säit mengen ech och, datt et
urbanistesch net méi ubruecht ass, fir an den Zentren
hinzegoen an esou Open-Air-Parkplazen ze maachen, wou
einfach uewen eng Parkplaz ass. Ech ginn iech Recht, datt do
nach e bësse Gréngs ass – net méi ganz vill – mee och am
Kader vun deem Projet vun der Residenz wäert och nach
Gréngfläch hannendrun entstoen, an dat wäert ähnlech
gelagert si wéi dat, wat de Moment op där dote Plaz ass.
All grouss Gemeng, déi e bëssen urbanistesch denkt, well
d’Autoen net méi uewen op der Plaz stoe loossen, mee
ënnerierdesch setzen. An dat ass och e bëssen de Projet, dee
mir wëllen an Zukunft realiséieren.
Eist Zil war ganz kloer fir eng Rei esou Parkingen
ënnerierdesch ze schafen. Mir hunn deen am Blobierg
geschaf. 2017, am November, ass deen opgaangen. Mir hunn
deen am Zentrum bei der Rodanger Kierch geschaf. Mir
schafen deen heiten. A mir wäerten nach eng Kéier
supplementare Parking hei zu Péiteng schafen. Och do – wou
de Moment de Shell-Parking ass – wäerte mer eppes méi
Raisonnabeles – an zwar eis Museksschoul – opriichten a mir
wäerten d’Autoen an de Buedem setzen. Eis Iddi ass éischter,
fir d’Autoen an de Buedem ze setzen ewéi déi, fir se
dobaussen ze exposéieren. Well et ass ni e schéint Bild an
engem Zentrum vun enger Uertschaft, wann do 50 Autoen op
enger Parkplaz stinn.
Dat sinn eis Iwwerleeungen. De Käschtepunkt, oder de Präis,
deen hei berechent ginn ass, ass vun engem Expert
ausgerechent ginn. Wou si un dee Chiffer kommen, ass hir
Berechnung. An déi Berechnung baséiert doudsécher op
Evolutiounen, déi de Käschtepunkt op dem Territoire vun der
Gemeng Péiteng ass. A wat eis natierlech zegutt kënnt ass,
datt mer eigentlech fir de Präis vum Terrain, dee mer zur
Verfügung stellen, praktesch dee Parking realiséiert kréien.
Wat elo déi Geschicht mat der Barrière betrëfft, esou muss ee
soen, datt dat eigentlech guer näischt domadder ze dinn huet,
ob et en ënnerierdesche Parking ass oder net. Mir kënnen déi
ënnerierdesch Parkingen, esou wéi mer se elo geréiert hunn,
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och nach weiderhi mat engem Horodateur maachen. Et gëtt eis
awer d’Méiglechkeet – wa mer emol eng Kéier bis 300
Parkplazen hei um Site hunn – fir vläicht e bësse mat eisen
Iwwerleeunge méi wäit ze goen an op déi aktuell Gegebenheete
wéi an anere Gemengen – ech denken do un Diddeleng, Esch,
Déifferdeng oder d’Stad Lëtzebuerg – iwwerzegoen an da mat
Barrièren ze fonctionnéieren. Dat géif eis dann d’Méiglechkeet
gi fir dat besser ze geréieren. De Moment – wa mer mat den
Horodateure fueren – muss och permanent eng Kontroll do si fir
ze kucken, ob dat klappt. Wann een eng Barrière huet, da muss
een dat ageheien, wat een ageheie muss, well soss kënnt een
net méi eraus. Dat kann een awer nëmme vun enger «masse
critique» aus realiséieren. An déi «masse critique» schéngt eis
ze sinn um Enn vun dëser Mandatsperiod, wa mer alleguerten
déi Parkingen – deen hei, deen am Rodanger Zentrum bei der
Kierch, deen am Blobierg, plus deen hei zu Péiteng, plus deen,
deen eventuell an der rue Nic. Biever kéint realiséiert ginn – zu
Enn gefouert a realiséiert hunn. An da kann een driwwer
nodenke fir éischtens ronderëm d’Auer een hei op der Plaz ze
hunn. Well dat ass eng Konditioun, wann ee wëll mat Barrièrë
fueren. Well wann d’Barrière net opgeet an et schellt een, da
muss ee scho relativ séier een op der Plaz hu fir dann duerno
ze kucken, sollt do en technesche Problem sinn. Dofir geet dat
mat der Barrière nëmmen dann, wa mer hei um Site vun der
Péitenger Gemeng och ronderëm d’Auer eng Persoun hunn. An
dat gëtt eréischt interessant ab enger gewëssen Zuel vu
Parkplazen.
Scheuer Romain (déi gréng):
Dir hutt gesot, datt d’Parkplazen enk wieren do op der aktueller
Plaz. Wann ech dann de Parking am Blobierg kucken, esou sinn
déi och net ganz breet. Deen neie Parking uewe bei der Kierch
ass méi passabel wéi deen aneren. Et misst e vläicht och drun
denken, datt d’Autoen haut e bësse méi grouss sinn, an datt déi
33 Plazen och esou sinn, datt een eran- an erauskënnt.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dir hutt jo d’Pläng do leien. Déi heite Parkplaze sinn
d’selwecht konzipéiert wéi déi uewen am Blobierg. An ech
bleiwen awer dobäi, an ech géif et ganz gären nomoossen,
datt déi uewe bei der Kierch an am Blobierg méi grouss si wéi
déi, di op där Plaz sinn, déi mer elo hei duerch en
ënnerierdesche Parking ersetzen.
Scheuer Romain (déi gréng):
Ech kann iech nëmmen dat soen, wat d’Leit mir gesot hunn,
an datt se schonn Téitsche gemaach hunn an deem Parking
am Blobierg. Entweder ass dann den Auto ze grouss.
Fir mech ass et net ganz glécklech, datt mer iwwerall ufänke
fir an de Residenze Parkinge vun de Promoteuren ze
iwwerhuelen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech verstinn dat. Dat ass är Positioun. Um Niveau vun der
Péitenger Museksschoul wäert et eisen eegene Parking sinn,
dee mer maachen. Et muss een natierlech kucken, do wou ee
wëll eppes maachen, ob een eppes ka maachen. Et muss een
déi Terrainen och hu fir esou Parkplazen ze schafen. An hei
geet et ëm Opportunitéiten. An déi Opportunitéite muss een da
wouer huelen oder och net. Et kann ee se och si loossen a soen,
mir fuere weider op deem Niveau, wou mer de Moment sinn. Fir
hei kann ech soen, datt de Plus ass, datt mer elo 33 Parkplaze
kréien, déi besser accessibel si wéi déi 25, déi mer de Moment
hunn. An et kascht d’Péitenger Gemengekeess näischt.
Scheuer Romain (déi gréng):
Ech war de Mueren op der Plaz, an ech hu gesinn, datt och de
Parking gefrot ass, an datt d’Leit ronderëm gefuer si fir eng

Parkplaz ze fannen. Mee et fält awer och op, wann een duerch
d’Gemeng fiert, datt ëmmer méi bei deenen neie Residenzen
«à louer» oder «à vendre» steet, well d’Leit sech keng Plaz
méi kënne kafe wéinst deenen enorm héije Präisser. Ech wollt
dat duerno beim nächste Punkt soen. Mee da maachen ech
elo alles beieneen an dann ass d’Saach gemaach.
Wann ech kucken, datt mer 32.000 Euro bezuele fir eng
Stellplaz, wat jo och net näischt ass. Wann een dann awer
kuckt, wéi vill Schëlter ronderëm an de Residenzen hänken,
«à louer» oder «à vendre», da freet ee sech wierklech, ob mer
do net eppes falsch gemaach hunn a mer hätte missten am
Bautereglement soen, datt de Promoteur – wann en a senger
Residenz en Appartement verkeeft – eng Plaz misst dobäi
hunn. Da wier et méi einfach gewiescht, an dann hätte mer
dee Problem haut geléist mat deene Parkplazen an de
Stroossen an der Gemeng.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech mengen, dat doten ass jo am Bautereglement dran. Deen
neie PAG gesäit vir, datt – wann een en Appartement mat
zwou Schlofkummere baut – een 2 Stellplaze muss schafen.
An do passen ech ganz genee op, ob dat och realiséiert gëtt.
An dat gëtt och realiséiert.
Hei schwätze mer elo vun engem ganz anere Parking. Dat hei
ass elo kee Parking, dee verkaf gëtt. Dat hei ass ëffentleche
Parking, dee mer wëlle fir eis Geschäfter realiséieren. Dat ass
am Intressi vum Commerce, wou mer dat dote maachen, an
net am Intressi vun de Promoteuren. An dat ass jo och ëmmer
en Dada hei am Gemengerot, wou gesot gëtt, datt mer net
genuch Commercen hunn. Mee dat hei ass een Apport, dee
mer maachen, a wou mer zu Rodange eng ronn 170 Parkplaze
schafen an der Zäit vun enger Legislaturperiod, fir wa Leit, déi
wëllen akafe goen, och eng Parkplaz fannen. Dat ass genee
dat, wat mer maachen, an dat ass eisen Apport, dee mer
dozou bäidroen.
Zu Péiteng wäerte mer dat selwecht maachen, an deem mer
en ënnerierdesche Parking op 2 Niveaue schafen ënnert der
Museksschoul an esou de Commerce am Zentrum vu Péiteng
ze beliewen. Dat ass een Apport, dee mer kënne maachen an
deen och vun enger ëffentlecher Hand muss realiséiert ginn.
An dofir kann een dat doten elo net vergläiche mat deene
Parkplazen, déi e Promoteur schaaft am Intressi vum Baue
vun zousätzleche Wunnengen. Well do hu mer jo zesumme
festgeluegt, wat muss geschaf ginn. An déi Dispositioune si jo
kloer. Bei engem Appartement mat 2 Schlofkummere mussen
2 Parkplaze geschafe ginn. Dat ass e Plus par rapport zu
deem, wat virdru war. Well do war et nëmmen 1,33 Plaz pro
Appartement. Dat heescht, do hu mer eis Responsabilitéit
geholl.
De Präis ass deen, deen et ass. Wann der haut am privaten
eng Parkplaz oder en Emplacement wëllt, da leit der ganz gäre
bei 35.000 bis 40.000 Euro. Ech weess, datt dat deier ass.
Mee dat ass e Choix, dee mir net definéieren, mee dat ass e
Choix, deen de Promoteur definéiert. An ech mengen net, datt
mir als Péitenger Gemeng do iergendwéi en Afloss doropper
kënnen hunn.
Scheuer Romain (déi gréng):
Just nach kuerz. Dir hutt Recht, datt mer se schafen. Mee
dann ass et gutt, datt mer eng Kéier op dee Wee ginn, datt
mer Horodateuren hu wou een d’Plackennummer muss aginn.
Well wou ech déi 10 Minutten do war, ass nämlech de Wiessel
komm. Do sinn dann d’Leit komm, hunn deen alen Ticket aus
dem Auto geholl an erëm en neien drageluegt. Dat ass dee
Problem, dee mer dann och hunn. Dir hutt Recht, datt mer
Plaze schafe fir de Commerce, mee wa keen säin Auto réckelt,
well d’Leit, déi ronderëm schaffen ëmmer erëm dohinner ginn
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an deen alen Ticket géint en neien austauschen, dann hu mer
och näischt geschafft. Dann hu mer 50 Autoen op der Plaz
stoe wou just den Ticket gewiesselt gëtt. Dat hate mer jo och
schonn op der Liberatiounsplaz hei zu Péiteng, wou e
permanenten Ticketswiessel war. Well dann hu mer awer
näischt gemaach fir d’Leit.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dofir geet et eis jo drëm, fir d’Zuel vun deenen ënnerierdesche
Parkplazen eropzesetzen an esou déi néideg «masse
critique» ze hu fir kënne mat Barrièren ze fonctionnéieren.
Well et ass iwwert dee Wee, wou ee genau kann de Präis
staffelen. A wann een – wéi zum Beispill an der Stad oder zu
Esch – iwwert eng gewëssen Zuel vu Stonnen do steet, da
kënnt een net eraus, wann ee säin Ticket net bezuelt huet. An
dat ass fir de Moment mat där Zuel vu Parkplazen, déi mer
hunn, net méiglech, well dee ganze Suivi eis méi deier kascht
well mer déi ganzen Zäit eng Persoun op der Plaz mussen
hunn. Dat ass eréischt ab 200 oder 250 Parkplaze méiglech.
Mir ginn dovunner aus, datt mer Enn 2022, Uganks 2023 déi
néideg «masse critique» hu fir kënne mat Barrièren ze
fonctionnéieren. An dann ass dee Problem, deen dir elo hei
mat Recht ugeschwat hutt, aus der Welt geschaaft, op mannst
emol fir déi 300 Parkplazen, déi mer ënnerierdesch geschafen
hunn an déi mer fir eis Commercen am Zentrum vu Rodange
a Péiteng wëlle reservéieren.
Gitt eis eng Chance. Ech menge schonn, dass mer an 2 bis 3
Joer eng aner Approche hunn. Dann hu mer mindestens op
deenen dote Plazen eng aner Léisung unzebidden an da sinn
déi Plazen op mannst emol fir eis Commerçanten, esou wéi
mir et dann definéiert hunn am Gemengereglement,
reservéiert. Gitt eis eng kleng Chance.
Approbation par 14 voix et 2 abstentions (déi gréng).

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dat ass op verschiddene Plazen ugeduecht. Et muss een awer
wëssen, datt wann déi Borne uweist, datt déi 30 Minutten ëm
sinn, och ee muss komme fir ze protokolléieren. Well soss huet
dat mat der Unzeig vun der Borne net ganz vill Sënn. Dofir
mengen ech schonn, datt mer op ville Plaze sécherlech sollen
op deen dote Wee goen. Mir hate schonn ugeschwat, fir hei zu
Péiteng an der Rue du Parc op dee Wee ze goen. Mee dat muss
awer iergendwéi an der Proximitéit sinn, wou eis Pecherte sinn.
Well wann deen zu Rodange ënnerwee ass an hei zu Péiteng
zeechent et un, da kann – bis hien dann hei ass – ganz séier
eng Stonn erëm sinn. Et ass sécherlech eng Iwwerleeung wäert.
Ech mengen zwar, en ënnerierdesche Parking wier fir mech e
Wee, deen all Gemengen eigentlech ginn, wa se eng gewëssen
Zuel vu Parkingen esou hunn – wéi d’Stad Lëtzebuerg, Esch,
Déifferdeng, Diddeleng – a se dann do mat Barrière fueren. Well
da brauche mer iwwerhaapt kee Pechert méi fir dat ze
kontrolléieren, well et kënnt een net aus dem Parking eraus
wann een net bezuelt huet. A wann een déi Präisser esou
staffelt wéi a verschiddenen Uertschaften, datt déi 3. an déi 4.
Stonn esou richteg deier gëtt, dann ass ee relativ séier geheelt
an et huet ee relativ séier eng aner Léisung fonnt wéi do op
deem ënnerierdesche Parking ze stoen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Ënnerierdesch ginn ech iech vollkomme Recht, datt do eng
Barrière déi beschte Léisung ass. Mam Disque ass et och
esou. Wa kee kontrolléiert, da bréngt en och net vill.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Richteg.
Approbation par 14 voix et 2 abstentions (déi gréng).

8.1.

7.3.

Enseignement.

Propriétés.

Approbation du projet d’organisation scolaire 2019/2020 –
décision.

Compromis concernant l’acquisition en état futur
d’achèvement de 33 places de stationnement sis à
Rodange, lieux-dits «Route de Longwy» et «Rue Michel
Rodange», de la part de la société Kalista Immo SA –
approbation.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Da komme mer zum Punkt 7.3., wat e bëssen de Corollaire
zum Punkt 7.2. ass. Do geet et dann drëm, fir déi 33
Parkplazen ënnerierdesch ze schafen zu engem Präis, dee
mer ausgehandelt hunn, vun 1.075.049,49 Euro. Wat do dobäi
kënnt, ass déi technesch Anlag fir unzezeechnen, wéi vill
Parkplazen nach fräi sinn. Et ass awer schonn alles esou
preparéiert fir kënnen eng Barrière ze installéieren, och wa
mer dat net «dès le départ» maachen. Esoubal mer déi néideg
«masse critique» wäerten hunn, ass dann och e Wiechter hei
an der Péitenger Gemeng, fir all déi Parkplazen ze
kontrolléieren.
Goergen Marc (Piratepartei):
Dir hutt elo grad déi dynamesch Unzeig ugeschwat. Do ginn
et a verschiddene Gemengen hei am Land eng Borne, wou
een einfach dohinner fiert, an da fänkt e Countdown u vun 30
Minutten oder enger Stonn. Dat heescht, do kann ee bal net
méi fuddelen, datt ee Mataarbechter dee ganzen Dag do steet.
Well et muss een den Auto réckelen, fir datt déi Borne erëm
op Null gesat gëtt. Dat ass eng Léisung fir déi Plazen, wou
nëmmen 30 Minutten oder eng Stonn géif gebraucht ginn.
Dann hätt een eng dynamesch Unzeig fir d’Zukunft.
www.petange.lu

Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Ecole Lamadelaine:
Nombre d’enfants inscrits
Nombre d’enfants (contingent)
Nombre de classes
Moyenne d’enfants / classe (sans précoce)
Mesures d’appui (heures)

295
275
18 (+ 1) *
15
65 (- 5) *

Ecole Pétange:
Nombre d’enfants inscrits
Nombre d’enfants (contingent)
Nombre de classes
Moyenne d’enfants / classe (sans précoce)
Mesures d’appui (heures)

1.038
998
61 (+ 1) *
16,2
330 (+ 33) *

Ecole Rodange:
Nombre d’enfants inscrits
Nombre d’enfants (contingent)
Nombre de classes
Moyenne d’enfants / classe (sans précoce)
Mesures d’appui (heures)

700
680
45 (+ 1) *
15
141 (- 25) *

Postes supplémentaires (hors-contingent):
Classe Logopédie
1
Cours d’accueil
4 (+ 1) *
Naturschoul Lasauvage
1
( * par rapport à l’organisation scolaire 2018/2019)
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Arendt Patrick (CSV):
Positiv ass ganz kloer, datt d’Pronosticke vun der Entwécklung
vum neie Quartier «An den Atzéngen» zu Rolleng a
Consideratioun gezu si ginn.
Da stoung och am Dossier, datt de Précoce elo fir eng
gewëssen Zäit muss an de Centre de loisirs auswäichen, an
dat erspuert eist d’Opriichte vu Containeren. Ech huelen un,
datt dat wéinst den Aarbechten ass, déi zu Rolleng gemaach
gi fir de Gemengeflichte beim Opriichte vu Schoulen a
Maisons Relaisen entgéintzekommen. Et si mëttlerweil scho
Gemengen, déi op deem Niveau probéiere Synergien ze
schafen. Mat der Madamm Conter sinn ech och an engem
zousätzleche Gremium vum Syvicol, deen dëst Règlement
grand-ducal, fir déi Zesummenaarbecht an Zukunft weider ze
fërderen, op Häerz an Niere préift.
Et geet net nëmmen duer, datt mer do vum Ministère eppes
operluecht kréien, mee mir mussen dat och ganz kloer mat
deene Leit um Terrain kucken. Do wollt ech froen, wéi wäit do
d’Entwécklunge sinn, datt wann dat dote Règlement grandducal kënnt, datt mer och mat deene Leit um Terrain
(Schoulmeeschteren, Personal aus de Maisons Relaisen)
Gespréicher musse féieren.
Am Dossier stoung och dran, datt Logopedie-Klass op der
Fonderie soll an den Informatikssall plënneren. An engem
Gespréich mat enger Schouljoffer gouf et ëmmer akustesch
Problemer am Sall vun der Logopedie. Gouf deem dann elo
Rechnung gedroen a besteet dee Moment eng Verbesserung
am Informatikssall?
Zu Péiteng steet ganz kloer am Dossier, datt mer do hanne bäi
a vir widder sinn an datt mer do kee Sall méi fräi hunn. Am
Walprogramm steet et an ech wollt froen, wéi et mam Ausbau
vun der Schoul «An Eigent» an deem Kontext steet?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Deemno wéi brauch de Précoce zu Lamadelaine net an de
Centre de loisirs auszewäichen a mir kréien d’Kanner
alleguerten an d’Schoulgebai «Beim Tëtelbierg» eran. Mir sinn
do nach um Kucken, well et schéngt ze goen, well mer do nach
gewësse Säll am Aen hunn. Mir hunn awer virsiichtshallwer
scho bei Luxcontrol ugefrot, datt se solle kucke komme fir de
Fall wa mer missten auswäichen. Dat hänkt jo och ëmmer vun
der Kannerzuel of, well ee jo ni weess, wien nach ageschriwwe
gëtt oder wien nach an d’Gemeng eraplënnert bis de
September. Wa mer eng positiv Äntwert kréie vu Luxcontrol,
dann hätte mer am Centre de loisirs zu Lamadelaine nach 2
Säll zur Verfügung, fir eventuell de Précoce eranzesetzen.
Mee do hu mer nach keng Äntwert kritt, mee mir hoffen, datt
mer se nach dës Woch kréien.
Wat d’Synergien ubelaangt, esou si mer zu Lamadelaine am
Gaangen, déi nei Spillschoul mat der neier Maison Relais mat
deene Synergien ze bauen. Dat ass net esou ganz einfach,
well do muss ganz vill ëmgeduecht ginn. Do mussen esou gutt
d’Educateure wéi och d’Léierpersonal ëmdenken, well dat en
anert Schaffe gëtt. Et ass zwar e Schaffe mat deene selwechte
Kanner, mee et ass eng aner Manéier, wéi muss geschafft
ginn. Et muss jo och nach an deem Kontext e ganzen Dossier
ausgeschriwwe ginn an agehale ginn, wéi do muss geschafft
ginn, wat fir Raimlechkeeten do kënnen zur Verfügung gestallt
ginn, an an deenen neie Gebailechkeeten zu Lamadelaine
wëlle mer op jiddwer Fall emol op dee Wee goe fir dat och
emol ze probéieren an ze kucken, wéi dat an deenen nächste
Jore kéint fonctionnéieren.
Da kommen ech nach op d’Fonderie ze schwätzen. Den
Informatikssall soll ëmgebaut ginn als normale Klassesall a
soll net nëmmen als Informatikssall fonctionnéieren. Do hu
mer mat den Informatiker geschwat, wéi mer dat Ganzt

kënnen ëmbauen, fir datt dat esou soll sinn ewéi e Schoulsall
muss sinn. An dat misst mat ganz wéinegen Ëmännerungen
ze maache sinn, esou datt mer op dee Wee wëlle goen.
Wat elo d’Logopedie ubelaangt, déi da soll an en anere Sall
plënneren, esou hu si dee Sall ugeholl. Et ka sinn, datt do nach
e puer Ëmännerunge musse gemaach ginn, wat d’Akustik
ubelaangt, mee ech mengen, all ze vill solle mer do net dran
investéiere well jo gewosst ass, datt an deenen neie Bauten,
déi zu Lamadelaine entstinn, d’Logopedie-Klass soll e Sall
kréien, an deen dann och mat deenen néidegen akustesche
Verbesserunge gebaut gëtt.
Wat de Péitenger Problem ubelaangt a wou gewosst ass, datt
mer do knapp bei de Schoulsäll sinn, esou waarde mer do
nach ëmmer op een «échange de terrains» mam Ministère,
deen awer scho ganz laang op sech waarde léisst a wou mer
nach ëmmer net op en Enn komm sinn. Ech hat d’lescht Woch
nach e gréissert Telefonsgespréich mat responsabele Leit aus
dem Ministère, a si konnte mer keng definitiv Äntwert ginn, a
wat laut hiren Aussoen eis op e Wee géif bréngen, wou mer
nach méi laang missten drop waarde bis deen Tosch vun den
Terraine kéint zustane kommen. Esou datt mer elo e Freideg
am Schäfferot driwwer diskutéiert hunn, fir op eng aner
Léisung ze goen, fir schnellstens neie Schoulraum ze bauen.
Do misste mer dann awer kucke wat d’Ingenieuren zum
Terrain soen, dee mer elo uviséieren. Ech géif dann am
nächste Gemengerot nach emol dorobber zeréckkommen,
wann ech do trëfteg Äntwerten hätt fir iech matzedeelen. Hei
zu Péiteng hu mer natierlech net méi vill Raum an et ass och
net ëmmer esou einfach fir Terrain fir neie Schoulraum kënnen
ze kafen. A well d’Gemeng net am Besëtz vun esou Terrainen
ass, musse mer kucke fir mat deem eens ze gi wat mer hunn.
Wéi gesot, ech wäert am nächste Gemengerot nach emol op
deen dote Punkt zeréckkommen an dann hoffen ech, datt ech
iech ka weider Informatiounen dozou ginn.
Arendt Patrick (CSV):
Just nach eng kleng Saach. Dir schwätzt vun enger anerer
Manéier. Dat ass ganz kloer. Do muss e Konzept ausgeschafft
ginn, mee waren do scho Reunioune mat deem concernéierte
Personal?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Fir d’Synergien? Jo, selbstverständlech ware scho Reunioune
fir déi Synergien. An der ganzer Planung vun deene
Gebailechkeete waren ëmmer déi zwou Parteien agebonnen.
Esou gutt d’Léierpersonal wéi d’Educateuren zu Lamadelaine.
Bei deene ganze Planunge souze si mat um Dësch. A wa mir
erëm Direktive kritt hu vun de Ministèren – well ech mengen,
déi ganz Synergie stiechen nach e bëssen an de
Kannerschong – a wa mir vun de Ministèrë Punkte kritt hu wou
mer hu missten driwwer schwätzen, da sinn erëm
Versammlunge gefall, wou déi zwou Parteien erëm um Dësch
souzen. An dat Konzept ass de Moment ausgeschafft ginn, an
zwar haaptsächlech elo vun eisen Educateuren, déi do e
wéineg schnell waren, an déi ganz gutt geschafft hunn hei bei
eis am Haus. Si hunn d’Konzept elo ausgeschafft a si hunn
dem Léierpersonal et elo zur Verfügung gestallt fir driwwer ze
kucken. An dat Ganzt geet dann och elo an de Ministère. Dat
muss jo vum Ministère och nach emol ofgeseent ginn.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
An der Schoulorganisatioun geet och Rieds vun «Coolness
Training». Wat ass dorënner ze verstoen?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Kanner sollen och drop higefouert ginn, wéi se matenee sollen
eens ginn. Et ass jo och gewosst, datt an de Schoulen och
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ganz vill Gewalt ass. Eis Schoulen hate jo och schonn e puer
Joer, wou se iwwer Gewalt geschwat hunn, si haten och scho
Workshoppen zu deem Thema. An dat huet awer scho villes
gehollef. Mee si wollten awer nach weider doranner schaffen,
well et komme jo ëmmer nei Kanner bäi. An do hu se fonnt –
wa se esou Klassen hunn, wou se de Kanner e bësse kënne
méi nobréngen, wat dat alles op sech huet a wat d’Gewalt alles
ka mat sech bréngen – fir d’Kanner e bëssen doranner ze
trainéieren, fir mat gewëssen Indikatioune besser kënnen
ëmzegoen. Ech mengen, dat wier eng ganz gutt Saach an
deem soll een dann och e wéineg Rechnung droen an dat och
ënnerstëtzen.
Accord à l’unanimité.

8.2.
Enseignement.
Construction d’une nouvelle école au centre de Rodange:
vote d’un crédit spécial au montant de 50.000 euros –
décision.

Arendt Patrick (CSV):
Wësse mer schonn, a wéi engen Zuele vu Kanner mer eis do
beweegen? Mir hunn eis jo als Kader ginn, fir um Enn vun
dëser Mandatsperiod eng 1.000 Plazen ze schafen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
De Plan pluriannuel ass dofir do, fir d’Richtlinn ze ginn. Et sinn
1.000 Plazen ugepeilt. Mir wëssen, datt mer zu Lamadelaine
eppes bauen, mir wëssen, datt mer och nach mussen zu
Péiteng an zu Rodange plangen. A mir wäerten alles drop
ginn, datt mer um Enn vun dëser Mandatsperiod déi 1.000
Plazen depasséiert hunn.
Hei muss ee kucken am Kader vun deem wat méiglech ass,
am Kader vun deem wat logesch ass, fir déi Zuel vu Plazen ze
schafen. Wuel wëssend, datt zum Beispill vun deene Leit, déi
an der Péitenger Maison Relais schaffen, ëmmer erëm gesot
gëtt, datt eng Struktur vun 300 Leit ze vill ass. Dat heescht, dat
soll een alles berécksiichtegen. Mee d’Zil ass ganz kloer fir
dat, wat d’Madamm Conter am Plan pluriannuel ugedeit huet,
datt mer 1.000 Plazen um Enn vun dëser Mandatsperiod hunn.

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

Accord à l’unanimité.

Afin de faire face à l’augmentation prévisible du nombre
d’enfants scolarisés dans les années à venir et en vue de
disposer de structures modernes avec des surfaces de
réserve suffisantes, la construction d’une nouvelle école au
centre de Rodange devient nécessaire.

9.2.

Le crédit spécial de 50.000 euros permet de pouvoir
commencer avec ce projet.
Gira Carlo (CSV):

Subvention de 2.500 euros au profit des victimes du
cyclone IDAI au Mozambique – décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Accord à l’unanimité.

Ech wollt eppes widderhuelen, wat ech scho méi dacks op
dëser Plaz gesot hunn. Déi leschte Kéier ass och gesot ginn,
datt wann een eng Holzkonstruktioun wéilt bauen, een dat
genee misst plangen. An dofir ass nach emol meng Propose,
fir op dëser Plaz esou ee Gebai ze plangen. Et wier net
schlecht, fir elo an dëser Planungsphas an déi Richtung ze
goen an deene Leit, déi dat plangen, dat dann och mat op de
Wee ze ginn.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Merci fir d’Ureegung. Mir hunn eng Rei Engagementer am
Kader vum Klimapakt geholl, an ee vun deenen
Engagementer ass grad fir bei neie Konstruktiounen an
Holzbau ze goen. Mir sinn effektiv hei eréischt an enger
éischter Phas an et sollt een dat sécherlech analyséieren, ob
mer kënnen op dee Wee goen.
Accord à l’unanimité.

9.1.
Affaires sociales.
Construction d’une nouvelle maison relais au centre de
Rodange: vote d’un crédit spécial au montant de 50.000
euros – décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Afin de faire face à l’augmentation prévisible du nombre
d’enfants scolarisés dans les années à venir et en vue de
disposer de structures modernes avec des surfaces de
réserve suffisantes, la construction d’une nouvelle maison
relais au centre de Rodange devient nécessaire.
Le crédit spécial de 50.000 euros permet de pouvoir
commencer avec ce projet.
www.petange.lu

Affaires sociales.

10.
Sylviculture.
Approbation du plan simple de gestion des forêts de 2018
à 2027 – décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Le projet d’aménagement abrégé 2018-2027 du type «plan de
gestion» a été présenté aux membres du conseil communal et
de la commission de l’environnement en date du 1er avril
2019.
Arendt Patrick (CSV):
Wéi der scho ganz richteg gesot hutt, Här Mertzig, hate mer
eng informell Reunioun déi leschte Kéier. Duerno krute mer
dat ganzt Dokument och per Mail geschéckt an doropshin
hunn ech mer nach verschidde Gedanke gemaach.
Ech hunn an deem Kontext déi eng oder aner e bësse méi
spezifesch Fro wou ech och vläicht net direkt kann eng
Äntwert kréien, mee wou der déi dann an enger nächster
Sëtzung bei de Kommunikatiounen noreeche kënnt.
Ech hat déi leschte Kéier an der Zeitung gelies, datt vun enger
neier invasiver Aart, dem Buchsbaumzünsler, Rieds geet an
deen aus Ostasië kënnt. Dat ass u sech eng Raup, déi di
Blieder enorm frësst. Ech wollt emol froen, ob dat och op
eisem Terrain besteet an ob mir schonn do Problemer hu mat
där Raup.
Ech hat 2017 eng «question communale» gestallt iwwert de
Konzept mat der éischter Hëllef am Bësch. Do ass et e bëssen
drëms gaangen, datt mer eis Bänken, déi mer am Bësch hunn,
oder aner markant Plazen am Bësch mat Nummere versinn,
fir datt – wann dann eng Kéier eppes am Bësch geschitt –
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d’Leit direkt op der Plaz kënnen uruffen a soen, datt se op där
Nummer sinn an déi zoustänneg Betriber dann och wëssen,
wou se déi ze fannen hunn. Deemools hunn ech als Äntwert
krut, datt der Informatioune vun enger Firma kritt hutt, wou dat
Ganzt iwwert eng App soll goen. Wéi wäit si mer an deem
Dossier?
Dann nach eng drëtt Saach. Ech hat schonn e puer Mol hei
am Gemengerot gefuerdert, datt mer higinn an eng Bänk
uewen op den Hierschtbierg setzen, fir einfach kënnen do déi
herrlech Aussiicht ze genéissen. Dat hunn ech och schonn e
puer Mol gefrot an ech wier frou, wann mer kéinten higoen an
do eng Bänk hisetzen.
Mertzig Romain, Schäffen:
Fir op deen éischte Punkt vun ärer Fro zeréck ze kommen,
esou sinn ech net den Expert an där Saach. Mee ech froen dat
awer gären no an da wäert ech iech och iergendwann eng
Kéier eng Äntwert noreechen. Ech wier frou, wann der mer dat
nach eng Kéier iwwer Mail kéint zoukomme loossen.
Mat der App ass et esou, datt mer elo weider kee Kontakt méi
hate mat där Firma. Mir mussen awer och waarde bis mer de
Reseau «à jour» hunn, a wou mer och eng Kéier am Kader
vum Gemengerot Rieds hate vun deem neie Potto, dee mer
wëllen opsetzen. De Problem do uewen um Bierg ass nach
ëmmer deen, datt mer net iwwerall Reseau hunn. A wa mer
esou eng App wëlle maachen, ergëtt et u sech Sënn wa mer
kee Reseau hunn. Mëttlerweil ass et awer och esou, datt mer
um nationale Plang esou Appen hunn an dass esouguer dann
– ouni Nummeren op de Bänken ze hunn – d’Leit kënnen
iwwert déi App – wa se Hëllef ruffen iwwert den 112 – direkt
kënne lokaliséiert ginn. Do gesinn ech, datt déi Saache sech
mëttlerweil iwwerschneiden. Mee esoulaang eis Reseauen net
adaptéiert si vun den Telefonsprovideren, kënne mer weder
vun där enger nach vun där anerer profitéieren.
Wat déi Bänk ugeet, esou schreift mer dat och nach emol per
Mail an dann äntweren ech iech och an engem nächste
Gemengerot wou mer do dru sinn.
Accord à l’unanimité.

11.
Urbanisation.
Demande de morcellement conjointe de M. et Mme WolterMancini ainsi que de l’association AMTF ASBL concernant
des parcelles sises à Rodange, rue de Lasauvage –
décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
La répartition d’une partie des deux parcelles en deux
nouveaux lots permettra la construction de deux immeubles
unifamiliaux.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Do verschwanne jo dann erëm Parkplaze fir wann d’Leit bei den
Train 1900 wëlle goen. Ech weess net, wat se sech virstellen.
Si hätte gären, datt d’Leit bei den Train 1900 kommen an elo
ginn d’Parkplazen erëm ewech geholl fir kënnen drop ze bauen.
Da geet et jo nëmmen op de Profit hei aus an dofir fannen ech
dat net gutt. En plus, wann een hire Wee nach botze geet, kritt
een dann nach an den Auto en Ziedel gepecht, datt een do net
ze halen huet. Ech hunn hinnen natierlech och geäntwert, datt
dat net schlëmm wier. Da géife mer den Dreck erëm dohinner
geheien. Well d’Leit hätte sech beméit fir do ze botzen an da
kéinte mer den Dreck jo erëm dohinner geheien an den Ziedel
dann do dra maachen.

Also, ech fannen et net gutt. Elo verschwannen déi Parkplazen
an dofir wäert ech mech och bei dësem Punkt enthalen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et ass elo net esou, datt hei Parkplaze verschwannen, well déi
Plaz bleift bestoen. Dat hei ass an der Verlängerung vun
deenen Haiser, déi do sinn. Dat heescht, déi Parkplaz u sech
bleift bestoen. Mir haten och eng Demande – an dat kann ech
och hei confirméieren – fir dee Lot an 3 opzedeelen. Well mer
awer wollte vermeiden, datt een huet missten op déi Parkplaz
fuere fir iwwerhaapt en Accès an den drëtte Lot ze kréien, hu
mer gesot, datt mer nëmme kënnen 2 Loten zougestoen. Deen
ee Lot ass direkt vun der Strooss accessibel an deen zweeten
ass direkt hei vir vun der Strooss accessibel. Un der Parkplaz
– wou ech ganz kloer muss soen, datt dat och e Privatterrain
ass – wäert sech näischt änneren.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Ech weess net, ob ech dann elo net gutt gesinn. Mee do steet
jo awer e Parkverbuet, oder wéi ass dat? Op deem Parking,
wou d’Leit soss geparkt hu fir op den Train 1900 ze goen an
do den Zuch ze huelen. Wëllen se net méi, datt do een den
Zuch hëlt? Mee do sti Parkverbuetsschëlder.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Déi sinn awer net vun eis opgesat. Dat ass Privatterrain.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Kann dann ee Privatmann offiziell Parkverbuetsschëlder
opstellen? An doduerch haten dann och alleguerten déi Leit,
déi do gebotzt hunn, en Ziedel an der Fënster. Da gëtt dann
och nach privat Police gespillt.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech mengen, mir sinn hei um Niveau vun deem Morcellement
vun deem Terrain, deen net déi Parkplaz do consideréiert.
Menges Wëssens – an dat kënne mer nach eng Kéier
nokucken – ass dat dote Privatterrain. Op jiddwer Fall gehéiert
deen Terrain net der Gemengeverwaltung. Mir hunn op
jiddwer Fall ni vun der Gemeng aus reglementéiert, datt do
sollt e Parkverbuet sinn. Esou ee Reglement hätt jo da missten
duerch de Schäfferot goen a confirméiert ginn duerch de
Gemengerot. A menges Wëssens ass dat nach net hei
derduerch gaangen.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Ma da wier dat net schlecht, wa mer dat géifen nokucken.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dat maache mer. Mee hei geet et elo ëm e Morcellement vun
engem Terrain, deen donieft läit.
Accord par 15 voix et 1 abstention (Mme ConzemiusHolcher).

12.
Transports et communications.
Ratification du règlement temporaire d’urgence concernant
le chemin piétonnier nommé «Schwaarze Wee» à Pétange
– décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
A partir du 10 avril 2019 et pour une durée estimée à 300 jours
ouvrables, des travaux de réaménagement et de soutènement
du chemin piétonnier et cyclable longeant le parking CFL-Nord
nommé «Schwaarze Wee» à Pétange seront réalisés.
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Pendant la durée des travaux, la circulation des cyclistes sera
interdite à cet endroit.
Accord à l’unanimité.

13.1.
Vie associative.
Modifications des statuts et de la dénomination de
«Fëscher Frenn 2000 Rodange» en «Fëscherfrënn 2000
Rodange» - information.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Il en est pris acte.

13.2.
Vie associative.
Statuts de l’association «Retro – Cars – Péiteng» information.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Il en est pris acte.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

14.
Point supplémentaire.
Point supplémentaire porté à l’ordre du jour sur la demande
du parti politique 'déi gréng' concernant une politique
antiplastique à l’image des communes avoisinantes.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
De leschte Punkt ass e Punkt, deen déi gréng Fraktioun op
d’Dagesuerdnung gestallt hunn. Et ass dat eng Motioun an
dofir géif ech engem vun hinnen, déi dat ënnerschriwwen hunn
- dem Här Becker oder dem Här Scheuer - d’Wuert ginn.
Becker Romain (déi gréng):
Merci fir d’Wuert. Ech mengen, et ass e leedlecht Thema, wou
mir all betraff sinn. Mir kennen alleguer d’Biller vun de Mierer
a vun den Déieren, déi Plastik iessen an déi um Plastik
stierwen, respektiv ganz elend zu Gronn ginn. Mir mussen eis
alleguer un der Nues huele wéi mir hei sinn, an dofir géif ech
iech dat elo mol virliesen.
„Le Conseil Communal
considérant l’impact nocif de produits en plastique, surtout
ceux d’usage unique, pour l’environnement (pollution des
océans et de la nature avec des effets nocifs pour les
animaux y vivant) et la santé humaine (présence de
microplastique dans des produits alimentaires et
cosmétiques);
prenant note de l’interdiction du plastique d’usage unique
au niveau européen à partir de 2021;
prenant note du programme gouvernemental contenant
un engagement clair pour la réduction d’utilisation de
produits en plastique, surtout dans les établissements
publics, suivie par l’interdiction de la gratuité de sacs en
plastiques à usage unique à partir du 31 décembre 2018
comme première mesure concrète;
considérant l’annonce récente de la commune de
Differdange où l’utilisation de vaisselle plastique jetable a
été interdite lors de fêtes et manifestations publiques et
des événements organisés par les associations de la ville
en la remplaçant avec du carton, du bambou ou du bois,
www.petange.lu

de la vaisselle en porcelaine ainsi que le «Cup System»
et le «Spullweenchen» offerts par la commune.
considérant les discussions lors des assises culturelles
organisées le 20 octobre 2018 par l’administration
communale de Pétange.
s’engage à:
charger le collège échevinal et la commission de
l’environnement à entamer une stratégie ambitieuse pour
éliminer l’usage de plastique lors d’événements locaux à
l’image des communes de Differdange et de Sanem;
équiper tous les bâtiments publics de la commune (halls
omnisports, centres culturels, écoles, maisons relais,…)
de bornes en eau potable pour que les usagers peuvent
remplir leurs bouteilles réutilisables;
charger le collège échevinal et la commission scolaire à
entamer une stratégie pour sensibiliser les enfants
d’utiliser des alternatives au plastique;
charger le collège échevinal et la commission de
l’environnement d’organiser à partir de l’année 2020 des
semaines de l’environnement à l’image de la commune
de Sanem pour sensibiliser les gens pour des modes de
vie plus écologiques en respectant l‘environnement;
à soutenir des initiatives pour installer des petits
commerces vendant des produits sans emballage.

Fir d’éischt géif ech dann elo dem zoustännege Schäffe
Romain Mertzig d’Wuert gi fir eise Standpunkt zu deem Punkt
duerzestellen.
Mertzig Romain, Schäffen:
Hei vir schreift dir „à l’image des communes avoisinantes“. Dat
ass just eng „commune avoisinante“ an dat ass Déifferdeng.
Suessem ass keng „commune avoisinante“.
Fir op den éischten Deel vum Verbuet ze kommen, do huet de
Schäfferot de 17. Januar 2019 op eng Demande vun der
Ëmweltkommissioun vum 7. Januar 2019 reagéiert an
d’Entscheedung getraff, net direkt verschidde Matièren ze
verbidden, mee duerch eng Recommandatioun festzehalen –
„Recommandé fortement“ -, datt bei lokalen Evenementer
öko-verantwortlech a biodegradabel Materialer solle benotzt
ginn. En attendant de Verbuet vum Plastik, deen um
europäeschen Niveau fir 2021 virgesinn ass.
De Schäfferot vertraut op déi ökologesch Verantwortung vun
den Associatioune bei zukünftegen Organisatiounen. De Sënn
vun deem Ganzen ass, datt eventuell d’Stocken nach kënnen
opgebraucht ginn. Dofir froe mir awer och heimadder, wat déi
eventuell Konsequenze bei engem Net-Respektéiere solle
sinn an op wat fir e Reglement sech do baséiert soll ginn.
Wat d’Bornen ugeet, do ass e Projet am Gaangen
ausgeschafft ze gi fir ze kucken, a wat fir enge Gebaier et Sënn
mécht fir datt do esou Bornë kënnen opgestallt ginn. Ech wëll
awer drop opmierksam maachen, datt an all ëffentlechem
Gebai en Zougang besteet fir un Drénkwaasser ze kommen
an et net verbueden ass, do säi Bidon opzefëllen. Eis Servicer
sinn am Gaangen de Reseau mat Bornë fir Drénkwaasser
auszebauen. Et bleiwen awer nach Detailer ze klären. Zu
dësem Zäitpunkt si schonn 3 Bornen installéiert. Dofir soll ee
sech déi néideg Zäit loosse fir weider esou Bornen opzestellen
op Plaze wou et Sënn mécht.
D’„stratégie de sensibilisation“. Den edukative Programm vun
de Primärschoulen hänkt vum Educatiounsministère of. De
pädagogesche Volet ass en Uleies vum Regionaldirekter vun
de Schoulen. Also gesi mir, datt mir um nationalen Niveau
musse Sensibilisatiounsstrategië fir d’Sensibilisatioun vun de
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Kanner entwéckelen, fir datt se Deel vun edukative
Programmer sinn. Iwwerraschend fannen ech et trotzdeem,
datt déi Thematik net opgeworf ginn ass an enger Sëtzung vun
der Schoulkommissioun, wou jo awer och e Vertrieder vun
iech dobäi ass.

mir do mussen eng Etüd maachen. Ech kann iech gär eng
Lëscht ginn, an da spent dir d’Geld, dat dir mat der Etüd géift
spueren, well dir kënnt dach net soen, jidderee soll op eng
Toilette goe fir seng Waasserfläsch ze fëllen. W.e.g. do musst
dir awer e bësse méi realistesch sinn.

„Semaine de l’environnement“. Effektiv huet 2007 fir d’lescht
eng Ëmweltwoch stattfonnt. Well déi Ëmweltwoch bei de
Schoulklassen a bei der Populatioun kee grousse Succès hat
a praktesch keen drun deelgeholl huet, ass dat Ganzt 2008
duerch d’Organisatioun „Péitenger Ëmweltdiplom“ fir d’Kanner
ersat ginn an déi vun Ufank un an och nach haut e grousse
Succès kennt. Et ginn all Joer 10 Aktivitéiten ofgehalen, wou
sech mat Ëmwelttheme beschäftegt gëtt. An engem 3-JoresRhythmus ginn Theme gewiesselt, fir de Schüler aus den
Zyklen 3.2, 4.1 a 4.2 e variéierten an ofwiesslungsräiche
Programm unzebidden. Et ass op déi Manéier wéi mir
d’Kanner an déi zukünfteg Generatioune sensibiliséiere fir
d’Ëmwelt, mat all hiren Aspekter, ze respektéieren an
doduerch och d’Gewunnechte vun deenen Eenzelen an de
Familljen am Alldag vis-à-vis vun engem ökologeschen Denke
guidéieren. Op deem Punkt wëlle mir och net zeréckrudderen,
well déi Ëmweltwoch einfach en Echec war.

Bei de Schoule kënnt dir wuel eppes maachen, well d’Gemeng
stellt – esou wäit ech weess – de Budget fir d’Material, dat kaf
gëtt. Deemools wéi ech an der Schoul war, do war de Guy
Wenkin e Virreider. Hien huet eis deemools scho geléiert fir op
déi Ëmweltprodukter opzepassen. Dat sinn awer elo schonn
20 Joer hir. Ech weess awer, datt a verschiddene Klasse vum
Léierpersonal net drop opgepasst gëtt an einfach emol dee
bëllegste Plastik geholl gëtt. Och do kéint een aner Richtlinnen
uginn.

Commerce. Wat de klenge Commerce ugeet mat Produkter
ouni Verpackung, esou ass d’Gemeng net responsabel fir
esou Kontrakter, well d’Loyerskontrakte vu Geschäftsfläche
ginn tëscht Besëtzer a Bedreiwer vun esou Geschäfter
gemaach. Ech wëll awer och hei betounen, datt mir eis iwwer
all Commerce de proximité freeën, well et eng Beräicherung
fir eis Uertschaften ass. De Moment hu mir mam Kuerbuttek
esou e Geschäft, dat Wueren ouni Verpakung ubitt. An all
weider Initiativ wäerte mir an deem Sënn och ënnerstëtzen.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Ech fannen et net esou schlecht, wann emol drop higewise gëtt.
Mee wéi gesot, eisen zoustännege Ressortschäffen huet gesot,
datt d’Veräiner drop opmierksam gemaach ginn. Et sinn der, déi
sech scho strikt drun halen. Mee et ass schwéier fir sech ganz
strikt drun ze halen. Ech mengen, mir mussen en Ëmdenke
maachen. Déi Saachen, déi een dann akeeft si vill méi deier wéi
déi normal Saachen, a wou een einfach déi Plastiksbechere vun
der Brauerei fir näischt kritt. Déi fléien dann an d’Landschaft. Déi
aner Saache sinn och méi deier, an dat kascht jo och de Veräin
e bësse méi deier. Mee si hu jo awer och d’Méiglechkeet, dat
bei de Subsiden – wa se méi Käschten haten – erëm ze kréien.
Also ech si ganz averstanen, mee fir de Veräiner dat elo ganz
opzëerleeën ... ech mengen, si kommen alleguerte wann se
gesinn, datt der e puer dat maachen op grousse Fester. Dat gëtt
da gelueft, an da mengen ech, datt se vläicht selwer drop
komme fir dat ze maachen. Mee fir se elo ze zwéngen an datt
se duerno näischt méi kréien, dat fannen ech och net an der
Rei. Loosse mer emol kucken. Eent no deem aneren. Lues a
lues musse mir drop kommen, well et ass wichteg. Well Plastik
hu mir effektiv genuch.
Goergen Marc (Piratepartei):
Ech fannen déi Iddi ganz sympathesch an alles, wat do
proposéiert gëtt, ass fir eis och ganz realistesch ëmzesetzen.
Do brauch ee sech och net vill ëmzestellen. Ech fannen et
komesch, datt den Här Mertzig op eemol seet, et géing een
drop vertrauen, datt d’Fester dat géife vum selwe maachen.
Well wann ech do op Parteifester war – och rouder – do gouf
Plastik benotzt. Dat ass e bësse komesch, wann een drop
vertraut an et dann net mécht. Déi Stocken do, do gëtt dat scho
Jore gezielt. Ech mengen, déi musse Palette kaf hunn
deemools, wou d’Veräiner op eemol dat Geld hir haten.
Eng Waasserborne ass duerch d’Land esou zimlech dat
normaalst wat een an de Schoule fënnt. Ech weess net, firwat

Bei de Fester an de Subside sinn ech guer net ärer Meenung.
Ech si schonn do fest iwwerzeegt, datt d’Gemeng verschidde
Richtlinne ka virginn an deementspriechend d’Subsiden och
esou agehale ginn. Huele mir als Beispill: dir hutt eng Kéier
erausginn, et soll ee beim Munhowen akafen. Dat huet
anscheinend och gutt fonctionnéiert, an de Munhowen
verkeeft ganz vill hei an der Gemeng. Firwat dann net higoen
an eng Firma recommandéieren, déi ëmweltfrëndlech
Produkter fir alleguer déi Fester liwwert?
Wann ee kuckt, de Cup-System gëtt et wuel an der Gemeng,
mee en ass vill ze ëmständlech. Do si Gemengen, déi hu
besser
Léisunge
mat
eegene
Becheren,
mat
Kooperatiounsspullmaschinn, esou datt dat net duerch d’ganzt
Land misst gefouert ginn. Also mir kéinten ouni Problem déi
Motioun do matdroen, an ech verstinn och net wierklech de
Widderstand. Well do ass elo net iergendeppes derbäi, wat
weltbriechend wier a wat een net kéint esou ëmsetzen.
Mertzig Romain, Schäffen:
Ech hu betount, datt et geduecht ass fir bestoend Stocken
opzeschaffen, well mer och do wëllen de Veräiner entgéint
kommen. Et ass ganz genee ewéi d’Madamm Conzemius
gesot huet, an zwar jidderee mécht eppes fir Recht ze hunn.
An dir hutt Onrecht, wann dir sot, mir géifen eng Etüd maache
fir déi Bornen do hin ze setzen. Ech wëll iech just drop
hiweisen, datt et verschidde Manéiere gëtt fir esou Bornen
opzestellen. Entweder gëtt et d’Méiglechkeet fir déi Bornen
unzeschafen oder et gëtt d’Méiglechkeet fir se ze leasen. An
eppes musse mir wëssen. Déi Ausso ass och geduecht fir ze
weisen, se sinn net gratis. Also misste mir se och budgetär
virgesinn, wou mir se maachen. An dat waren d’Aussoe vu mir.
An net wéi dir sot, mir missten eng groussaarteg Etüd
maachen.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
D’Madamm Conzemius huet dat scho gesot, wat ech och wollt
uschwätzen. Et ginn awer nach Veräiner, déi leider nach
Stocken hunn. Ech sinn an engem anere Veräin, deen net an
der Gemeng ass, a mir hunn och nach e Stock. Et muss een
de Veräiner wierklech d’Chance gi fir de Stock opzeschaffen.
Ech mengen, déi meescht Veräiner gi jo dann op de Wee fir
net méi mat Plastik ze schaffen.
Mat de Bornë wollt ech soen, datt d’DP och schonn d’Propose
gemaach hat fir net nëmmen an de Gebaier esou Bornen
opzestellen. Ech fannen déi Iddi zwar och gutt. Mee och vläicht
op Spillplazen oder wann et am Summer esou waarm gëtt, och
dobausse vläicht esou Bornen opzestellen. Dat war just dat,
wat ech wollt dozou soen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech wollt eng Präzisioun froe vum Här Becker. Dir schwätzt jo
vu Bornen. Wéi eng Bornen hätt dir da gären? Sinn dat déi
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Bornë wéi z.B. de SEBES der getest huet am Lycée Michel
Rodange an der Stad? Déi hunn dat lancéiert do. Den Erfolleg
ass zwar gemëscht, an et muss een oppassen, well et muss
een se dacks desinfizéiere fir datt näischt dru kënnt. Oder sinn
et Bornen, déi dir haut ze kafe kritt a wou dir Quellewaasser
ze kafe kritt an da riicht dir dat op?
Becker Romain (déi gréng):
Bei de Bornen denken ech un déi Déifferdenger Gemeng, déi
se mëttlerweil an all hire Sportshalen a Schoulen opgeriicht
huet. Dat si Bornë mat Drénkwaasser, déi un d’Drénkwaasserleitung ugeschloss sinn. Esou eppes Ähnleches, wéi mir hei
am Hall ugeschloss hunn. Awer déi sinn iwwerall an de
Sportzentren an an de Schoulen.
Mertzig Romain, Schäffen:
Eppes dierf ee scho kënne soen. Et kommen net iwwerall esou
Bornë hin wéi déi, di hei am Hall steet, well déi Bornen hunn
hire stolze Präis. Se si relativ deier a kaschte bei der
Uschafung iwwer 5.000 Euro. Do kann ee sech schwéier
virstellen, där massiv opzestellen, esou datt mir op eng aner
Struktur vu Bornë wäerten iwwergoen.
Becker Romain (déi gréng):
Selbstverständlech. Ech sot “esou eppes Ähnleches” ewéi
heibannen. D’Kollegen an anere Gemengen hunn och net
iwwerall de Luxus higestallt, mee déi hunn einfach Bornë wou
Krunnewaasser erauskënnt an un d’Waasserleitung
ugeschloss sinn. Net wéi déi hei ënnen, wou ee ka wielen op
ee vill oder manner Spruddele wëll.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech schloe vir, datt déi Leit, déi am SEBES sinn – déi an de
Syndikater sinn -, mat dem SEBES selwer schwätzen, well déi
wollten dat lancéieren. Dat ass scho virun X Jore gelaf an déi
sollen dat da lancéieren.
Mertzig Romain, Schäffen:
Ech hunn déi Dokumentatioun weiderginn un deen
zoustännegen Ingenieur. Dofir hunn ech jo gesot, datt mir am
Gaange sinn, dat ze plangen.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Ech fannen dat mat deene Waasserspender an de Sportshalen
immens, well wa jo Sport gedriwwe gëtt, dann däerf ee jo net
mat Glasfläschen an der Hal fueren. Wann ech gesinn, wéi vill
Fläsche mir hu mussen erasetzen – mir hate jo eng gréisser
Manifestatioun -, da wier dat emol eng ganz gutt Saach. Wat
ech awer och ganz gutt fannen, dat ass, datt se bei de Spillplaze
wieren. Mee wa mir awer do keng Toiletten dohinner kréien, da
brauche mer och do näischt esou eppes dohinner ze setzen. Op
déi Toilette waarden ech elo schonn 2 Joer an déi ass nach
ëmmer net do. Wann 100 Kanner op enger Spillplaz sinn an et
ass keng Toilette do .... Ok, et gëtt vill Sauerei gemaach. Dat hu
mir jo gesi wéi eng extra dobaussen opgestallt war wéi dat
grousst Fest war. Et si Leit, déi kënnen sech net un d’Propretéit
halen. Mee ech fannen awer, wa mir dat eent maachen, da
musse mir och dat anert maachen.
Becker Romain (déi gréng):
Ech mengen, ech hunn elo dem Schäfferot gutt
nogelauschtert. Ech fannen et just e bësse lamentabel, datt
dee betraffene Schäffen als éischt seet, datt Suessem keng
„commune avoisinante“ ass. Bon, ech hätt och kéinte
schreiwen „les communes du Kordall“. De Sujet ass méi
wichteg ewéi d’Wuertgereids oder d’Wuertspillerei.
Ech wollt einfach drop hiweisen, datt et funktionéiert. Mir haten
de Bewäis beim Télévie, well do Leit sinn, déi sech dofir
www.petange.lu

asetzen, datt et funktionéiert. Do gi keng Plastiksbecheren
eraus, do gi keng “single use”-Becheren eraus, do gi just CupSystem-Becheren eraus, déi duerno gespullt ginn. Et ass mir
esouguer opgefall dëst Joer, datt keng eng Plastiksfläsch
hannerem Comptoir war an datt aus gliese Fläsche gezaapt
gouf. All Respekt. Also, et ass méiglech. Mir kéinten dat Ganzt
als Gemeng operleeën iwwer – wéi gesot – d’Subsiden an
d’Veräiner dozou usporne fir op dee Wee ze goen. Well
iergendwann komme mir net méi derlaanscht, well
d’Müllgesetz gesäit souwisou vir, datt d’Gemeng dann dee
ganze Knascht no engem Fest bezilt. Mee do sollen dann och
déi eenzel Veräiner zur Rechenschaft gezu gi wa se
Riesendreck maachen oder Plastik do hunn. Da soll de Veräin
och dofir opkommen. Well et ass net fir datt d’Allgemengheet
bezilt an aner Veräiner, déi sech gutt druginn, gi mat gestrooft.
Wat mer opgefall ass, et ginn natierlech Fester, wou et
fonctionnéiert ewéi den Télévie. Et ginn awer natierlech
Fester, wou et iwwerhaapt net fonctionnéiert. Dat ass um
Niklosmaart hei zu Péiteng. Do sinn eenzel Veräiner, wou et
supergutt fonctionnéiert mat Tase Glühwäin, mat Téi an
Tasen, déi duerno gespullt ginn. Et gi Veräiner, déi sech
wierklech Méi ginn an dat a Kartongsbechere maachen. Mee
et ginn awer och Veräiner, déi huele strictement
Styroporsbechere fir de Glühwäin, an do ass dann esouguer
eise Kuerbuttek, deen ëmmer hei als Paradebeispill genannt
gëtt, deen hat Zopp a Styroporsbecheren um Niklosmaart. Dat
ass net cool. De Kuerbuttek hätt och kënnen op en anere Wee
goen. Mir mussen als Gemeng dat Ganzt kënne steieren, well
et ass méiglech. Mir erfannen d’Rad jo net nei. All déi aner
Gemengen, och Nopeschgemenge wéi Käerjeng, sinn am
Gaange sech Gedanken ze maachen. Déifferdeng sinn um
gudde Wee de Moment, an zu Suessem si se de Moment och
am Gaange sech Gedanken ze maachen. Do gi se nach e
Schratt méi wäit, well dee ganze Cup-System – wéi den Här
Goergen gesot huet – ass net immens wann d’Bechere
mussen duerch d’ganzt Land gefouert gi fir gespullt ze ginn.
Mee déi Suessemer Gemeng, dat ass Enn des Joers oder
2020, kritt eng Spullstrooss op de Site, deen da fir déi ganz
Südgemengen d’Cup-Systemsbechere spullt. Et geet nach
méi wäit, do kënnen duerno och Waasserglieser a wat net
nach alles do gespullt ginn. Ech mengen, da mussen déi
Becheren net méi duerch d’ganzt Land gefouert ginn.
Mir kéinten als Gemeng esou wäit goen. Virun allem well mir
an der Diskussioun, iwwer déi mir den 20. Oktober an den
„assises culturelles“ geschwat hunn an d’Veräiner waren
alleguer averstanen, datt eppes muss geschéien. Mee
esoulaang nach ëmmer dat Argument mat de Stocke vun
deenen topege “single use”-Bechere ronderëm schwieft. Et
liicht mir net an, datt do nach Millioune Bechere solle ronderëm
schwiewen. Wou kommen déi hir? Dat ass och keen Argument
méi. Déi Motioun ass fir datt mir eis nees eng Kéier kënnen e
Coup ginn. Kommt mir ginn eis e Coup a probéieren op dee
Wee ze goen, datt mir d’Veräiner e bësse méi an
d’Verantwortung zéien.
Den Här Mertzig seet zu mir, datt mir e Vertrieder an der
Schoulkommissioun hunn. Firwat ass net doriwwer geschwat
ginn? Mir hunn och e Vertrieder an der Ëmweltkommissioun,
an do ass schonn dräi Mol driwwer geschwat ginn. Et geet net
drëm fir ee géint deen aneren auszespillen. Et geet drëm fir
eis e Coup ze ginn an dat Ganzt ze lancéieren.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Sou, elo ass den „tour de table“ gemaach ginn. Et ginn 2
Optiounen. Déi éischt ass, fir de Moment op alle Fall vum
Schäfferot, fir am Gespréich, am Dialog an och an den Assisë
vun de Veräiner dëst ze sensibiliséieren an an déi Richtung ze
goen, datt se op dee Wee gi fir däers Material ze gebrauchen
a kee Plastik méi ze gebrauchen.
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Deen anere Wee ass dee fir d’Veräiner ze sanktionéieren, well
dat ass jo dat, wat hei gefrot gëtt, sanktionéiere wa se dat net
maachen. Mee da musse mir et reglementéieren. Dofir
wonnert et mech, datt de Gemengerot de Schäfferot am Fong
saiséiert fir déi Reglementatioun ze maachen. Well deen
eenzegen, dee kann eng Reglementatioun maachen, dat ass
de Gemengerot. Ech wier frou wann de Gemengerot – dat
kéint jo iwwer de Wee vun der Kommissioun sinn – géif
konkret soen, wéi si dat wëlle sanktionéieren.
Dem Schäfferot seng Positioun ass, datt mir d’Veräiner solle
sensibiliséieren. Datt et um gudde Wee ass beweist den
Télévie dee leschte Samschdeg. An och bei anere Veräiner
gesäit een ëmmer méi, datt mir op dem gudde Wee sinn. Ech
sinn der Meenung, datt et, ouni mussen eng grouss
Sanktioun an de Raum ze stellen, an der nächster Zäit dozou
kënnt fir d’Veräiner ze motivéiere fir mat eis op dee Wee ze
goen. Wa mir dat elo net géifen hikréien, da musse mir eng
Kéier am Gemengerot driwwer befannen, an do wier ech frou
fir Propositioune vum Här Goergen an dem Här Becker ze
héieren, wat si da wëllen an d’Subsidereglement setzen als
Strof. Gi se eliminéiert vun der Subsidelëscht wa se eng
Kéier esou Becheren huelen oder wat solle mir dann do
konkret maachen? Well ech soen et nach eng Kéier. Et ass
net de Schäfferot, deen dat diskutéiert an entscheet, mee et
ass um Gemengerot fir dat ze maachen, esou wéi dat am
Gemengegesetz steet. Dofir waarden ech op konkret
Propositiounen. Mir ginn éischter op de Wee fir mat de
Veräiner ze schwätzen an am Dialog dat z’erreeche wat dir
wëllt erreechen. Mir sinn eis all eens ronderëm den Dësch,
datt mir déi Ziler sollen erreechen. Et muss ee just dee Wee
dohinner kucken, ob ee wëll mat der Peitsch a mam Kapp
duerch d’Mauer goen oder ob ee wëll op dee Wee goen, mat
de Leit ze schwätzen. De Bewäis ass do, et geet. Et brauch
vläicht e bësse méi laang, mee mir wëlle gär d’Kierch am
Duerf behalen.

datt mir elo nach en Tëschereglement maachen. Kommt mir
kucken, datt mir definitiv 2021 prett sinn. Ech mengen, dat ass
net méi esou wäit ewech. An deem Dialog, wou mir sollen hei
hunn an och mat de Veräiner, do hu mir duerno e proppert
Dokument, wou mir eis och kënnen drop baséieren. Dann hu
mir déi zwou Aufgaben an engem Coup gemaach.
Becker Romain (déi gréng):
Ech soen iech alleguerte Merci. Mir hunn en Deel vun eisem
Zil erreecht. Et ass driwwer geschwat ginn. Et geet net
onerhéiert hei eraus. D’Leit aus dem Schäfferot, den
zoustännege Schäffen an de Buergermeeschter hu sech
dozou geäussert. Et kann nëmme besser ginn.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et bleift awer elo déi kruzial Fro, ob dës Motioun zur
Ofstëmmung kënnt oder ob mir éischter op de Wee vum
Dialog gi fir mat de Veräiner ze schwätzen. Dat hänkt jo
natierlech vun der grénger Fraktioun of, ob si dës Motioun
wëllen zur Ofstëmmung bréngen oder ob mer op de Wee ginn
ewéi de Schäfferot dat virgeschloen huet a mir géifen dann
den Dialog nach verstäerken am Hibléck, fir dat selwecht Zil
ze erreechen, wat mir wëllen erreechen.
Becker Romain (déi gréng):
Well keng Obligatioun drasteet – et steet näischt mat enger
Peitsch dran – hale mir drop fir driwwer ofzestëmmen.
La motion introduite par le parti politique 'déi gréng' est
rejetée par 10 voix contre 4 voix (déi gréng, Piratepartei)
et 2 abstentions (DP, Mme Conzemius-Holcher)

Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech presidéiere jo déi “assises culturelles” a wëll bäifügen,
datt mir dat déi nächste Kéier op d’Dagesuerdnung huelen
an dat och op d’Dagesuerdnung schreiwen. An da kënne mir
de Bols fille bei de Veräiner. Et si 50 Leit do. An da jäizt een
do „et muss alles zu Rolleng sinn“, dat geet esou. An dann
ass doriwwer geschwat ginn. Hei sinn een oder zwee Leit,
déi dat gesot haten. Ech hätt gären, datt 50 Leit sech
positionéieren zu där Problematik. Ech fannen, et ass
derwäert fir driwwer ze diskutéieren an ech wäert dat déi
nächste Kéier thematiséieren. Mir wäerten d’Veräiner
esouguer uschwätzen ob se averstane si fir op dee Wee ze
goen. An da maache mir dat. Ech sinn, ewéi de
Buergermeeschter, kloer fir den Dialog. Mer solle mat de
Veräiner schwätzen. Dir kënnt dee beschte System hunn,
mee wann d’Leit en net wëlle maachen, dann ass en näischt
wäert. Ech verspriechen iech, datt bei den nächsten „assises
culturelles“ am Oktober, dat do en Thema ass. An da kann
ech och do soen, datt ech vum Gemengerot mandatéiert sinn
opgrond vun där Diskussioun, déi hei ass a well et am Sënn
vum Schäfferot ass a well hei e gewëssene Konsens do ass
fir dat ze maachen. Et si jo och Kollegen hei, déi a Veräiner
sinn – an net an deene mannsten -, déi héieren dat a kënnen
da bis dohin eng Positioun anhuelen.

L’audio des séances publiques
du conseil communal ainsi que
les délibérations prises lors des
séances publiques sont disponibles sur
www.petange.lu
(rubrique Administration / A-Z)

Mertzig Romain, Schäffen:
Nach Eppes wat net ugeschwat gouf. Glas ass och net
verbuede fir ze huelen. Mir hu jo souwisou 2021 d’Obligatioun,
d’Diskussioun ass gefouert ginn. Ech gesinn awer och net an,
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Gemeinderatssitzung vom 29. April 2019
Anwesend:
Mellina Pierre, Bürgermeister (CSV)

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

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

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

Abwesend und entschuldigt:
Brecht Guy (LSAP)

1. und 2.

4.3. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

Die Punkte 1 und 2 der Tagesordnung wurden in
geheimer Sitzung behandelt.

Einrichtung einer Regenwasserachse in Höhe der avenue
de la Gare in Lamadelaine: Abstimmung über einen
Spezialkredit in Höhe von 210.000 Euro - Beschluss.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Entscheidung nicht zu
veröffentlichen.

Beschluss einstimmig.

3. - Mitteilungen des Schöffenrates.

4.4. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

Im Anschluss an eine Gedenkminute zum Tod von
Großherzog Jean liest Bürgermeister Pierre Mellina das
Kondolenzschreiben der Gemeinde Petingen an die
großherzogliche Familie.

Genehmigung
um
Verfahrensverhandlungen
vorzunehmen in Bezug auf die Verantwortung der
Gemeindeverwaltung im Fall eines Vorfalls auf den
öffentlichen Verkehrswegen - Beschluss.

Bürgermeister Pierre Mellina gibt die definitiven Zahlen der
Abrechnungen des Betriebsjahres 2018 bekannt.

Beschluss einstimmig.

Schöffe Jean-Marie Halsdorf gibt Auskunft über die Schaffung
eines Begleitausschusses für die Ausstellung „Lëtzebuerg am
Zweete Weltkrich“.

5.- Friedhöfe.

Die Schöffen Jean-Marie Halsdorf und Romain Mertzig
beantworten Fragen, welche von Carlo Gira in einer
vorhergehenden Gemeinderatssitzung gestellt wurden und
noch unbeantwortet waren (Klimapakt, Photovoltaikinstallation
in der Maison Relais in Petingen und Beschäftigung junger
Arbeitsloser).

Beschluss einstimmig.

4.1. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.
Einnahmen in einer Gesamthöhe von 12.214.705,32 Euro
(Betriebsjahr 2018) und 13.485.123,79 Euro (Betriebsjahr
2019) – Beschluss.

Änderung der Friedhofsregelung - Beschluss.

6.1. - Personalangelegenheiten.
Schaffung eines Angestelltenpostens in der A5-Karriere
des professionellen Fahrers für die Bedürfnisse der
Müllabfuhr.
Beschluss einstimmig.

6.2. - Personalangelegenheiten.

Beschluss einstimmig.

Schaffung von zwei Angestelltenposten für die Bedürfnisse
der Trinkwasserabteilung - Beschluss.

4.2. - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

Beschluss einstimmig.

Erneuerung
der
technischen
Einrichtungen
im
Schwimmbad „PiKo“ in Rodange – Abstimmung über einen
Spezialkredit über 50.000 Euro - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

6.3. - Personalangelegenheiten.
Erhöhung der Arbeitsstunden von zwei Kassiererinnen der
kommunalen Schwimmbäder - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

www.petange.lu
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7.1. - Liegenschaften.

11. - Stadtplanung.

Vergleich in Bezug auf den Grundstückstausch an den
Standorten „A la Croix Cassée“, „Au Bonière“ und „Au Luc“
in Rodange mit der Gesellschaft Kalista Immo SA –
Bewilligung.

Teilungsanfrage von Herr und Frau Wolter-Mancini sowie
der Vereinigung AMTF Asbl in Bezug auf die Parzellen in
der rue de Lasauvage in Rodange - Beschluss.

Bewilligung einstimmig.

Beschluss mit 15 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung (Frau Josette
Conzemius-Holcher).

7.2. - Liegenschaften.

12. - Transport und Kommunikation.

Vergleich in Bezug auf den Grundstücksverkauf am
Standort „Route de Longwy“ in Rodange an die
Gesellschaft Kalista Immo SA – Bewilligung.

Ratifizierung der zeitweiligen Dringlichkeitsverordnung in
Bezug auf den Fußgängerweg „Schwaarze Wee“ in
Petingen – Beschluss.

Bewilligung mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen (déi
gréng).

Beschluss einstimmig.

13.1. - Vereinsleben.

7.3. - Liegenschaften.
Vergleich in Bezug auf den Kauf von 33 im Bauzustand
befindlichen Parkplätzen an den Standorten „Route de
Longwy“ und „rue Michel Rodange“ in Rodange von der
Gesellschaft Kalista Immo SA – Bewilligung.
Bewilligung mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen (déi
gréng).

Statutenänderung sowie Änderung des Benennung
„Fëscher Frenn 2000 Rodange“ in „Fëscherfrënn 2000
Rodange“ – Bekanntgabe.
Es wurde zur Kenntnis genommen.

13.2. - Vereinsleben.

8.1. - Schulwesen.

Statuten der Vereinigung „Retro – Cars - Péiteng“ Bekanntgabe.

Bewilligung der Schulorganisation 2019/2020 – Beschluss.

Es wurde zur Kenntnis genommen.

Beschluss einstimmig.

14. - Zusatzpunkt.

8.2. - Schulwesen.

Von der Partei „déi gréng“ zusätzlicher, auf die
Tagesordnung eingefügter Punkt in Bezug auf die AntiPlastik-Politik welche die der umliegenden Gemeinden
widerspiegelt.

Bau eines neuen Schulgebäudes im Zentrum von
Rodange: Abstimmung über einen Spezialkredit in Höhe
von 50.000 Euro – Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Der Antrag der Partei „déi gréng“ wird mit 10 gegen 4 Stimmen
(déi gréng, Piratepartei) sowie 2 Enthaltungen (DP, Frau
Josette Conzemius-Holcher) abgelehnt.

9.1. - Soziales.
Bau einer neuen Maison Relais im Zentrum von Rodange:
Abstimmung über einen Spezialkredit in Höhe von 50.000
Euro – Beschluss.
Beschluss einstimmig.

9.2. - Soziales.
Subvention über 2.500 Euro zugunsten der Opfer des
Wirbelsturms IDAI in Mosambik – Beschluss.
Beschluss einstimmig.

10. - Forstwirtschaft.
Bewilligung des Verwaltungsplans der Wälder von 2018 bis
2027 – Beschluss.
Beschluss einstimmig.
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Séance publique du 20 mai 2019
Durée de la séance: 15.30 à 17.05 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 (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Polfer John (CSV)

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

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

Absent et excusé:
Welter Christian (Piratepartei)

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (15.30 heures)
1.

Personnel
1.1. Nomination d’un fonctionnaire (m/f) du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, pour les besoins du service
culture et communications – structure d’accueil et de promotion touristique, culturelle et historique – décision.
1.2. Nomination d’un employé communal (m/f) du groupe d’indemnité B1, sous-groupe scientifique et technique, pour les
besoins de la cellule de sécurité – décision.
1.3. Augmentation de la tâche d’une employée communale du service des Maisons Relais – décision.
1.4. Mise à la pension d’invalidité d’un fonctionnaire communal – décision.
1.5. Promotion de trois fonctionnaires communaux – décisions.

2.

Enseignement: Demande de changement de cycle – décision.

Séance publique (16.00 heures)
3.

Communications du collège des bourgmestre et échevins.

4.

Administration générale
4.1. Titres de recette – décision.
4.2. Etat des recettes à recouvrer à la clôture de l’exercice 2018 – décision.
4.3. Autorisation d’ester en justice en matière de recouvrement des factures non payées – décision.
4.4. Autorisation d’ester en justice en matière de paiement d’une facture émise par l’administration communale – décision.
4.5. Autorisation d’ester en justice en matière de non-respect du plan d’aménagement particulier «quartiers existants» décision.
4.6. Construction d’un chemin forestier à Pétange: vote du devis – décision.

5.

Enseignement: Approbation du bilan des Classes de Neige 2019 – décision.

6.

Personnel: Conventions avec deux salariés pour l’obtention du permis de conduire BE – décision.

7.

Affaires sociales: Adaptation des loyers des logements communaux – décision.

8.

Propriétés
8.1. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit «Rue de l’Hôtel de Ville», de la part de
M. Giovanni Bonifazi – décision.
8.2. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit «Rue Prinzenberg», de la part de M.
Elvis Korac, Mme Mirela Cikotic, M. Dzeko Cikotic et Mme Mujesira Licina – décision.
8.3. Servitude concernant l’utilisation d’une gaine technique sise à Pétange, lieu-dit «Rue Belair», par la société
LuxConnect SA – décision.

www.petange.lu
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COMPTE RENDU
1. et 2.
Les points 1 et 2 de l’ordre du jour ont été traités en
séance à huis clos.
Le conseil communal a décidé de rendre public les décisions
suivantes:
Nomination d’un fonctionnaire (m/f) du groupe de traitement
B1, sous-groupe administratif, pour les besoins du service
culture et communications – structure d’accueil et de
promotion touristique, culturelle et historique – décision.
M. Claude Kies, de Belvaux, est nommé aux fonctions de
fonctionnaire communal dans le groupe de traitement B1,
sous-groupe administratif.
Nomination d’un employé communal (m/f) du groupe
d’indemnité B1, sous-groupe scientifique et technique, pour
les besoins de la cellule de sécurité – décision.
M. Günther Cornely, de Rodange, est nommé aux
fonctions d’employé communal du groupe d’indemnité
B1, sous-groupe scientifique et technique.
Augmentation de la tâche d’une employée communale du
service des Maisons Relais – décision.
Il est décidé d'augmenter la tâche de Mme Iris Poensgen
de 20 heures par semaine à 30 heures par semaine avec
effet au 1er juillet 2019.
Mise à la pension d’invalidité d’un fonctionnaire communal –
décision.
Il est décidé de prononcer la mise à la pension d’invalidité
de M. Jeff Glesener de ses fonctions auprès de
l’administration communale avec effet au 1er juin 2019 et
de lui conférer le titre honorifique de ses fonctions.

3.
Communications du collège des bourgmestre et
échevins.

Déifferdenger Buergermeeschter gesot – engersäits de
Lëtzebuerger Inneminister säin Accord nach net ginn huet, an
anersäits déi franséisch Autoritéite sech nach queesch leeë
kënnen. An och dat kënne mer iech confirméieren, well virun
enger Rei Méint huet dee responsabele Fonctionnaire vun der
Gemeng Péiteng e Gespréich mam zoustännegen Notaire a
Frankräich gesicht an op Grond vun dësem Gespréich geet
kloer ervir, datt an dësem Dossier nach ganz vill Froe gekläert
musse ginn éier et zum Kaf ka kommen.
Hei huet d’Gemeng Péiteng och seng Virstellung duergeluegt
a kloergestallt, wéi d’Konditiounen an dësem Verkafsakt ze
sinn hunn, éier d’Gemeng Péiteng esou een Akt ënnerschreift.
D’Politik vum Péitenger Schäfferot ass a bleift, datt een
Dossier, deen net prett a konsequent virbereet ass, och net an
de Gemengerot geet. An och wann dat dem
Buergermeeschter vun der Déifferdenger Gemeng net gefält,
ass dat eigentlech net wichteg fir eis a mir bleiwe bei eiser
Positioun. Ech huelen elo zur Kenntnis, datt d’Stad
Déifferdeng decidéiert huet, dësen Dossier eleng ze maachen.
An och domadder hu mir als Péitenger Gemeng kee Problem.
Ech muss och soen, datt dëst ee vun dräi Dossieren ass, wou
d’Gemeng Péiteng sech bereet erkläert huet, fir zesumme mat
der Déifferdenger Gemeng e Projet ze realiséieren, a wou
d’Stad Déifferdeng de Lead huet. Zwee anerer, de regionale
Liichtathletikstadion, wou mer elo ronn 10 Joer am Gaange
sinn ze plangen, an och de Besucherzentrum am Fond-deGras, wou och scho jorelaang geplangt gëtt, kommen och net
richteg vun der Plaz. Ech hoffen, datt dës gemeinsam Projeten
e bessert Enn wäerte fannen, wéi dee Projet mat deenen
Terrainen op der franséischer Säit, déi mer elo just ugeschwat
haten. De Buergermeeschter an de Schäfferot vun
Déifferdeng sinn elo gefuerdert.
Dat just, fir iech ze informéieren, wéi d’Positioun ass. Well
heiansdo, wann een als Gemengeconseiller dat da liest, da freet
een sech, wat dat dann ass. Dat ass effektiv de Point zu dësem
Punkt, deen der konnt mat verschidden Ofstrécher liesen an der
Zeitung vum leschte Freideg am Luxemburger Wort.

4.1.
Administration générale.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech wëll op e Punkt agoen, deen ech de leschte Freideg am
Luxemburger Wort gelies hunn. Do hunn ech effektiv am
Luxemburger Wort gelies, datt d’Gemeng Déifferdeng vir hätt,
den Terrain un der Grenz op der franséischer Säit ze kafen, fir
esou ze verhënneren, datt um Terrain vun der Gemeng
Saulnes eng Deponie entstoe kéint. Effektiv hat och d’Gemeng
Péiteng sech virun enger gewëssen Zäit bereet erkläert, fir do
een Deel vun deem concernéierten Terrain ze kafen, an déi
zwou Gemenge ware sech och méi oder wéineger eens iwwert
d’Opdeelung vun deem Terrain.
De Buergermeeschter vun der Déifferdenger Gemeng huet
laut Luxemburger Wort am Gemengerot vun der leschter
Woch gesot, datt d’Gemeng Péiteng sech zeréckgezunn hätt
an ech zitéieren «Sie hat weiche Knie bekommen».
Et steet mir net zou, wat fir ee Wee d’Gemeng Déifferdeng a
sengen Dossieren unhëlt fir se am Gemengerot ze traitéieren.
Dat kommentéieren ech net. Ech stelle just fest, datt dësen
Dossier fir d’zweete Kéier am Déifferdenger Gemengerot war,
obschonn et nach ëmmer net kloer ass, ob et zu dësem Kaf
ka kommen, well – an dat steet och am Luxemburger Wort
geschriwwen an dat huet och wahrscheinlech den

Titres de recette aux montants totaux de 13.589,16 euros
(exercice 2018) et 9.497.677,48 euros (exercice 2019) –
décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Recettes les plus importantes (exercice 2018):
Subside «Projet Life» du Sicona

7.380,00 €

Recettes les plus importantes (exercice 2019):
Nouveau lotissement «An den Atzéngen»
à Lamadelaine - subside
Vente de terrains dans le cadre du
nouveau lotissement «An den Atzéngen»
à Lamadelaine
Fonds de dotation globale des communes
- avance 2e trimestre et solde
1er trimestre - partie retenue pour CGDIS
Maison Relais - Part État - 1re et 2e
avance

112.230,67 €
128.000,00 €
6.914.582,13 €
2.209.583,00 €

Accord à l’unanimité.
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4.2.

4.4.

Administration générale.

Administration générale.

Etat des recettes à recouvrer à la clôture de l’exercice 2018
– décision.

Autorisation d’ester en justice en matière de paiement
d’une facture émise par l’administration communale –
décision.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
De Punkt 4.2. géif ech gären zesumme mam Punkt 4.3.
presentéieren, well dat eent huet mat deem aneren ze dinn.
Fir d’éischt wéilt ech dem Receveur mat senger Ekipp Merci
soe fir dat Engagement an déi Duerchhalungskraaft, déi se
hunn am Kader vum Andreiwe vun deene Recetten, déi mer
zegutt hunn. Dat si jo haaptsächlech d’Taxen. Am Ganzen, am
ordinären an am extraordinären Deel, waren 9.119.162,79
Euro als Recetten ze erwaarden. Mir hunn der 8.759.469,48
Euro erakrut. Esou datt ee ka soen, datt mer 96,1 % vun deene
Recetten, déi mer zegutt hunn, och scho bis den 30. Abrëll
2019 – dat heescht de Schluss vun der «année comptable»
vun der Gemeng Péiteng – konnten andreiwen, wat
exemplaresch ass a wat sécherlech bei anere Gemengen net
de Fall ass. Dat beweist och, datt d’Zahlungsmoral an eiser
Gemeng awer ganz gutt ass, well et feelen eigentlech just
359.693,31 Euro, dat sinn 3,9 % déi net erakomm sinn.
Da muss een nach soen, datt vun deenen 359.693 Euro der
100.000 Euro sinn, déi eigentlech zeréckzeféiere sinn op 2
gréisser Rechnungen, déi mer eréischt Mëtt Abrëll erausginn
hunn un zwou gréisser Firmaen am PED. An dat ware 96.170
Euro, wou eigentlech deen déckste Betrag vu 66.085 Euro bis
haut erakomm ass an deen aneren och nach sécher erakënnt.
Et war einfach duerch den Delai net virauszegesinn, datt déi
Zommen am Delai géifen erakommen. Wa mer déi 96.000 Euro
nach ofrechnen, da komme mer op ronn 270.000 Euro, déi nach
opstinn am Enn vum Joer. Déi 270.000 Euro ass ongeféier dat,
wat mer an all deene leschte Joren haten. A wann ee weess,
datt déi Zomm, déi encaisséiert gëtt, permanent an d’Luucht
geet, da weess een och, datt dat een exzellent Resultat ass. An
dofir dem Receveur a senger Ekipp e grousse Merci.
Et bleiwen natierlech ëmmer nach eng Rei Leit, déi musse
bezuelen. Mir wäerten och eng Décharge vun 21.497,69 Euro
zougestoen. Dat si Plazen, wou mer elo scho wëssen, datt mer
déi Suen net méi ze recevéiere kréien, datt mer déi net méi
erakréien. Dat sinn 0,2 % vum Gesamtbetrag, dee mer nach
ze encaisséieren hunn. Dat ass eigentlech net all ze vill. Op
déi musse mer dann elo verzichten, an dat aus enger ganzer
Rei vun Ursaachen. Eng Ursaach ass, datt déi Leit absolut net
kënnen déi Sue bezuelen, oder datt et sech ëm Faillitten dréit
oder ëm Leit, déi an d’Ausland fortgeplënnert sinn. Anersäits
sinn et och ganz Rei Rechnunge gewiescht – an der
Vergaangenheet an och nach d’lescht Joer – déi am
Zesummenhang mat Ambulanzerechnungen ze dinn haten an
déi mer net konnten encaisséieren. Dat ass eng Situatioun, déi
mer d’nächst Joer net méi wäerten erëmgesinn, well
d’Ambulanzerechnungen ab dem 1. Juli 2018 direkt vum
CGDIS encaisséiert ginn a mir als Gemeng näischt méi
domadder ze dinn hunn.
Accord à l’unanimité.

Autorisation d’ester en justice en matière de recouvrement
des factures non payées – décision.
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4.5.
Administration générale.
Autorisation d’ester en justice en matière de non-respect
du plan d’aménagement particulier «quartiers existants» décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Accord à l’unanimité.

4.6.
Administration générale.
Construction d’un chemin forestier au lieu-dit
«Rollengerbësch» à Pétange: vote du devis au montant de
79.936,74 euros (TTC) – décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Les travaux bénéficient d’un subside d’un taux de 80% du
montant hors TVA, soit un montant de 54.657,60 euros.
Accord à l’unanimité.

5.
Enseignement.
Approbation du bilan des Classes de Neige 2019 –
décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Le décompte détaillé du 23 avril 2019 fait apparaître une part
communale de 104.845,99 euros. Comme une avance de
88.635,00 euros a déjà été allouée à l’association sans but
lucratif «Classes de Neige de la Commune de Pétange», un
solde de 16.210,99 euros reste encore à accorder.
Accord par 14 voix et 2 abstentions (déi gréng).

6.
Personnel.
Conventions avec deux salariés pour l’obtention du permis
de conduire BE – approbation.

Approbation à l’unanimité.

Administration générale.

Accord à l’unanimité.

Accord à l’unanimité.

Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.

4.3.

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

7.
Affaires sociales.
Adaptation des loyers des logements communaux –
décision.
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Mertzig Romain, Schäffen:
Mir hunn d’Adaptatioun vun de Loyere vun de
Gemengewunnenge virleien. Bei de Loyere muss eng
«révision annuelle» gemaach ginn. Dat ass esou am
Reglement virgesinn. Dës Adaptatiounen – wat net nëmmen
Haussë sinn – sollen den 1. Juli stattfannen. Do ass et esou,
datt de Gemengerot den Office social chargéiert huet fir déi
Dossieren ze beaarbechten an dofir wollt ech de Gemengerot
biede fir dës Adaptatioune vum Office social unzehuelen.
Polfer John (CSV):
Wéi der wësst, hu mer 23 Appartementer, déi d’Gemeng
benotzt fir mannerbemëttelt Leit. Mir hunn och 2 Haiser, eent
zu Rodange an eent zu Péiteng. Vun deenen Appartementer
sinn der dräi, déi der Main Tendue vun der Gemeng zur
Verfügung gestallt ginn.
All Joer ginn déi Leit, déi di 20 Appartementer an déi 2 Haiser
bewunnen, bei d’Assistante sociale geruff a si mussen hiert
Akommes nach eng Kéier virweisen. An op Propositioun vun
den Assistantes socialë gëtt dann de Loyer confirméiert, eropoder erofgesat. Duerno gëtt e vum Comité vum Office social
gestëmmt. Hei proposéiert elo de Comité dem Gemengerot
d’Loyeren, déi ugepasst si ginn. Bei 9 Loyere bleift de Präis
onverännert, bei 10 Loyere geet de Präis e bësse méi héich a
bei 3 gëtt en erofgesat. Leider huet den Office social eng laang
Waardelëscht mat Leit, déi gären eng Wunneng hätten, mee
déi Situatioun gëtt et am ganze Land, och wann iwwerall wéi
Kloerrose Wunnbléck an Haiser opgeriicht ginn. Fir mech ass
hei eppes net richteg. De Präis geet ëmmer méi an d’Luucht
an nëmme Leit mat guddem Akommes kënne sech eng
Wunneng leeschten. Engesdaags geet et hei wéi viru Joren a
Spuenien, wou ganz Quartiere mat Infrastrukturen an de
Stroossen eidel stinn, an da wäerten och hei d’Spekulanten an
d’Bauhären op hire Wunnenge sëtze bleiwen.
Mertzig Romain, Schäffen:
Ech ka mech deene Wierder vum Här Polfer uschléissen. Ech
mengen, den Office social ass en zouverlässege Partner a si
maachen et mat hiren Assistantes socialen a mat hirem
Conseil wierklech gewëssenhaft. Ech wëll dann hei och nach

emol e spezielle Merci un iech alleguerte soen, datt der iech
mat deene Saache gewëssenhaft ofgitt.
Accord à l’unanimité.

8.1.
Propriétés.
Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain
d’une contenance de 0,40 are sis à Pétange, lieu-dit «Rue
de l’Hôtel de Ville», de la part de M. Giovanni Bonifazi –
approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Approbation à l’unanimité.

8.2.
Propriétés.
Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain
d’une contenance de 0,16 are sis à Pétange, lieu-dit «Rue
Prinzenberg», de la part de M. Elvis Korac, Mme Mirela
Cikotic, M. Dzeko Cikotic et Mme Mujesira Licina –
approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Approbation à l’unanimité.

8.3.
Propriétés.
Servitude concernant l’utilisation d’une gaine technique
sise à Pétange, lieu-dit «Rue Belair», par la société
LuxConnect SA – approbation.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Approbation à l’unanimité.

Gemeinderatssitzung vom 20. Mai 2019
Anwesend:
Mellina Pierre, Bürgermeister (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Polfer John (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)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Abwesend und entschuldigt:
Welter Christian (Piratepartei)
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1. und 2.

4.4. - Verwaltungsangelegenheiten.

Die Punkte 1 und 2 der Tagesordnung wurden in geheimer
Sitzung behandelt. Der Gemeinderat hat beschlossen,
folgende Entscheidung zu veröffentlichen:

Genehmigung um gerichtlich vorzugehen in Bezug auf die
Zahlung einer von der Gemeindeverwaltung ausgestellten
Rechnung - Beschluss.

Ernennung eines Beamten (m/w) der Gehaltsklasse B1 für das
Kultur- und Kommunikationsamt – touristischer Empfang
sowie touristische, kulturelle und historische Vermarktung –
Beschluss.

Beschluss einstimmig.

4.5. - Verwaltungsangelegenheiten.

Herr Claude Kies aus Beles wird als Gemeindebeamte der
Gehaltsklasse B1 ernannt.

Genehmigung um gerichtlich vorzugehen in Bezug auf das
Nicht-Respektieren des Teilbebauungsplanes „quartiers
existants“ - Beschluss.

Ernennung
eines
Gemeindeangestellten
(m/w)
der
Gehaltsklasse B1 für den Sicherheitsdienst – Beschluss.

Beschluss einstimmig.

Herr
Günther
Cornely
aus
Rodange
wird
Gemeindeangestellter der Gehaltsklasse B1 ernannt.

4.6. - Verwaltungsangelegenheiten.

als

Erhöhung der Arbeitsstunden einer Gemeindeangestellten der
Maison Relais – Beschluss.
Es wurde beschlossen, die Arbeitsstunden von Frau Iris
Poensgen von 20 auf 30 die Woche zu erhöhen – rückwirkend
auf den 1. Juli 2019.
Zugestehung der Invalidenrente für einen Gemeindebeamten
– Beschluss.
Es wurde beschlossen, Herrn Jeff Glesener die Invalidenrente
mit Rückwirkung auf den 1. Juni 2019 zuzugestehen und ihm
dem Ehrentitel seiner Funktion zu verleihen.

Bau eines Waldweges in Petingen : Abstimmung über den
Kostenvoranschlag in Höhe von 79.936,74 Euro (inkl.
MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5. - Schulwesen.
Bewilligung der Bilanz der Schneeklassen 2019 Beschluss.
Beschluss mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen (déi gréng).

6. - Personalangelegenheiten.
3. - Mitteilungen des Schöffenrates.
Bürgermeister Pierre Mellina reagiert auf einen Artikel aus
dem Luxemburger Wort in Bezug auf eine Erklärung des
Differdinger
Bürgermeisters
in
Bezug
auf
den
Grundstückserwerb auf französischer Seite durch die
Gemeinden Petingen und Differdingen. Der Kauf der
Grundstücke ziele darauf ab, die Niederlassung einer Deponie
auf dem Gebiet der Gemeinde Saulnes zu vermeiden. Die
Gemeinde Petingen – zu zögerlich – habe sich aus dem
Projekt zurückgezogen, so der Differdinger Bürgermeister.
Bürgermeister Mellina gab ein Dementi zu dieser
Argumentation ab und erklärte, dass weder das
luxemburgische Innenministerium noch die französischen
Behörden diese Transaktion genehmigt hätten und derzeit
zahlreiche Fragen unbeantwortet blieben.

4.1. - Verwaltungsangelegenheiten.

Konventionen mit zwei Angestellten im Hinblick auf das
Erlangen des BE-Führerscheines - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.

7. - Soziales.
Anpassung der Mieten der Gemeindewohnungen Beschluss.
Beschluss einstimmig.

8.1. - Liegenschaften.
Vergleich in Bezug auf den kostenlosen Erwerb eines
Grundstück am Standort „rue de l’Hôtel de Ville“ von Herrn
Giovanni Bonifazi - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.

Einnahmen in einer Gesamthöhe von 13.589,16 Euro
(Betriebsjahr 2018) und 9.497.677,48 Euro (Betriebsjahr
2019) - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

4.2. - Verwaltungsangelegenheiten.

8.2. - Liegenschaften.
Vergleich in Bezug auf den kostenlosen Erwerb eines
Grundstücks am Standort „rue Prinzenberg“ in Petingen
von Herrn Elvis Korac, Frau Mirela Cikotic, Herrn Dzeko
Cikotic und Frau Mujesira Licina - Bewilligung.

Einzukassierende Einnahmen am Ende des Betriebsjahres
2018 - Beschluss.

Bewilligung einstimmig.

Beschluss einstimmig.

8.3. - Liegenschaften.

4.3. - Verwaltungsangelegenheiten.

Wegerecht in Bezug auf die Benutzung eines
Installationskanals am Standort „rue Belair“ in Petingen
durch die Gesellschaft LuxConnect SA - Bewilligung.

Genehmigung um gerichtlich vorzugehen in Bezug auf die
Einkassierung nicht bezahlter Rechnungen - Beschluss.

Bewilligung einstimmig.

Beschluss einstimmig.
www.petange.lu

- page 22 -

Péiteng Aktuell - n° 136
Séance publique du 17 juin 2019

Séance publique du 17 juin 2019
Durée de la séance: 14.15 à 20.15 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 (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Polfer John (CSV)

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

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

Absent et excusé:
Welter Christian (Piratepartei)

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (14.15 heures)
1.

Personnel
1.1. Nomination d’un fonctionnaire (m/f) du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, pour les besoins du service
du secrétariat général – décision.
1.2. Prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire communal – décision.
1.3. Classement d’un employé communal (m/f) du groupe d’indemnité B1, sous-groupe scientifique et technique - décision.
1.4. Augmentation de la tâche de deux caissières du service des piscines communales – décisions.

2.

Enseignement: Réaffectation du personnel enseignant – décisions.

Séance publique (15.00 heures)
3.

Communications du collège des bourgmestre et échevins.

4.

Administration générale
4.1. Approbation du projet d’aménagement particulier (PAP) concernant des fonds sis à Pétange, lieu-dit «Rue Batty
Weber» (École de Musique), pour le compte de l’Administration communale de Pétange – décision.
4.2. Construction d’une nouvelle école de musique à Pétange: approbation du mémoire descriptif, du devis et des plans –
décision.
4.3. Construction d’une nouvelle école et d’une nouvelle maison relais à Lamadelaine: approbation du mémoire descriptif,
du devis et des plans – décision.
4.4. Titres de recette – décision.
4.5. Approbation du décompte concernant les travaux d’extension de la Maison Relais «Bei de Bujellien» à Rodange –
décision.
4.6. Approbation du décompte adapté et vote d’un crédit supplémentaire concernant les travaux de mise en conformité et
de rénovation du bloc B de l’Ecole «An Eigent» à Pétange – décision.
4.7. Approbation du décompte adapté et vote d’un crédit supplémentaire concernant le plan d’aménagement particulier du
Centre de Pétange – décision.
4.8. Démission et nomination dans la commission de l’environnement – décision.

5.

Enseignement
5.1. Approbation de l’organisation scolaire provisoire de l’enseignement fondamental pour l’année 2019/2020 – décision.
5.2. Extension de l’Ecole «An Eigent» à Pétange: vote d’un crédit spécial – décision.

6.

Personnel: Création d’un poste de fonctionnaire communal (m/f) pour les besoins du département technique – décision.
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7.

Affaires sociales
7.1. Construction d’une nouvelle maison relais à Pétange: vote d’un crédit spécial – décision.
7.2. Travaux de réfection dans la Maison relais «Dachse vun der Bich» et de la copropriété à Rodange, rue du Clopp n° 2A: vote d’un devis et d’un crédit supplémentaire – décision.
7.3. Convention adaptée avec la société BDK-LU pour l’organisation des activités de loisirs pendant les vacances d’été de
2019 – décision.

8.

Environnement
8.1. Diagnostic intégré de la qualité de l’air dans la Commune de Pétange: approbation du devis – décision.
8.2. Vote de soutien à apporter au projet UNESCO «Man and the Biosphere» sous la gouvernance du syndicat
intercommunal PRO-SUD – décision.
8.3. Restauration d’une prairie humide au lieu-dit «Millebaach» à Lamadelaine: vote d’un devis additionnel et d’un crédit
supplémentaire – décision.

9.

Propriétés
9.1. Contrat de bail relatif à la location d’un terrain sis à Lamadelaine, lieu-dit «In Gras», à M. François Feipel - décision.
9.2. Contrat de bail relatif à la location de terrains sis à Pétange, lieu-dit «Op der Fraewiss», à M. Roger Niedercorn –
décision.
9.3. Avenant n° 1 au contrat de bail relatif à l’occupation temporaire d’une surface sise à Rodange, lieu-dit «Ronnwiss»,
de la part de M. Hugues Le Bouter et Mme Jacqueline Bacle – décision.
9.4. Convention relative à la réalisation d’une canalisation d’eaux mixtes entre la rue Antoine Nangeroni et la rue
Weissenbrill à Pétange avec la société Youbuild Immobilier SA – décision.
9.5. Convention de servitude relative à deux terrains communaux sis à Pétange, lieu-dit «Auf der Frauenwies» avec la
société SOTEL SECS – décision.
9.6. Convention avec la Société du Parking Guillaume SA (Groupe Parkolux) relative à l’exploitation d’un parking souterrain
ouvert au public à Rodange – décision.
9.7. Compromis concernant l’acquisition d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit «Rue de l’Hôtel de Ville», de la part de M. Muric
Bajram – décision.
9.8. Compromis concernant l’acquisition de terrains sis à Lamadelaine, lieu-dit «Am Däich», de la part de M. Roger
Niedercorn – décision.
9.9. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Lamadelaine, lieu-dit «Rue des Près», de la part de
Mme Laurence Hoeltgen – décision.
9.10. Acte concernant l’acquisition d’un immeuble sis à Pétange, lieu-dit «Rue des Écoles», de la part de la société Miel
Invest SARL – décision.
9.11. Acte concernant l’acquisition d’un terrain sis à Rodange, lieu-dit «Rue des Vieilles Parts», de la part de M. Norbert
Marulli, Mme Jacqueline Marulli, Mme Cécile Mourer, M. Jean Nico Pierre, Mme Marie-Paule Baumgartner – décision.
9.12. Acte concernant l’échange gratuit de terrains sis à Rodange, lieu-dit «Rue de la Fontaine» avec M. Paolo Guarda et
Mme Alexandra Rauchs – décision.

10. Infrastructures routières: Réalisation de l’interconnexion par fibre optique des sites communaux: vote d’un devis adapté et
d’un crédit supplémentaire – décision.
11. Urbanisation: Approbation de la convention et du projet d’exécution portant sur le plan d’aménagement particulier (PAP)
concernant des fonds sis à Pétange, lieu-dit «Rue de la Piscine», présenté par la société Immo Future SA - décision.
12. Exposition «Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich»
12.1. Approbation de la convention conclue entre le collège des bourgmestre et échevins et l’association sans but lucratif
«Le Comité du Souvenir de la Commune de Pétange» - décision.
12.2. Vote d’un crédit supplémentaire – décision.

COMPTE RENDU
1. et 2.
Les points 1 et 2 de l’ordre du jour ont été traités en
séance à huis clos.

M. Gilles Longhino, de Rodange, est nommé
provisoirement aux fonctions de fonctionnaire communal
dans le groupe de traitement B1, sous-groupe
administratif.

Le conseil communal a décidé de rendre public les décisions
suivantes:

Augmentation de la tâche de deux caissières du service des
piscines communales – décisions.

Nomination d’un fonctionnaire (m/f) du groupe de traitement
B1, sous-groupe administratif, pour les besoins du service du
secrétariat général – décision.

Mme Sandy Hoffmann et Mme Angélique Hoss profiteront
d'une augmentation de tâche de 20 heures par semaine à
24 heures par semaine avec effet au 1er juillet 2019.

www.petange.lu
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3.
Communications du collège des bourgmestre et
échevins.
Néant.

4.1.
Administration générale.
Approbation du projet d’aménagement particulier (PAP)
concernant des fonds sis à Pétange, lieu-dit «Rue Batty
Weber» (École de Musique), pour le compte de
l’Administration communale de Pétange – décision.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir fänke mam Punkt 4.1. un. Et ass d’Viraussetzung fir de
Punkt 4.2. ze maachen, dat heescht d’Presentatioun vun der
neier Museksschoul vu Péiteng. Mir haten an deem Kontext
de PAP am Fong schonn hei am Gemengerot, de PAP
„Nouveau quartier – Ecole de musique“. Doropshi si mir
higaangen an hunn d‘„cellule d’évaluation“ vun der
„Commission d’aménagement du territoire“ consultéiert. Mir
haten och ausgeschriwwen, dat heescht mir haten
d’Publikatioune gemaach, esou datt d’Bierger wärend 30
Deeg konnten d’Projete kucke goe respektiv Remarke
maachen. Do war eng Biergerin, eng Urainerin, déi dovunner
profitéiert huet. Et geet elo drëm, engersäits Stellung ze
huelen zu de Remarken, déi d‘„cellule d‘évaluation“ gemaach
huet, an anersäits ze kucken, wéi mir op déi Objektioun an déi
Observatioun vun der Biergerin reagéieren, déi reklaméiert
huet.
Wat d’Remarken ubelaangt, esou hutt dir déi an ärem Dossier
fonnt. Dat ass den Avis vum 29. Abrëll 2019, wou mir eng ganz
Rei Remarken och unhuelen, anerer awer net onbedéngt
suivéieren. Déi éischt Remark vun der „cellule d’évaluation“
war déi betreffend de Koeffizient vun der Fläch vun der Cellule.
Do stelle mir fest, datt dee Koeffizient, dee mir am PAG hunn,
respektéiert ass. Mir sinn och der Meenung, datt déi Sortie an
Direktioun vun der rue J.B. Gillardin noutwenneg ass, well et
wichteg ass fir datt mir den ënnerierdesche Parking engersäits
kënnen erschléissen iwwer d’rue Batty Weber an anersäits
d’Sortie wéinst dem Verkéier an d’rue Gillardin kënnen
assuréiere fir net alles ze konzentréieren. An och déi Remark
zu der „place publique“, datt déi eventuell ze vill grousszügeg
wier an datt déi ze vill versigelt wier, hu mir net guttgeheescht,
well mir der Meenung sinn, datt déi „place publique“
noutwenneg ass virun esou enger Schoul, wou awer eng Rei
Schüler kommen an dat eng wichteg Plaz ass, wou ee sech
begéint am Virfeld vun der Museksschoul, wou och d’Elteren
an aner Leit sech kënnen treffen. An och well mir en
Auditorium virgesinn hunn ass et noutwenneg, datt mir déi
Plaz do virdrun hunn, esou datt mir déi Remarken do net
wëllen a Betruecht zéien.
Op där aner Säit, dat war de „recouvrement des rampes
d‘accès“ wou se gesot hunn, mir sollen eng Pergola maachen.
Do wëlle mir drop agoen a mir hu gesot, mir géifen dat do
virgesinn. Do hätte mir hinnen da Rechnung droen.
Da sinn eng ganz Rei méi kleng Remarken, wat dee
grapheschen a geschriwwenen Deel ugeet. Och do hu mir dee
ganz groussen Deel guttgeheescht, just vläicht op deem
engen oder anere Punkt, wou si gesot hunn, mir sollen et
eraushuelen, do besti mir awer drop fir et dran ze behalen.
Ënner anerem och wat de Punkt vum „Kiss&Go“ ubelaangt,
wou mir der Meenung sinn, datt mir dat mussen
dokumentéieren, well awer eng ganz Partie Schüler an
d’Museksschoul bruecht gi fir an d’Museksschoul ze goen an

dofir d’Plaz „Kiss& Go“ noutwenneg ass fir de Fonctionnement
vun dëser Museksschoul.
Dann ass déi Diskussioun vun där Persoun, déi reklaméiert
huet, déi opsteet. Dat betrëfft besonnesch dat Gebai, dat mer
an der rue Gillardin opriichten nodeem mir dat aalt
ewechgerappt hunn a wou d’Sortie wäert si vun dem Parking.
Do hu mir entscheet, datt d‘Änwert déi wier, datt mir
selbstverständlech de „raccord harmonieux“, wéi mir dat
generell an eisem PAG, an eisem Bautereglement stoen hunn,
géife respektéieren. Déi Leit hu scho Recht, well hiert Haus
net extra grouss, net héich ass. Wa mir do ubauen, da musse
mir den Haiser, déi do lénks a rechts stinn, Rechnung droe wa
mir do dee Projet maachen. Dat ass jo och nach net an enger
éischter Phas virgesinn. An enger éischter Phas ass
eigentlech just d’Sortie virgesinn. An enger 2. Phas, enger
spéiderer Phas, gëtt d’Méiglechkeet ginn – an dat hu mir och
virgesinn - fir do e Gebai opzeriichten, fir eventuell do e bësse
méi e flotten Iwwergang ze kréien zum hënneschten Deel vun
der Museksschoul. An och fir déi Logementer, déi mir do
virgesinn haten, ze integréieren an dëst Gebai. Dat bedéngt,
datt mer dann, wann et eng Kéier esou wäit ass, déi Bierger
nach eng Kéier consultéieren a si de Projet nach eng Kéier
kucke loossen. An da kënnen si nach ëmmer am Kader vun
der Baugeneemegung hir Remarken an hir Objektiounen a
Kommentare maachen. Op jiddwer Fall wäerte mir, an dat ass
eng Garantie, déi mir hei wëlle proposéieren – de Raccord
hannen zu deene Gebaier assuréieren.
Da war e Problem, wat d’Kadasternummeren ubelaangt. Dat
ass awer materiell, an déi wäerte mir och verbesseren, esou
datt mer dee Problem och aus der Welt schafen.
Schlussendlech bleift nach déi „cession inférieure au quart“,
déi an engem PAP virgesinn ass, ze reegelen. Do ass
virgesinn, datt een e „paiement d’une indemnité
compensatoire“ mécht. Mir verzichten dorop, well mir eis net
selwer Suen iwwerweise well et eisen eegene Projet ass. Et
ass e Projet vun der Gemengeverwaltung. A mir wëllen awer
och ganz kloer soen, datt en Deel vun deem Projet net
nëmmen eleng fir d’Museksschoul ass. Et ass och en Deel
definéiert fir en ëffentleche Parking. An och do ass jo
d’Ëffentlechkeet, déi vun dësen Installatioune profitéiert an déi
net onbedéngt direkt a Verbindung steet mat der
Museksschoul a mam Auditorium, esou datt mir géife mengen,
datt dat d’Ursaache si firwat mir op dee Rescht, dee feelt, par
rapport zu de 25% Kompensatioun géife verzichten.
Wat mir haut mussen entscheeden, dat sinn am Fong 3
Saachen. Déi éischt beäntwert de Schäfferot propper a séier.
Mat den Äntwerten, déi de Schäfferot elo proposéiert op
d’Doleancë vun der „cellule d‘évaluation“ a vun deene
Persounen, déi reklaméiert hunn, gëtt de Gemengerot gefrot
ob en averstanen ass. Zweetens, datt mir dann dee PAP
„nouveau quartier Ecole de musique“ guttheeschen. An dat
drëtt, datt mir verzichten op dat, wat feelt vun deene 25% an
och op eng „indemnité compensatoire“.
Becker Romain (déi gréng):
Wat eis aliicht an dem Avis vun der „cellule“, dat ass, datt déi
ëffentlech Plaz ze vill versigelt ass esou wéi et momentan
ausgesäit. Mir hunn eis d’Fro gestallt, ob do net aner Mëttele
wiere fir eng Plaz ze schafen, ouni datt alles zoubetonéiert
muss ginn. No eise Recherchen, déi mir gemaach hunn, do
steet fest, datt eng ëffentlech Plaz net onbedéngt muss
versigelt ginn. Mee dat kann een och méi ökologesch
maachen andeems d’Waasser ofleeft an datt een net eng
Bëtongsfläch mécht. Dofir fannen ech et net gutt, wa mir als
Gemengerot deen Avis do direkt zeréckschécken a soen, et
geet net anescht a mir mussen dat versigelen. Dat fanne mir
net gutt.
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Mellina Pierre, Buergermeeschter:
De Schäfferot huet sech déi Saach net einfach gemaach. An
enger éischter Phas hu mir eis dat ugekuckt. Mir sinn der
Meenung, datt dat net esou eng grouss Fläch ass. Mir musse
wëssen, datt mir en Zougang mussen hunn – wat mir
hannenno am Projet gesinn – wann do am Auditorium eng
Kéier 300 Leit sinn. Da kann ee keng kleng Plaz do hunn, mee
et muss een do eng Méiglechkeet hu fir sech ze verdeele wann
déi Leit duerno aus dem Auditorium erauskommen. Dofir si mir
der Meenung, datt et net esou grouss ass. Et muss ee sech
dat awer richteg ukucken. Et ass keng grouss Plaz, et ass eng
minimal Plaz, déi an eisen Aen noutwenneg ass fir de
Fonctionnement vun esou enger Schoul, vun esou engem
Gebai kënnen z’assuréieren.
Becker Romain (déi gréng):
Den zweete Punkt, wou mir net frou driwwer sinn ass, datt eent
vun den eelsten Haiser vu Péiteng ofgerappt gëtt fir just eng
Sortie vun engem Parking respektiv fir eng Entrée an e
Parking ze maachen. Dat fanne mir schued an traureg. Dat
Haus ass en dichtegt Haus gewiescht, joerzéngtelaang. Et si
vill Veräiner, déi sech do an deem Haus getraff hunn. D’Haus
huet scho säi Cachet, seng Wichtegkeet gehat an der
Grousstrooss hei zu Péiteng. Dofir fanne mir dat relativ
schued, datt mir do eent vun deenen eelsten Haiser
ewechrappe fir nëmmen eng Entrée oder eng Sortie vun
engem Parking ze maachen. Wann een dat Haus bannendra
gesäit, et ass natierlech elo net méi immens an der Rei well
mir jorelaang näischt méi do gemaach hunn. Et ass eis Schold
als Gemeng. Et huet eis als Gemeng gehéiert a mir hu weider
näischt dran investéiert. Et ass awer nach en dichtegt Haus a
mir wiere méi frou gewiescht, wa mir eng aner Léisung fonnt
hätten ewéi d’Gillardinshaus ewechzerappen. Doriwwer eraus
gëtt et e Gaart hanner dem Haus mat richteg ale Beem. Do
steet e Bam an der Mëtt, deen erhalenswäert wier. Et wier flott,
wa mir kéinten derlaanscht fueren an net déi Beem, déi nach
am Gaart stinn, ewech huelen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et ass e Choix vun dësem Projet mat dëser Entscheedung,
datt mir dat Haus ewechrappen. Bon, dir fannt et vläicht e flott
Haus. All Haus kann e flott fannen. Mir hunn et och net op den
Inventaire gesat wéi mir d’Haiser klasséiert hunn, an ech hunn
och net vun der grénger Partei héieren, datt dat soll drop
kommen. Ech hat ni eppes héieren dovunner. Dofir hu mir
gemengt, datt de Gemengerot déiselwecht Meenung hätt wéi
de Schäfferot, datt dat Gebai net erhalenswäert wier, well soss
wier et jo op där Lëscht drop. An dat Haus ass an engem ganz
schlechten Zoustand. Wann een dat Haus wëll erhalen, dann
ass dat en enormen Invest. Hei musse mir soen: hei affere mir
en Haus fir e ganz wichtege Projet fir déi kulturell Aktivitéiten
an der Péitenger Gemeng.
Becker Romain (déi gréng):
Et ass net, datt et en immens schéint Haus ass, mee et ass en
historesch wäertvollt Haus. Och a virun allem de Werdegang
vun deem Haus. Ech mengen, den Här Breyer weess
Bescheed. Si hu sech och an der Zäit als Syndicat do getraff.
Wéi gesot, et huet näischt mat Schéinheet ze dinn. Fréier
waren déi Haiser nun emol ewéi se waren. A well dat awer
wierklech eent vun deenen eelsten Haiser zu Péiteng ass, ass
et schued, datt dat esou geschitt.
Breyer Roland (CSV):
Ech sinn elo just ernimmt ginn an ech wollt mäi Wuert derbäi
maachen. Dat Haus huet eng Geschicht, ouni Zweiwel, et ass
eng Geschicht dobäi. D’Gillardinen, déi dra waren. Ech ware
bei den Iewe vum Gillardin, dem Emile z.B. an der Cousine. Si
www.petange.lu

verstinn, datt d’Gemeng d’Haus ewechrappt. Dat Haus ass
ass net zoumuttbar, datt Leit do nach an an aus ginn. Wann
ee kuckt, wat do zesummegebrach ass. Dat Haus ass 1988
vun der Gemeng kaf ginn. Et ass am Fong geholl näischt dru
gemaach ginn ausser frësch Rolllueden an en neien Daach
drop. Deen neien Daach huet drop gedréckt an dat Haus
bascht auserneen. Wann der dat wëllt retten, da muss ee vill
Suen investéieren. Et muss een et praktesch komplett
ofrappen an nei opriichten. Dat wier dat verstännegst.
Dat eenzegt, wat interessant ass, dat ass, datt am Gaart nach
e Pëtz ass, huet den Här Emile Gillardin gesot. Seng
Grousselteren hunn ëmmer erzielt, et wier e Schatz dran ze
fannen. An der franséischer Revolutioun hätten d’Paschtéier
an d’Kierchen hir gëlle Saachen do verstoppt. Et wier derwäert
nach eng Kéier ze kucken ier mer komplett alles ewechrappen,
ob mer net vläicht eng kleng Fortune do fannen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Also wann ech kucken, wat d’Museksschoul kascht, da wier et
interessant fir deen ze fannen.
Becker Romain (déi gréng):
Ausser deem Pëtz sinn och déi Beem erhalenswäert. Do steet
e Bam matten an der Mëtt vum Gaart. Ech wier frou, wa mer
dee kéinten erhalen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Also ech ka mir dat net gutt virstellen, muss ech éierlech soen.
Becker Romain (déi gréng):
E Bam vun iwwer honnert Joer kréie mer net esou eraus.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dee Moment géif ech hei dovunner ausgoen, datt déi
Diskussioun vun deem PAP ofgeschloss ass a wou ech
eigentlech muss drop hiweisen, datt mir de PAP eigentlech
schonn eng Kéier hei haten an datt mer deen ofgeschloss
hunn an hei just d’Kommentare vun der „cellule d’évaluation“
respektiv vun deene Leit, déi reklaméiert hunn, nach eng Kéier
consultéieren an dann elo driwwer ofstëmmen.
Accord par 15 voix et 1 abstention (Piratepartei).

4.2.
Administration générale.
Construction d’une nouvelle école de musique à Pétange:
approbation du mémoire descriptif, du devis au montant de
26.070.000,00 euros TTC et des plans – décision.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dir Dammen an dir Hären, et ass allgemeng gewosst, datt mir
scho laang plange fir eng nei Museksschoul bei eis an der
Gemeng ze bauen. An dat, well mer mat de Schüler, déi mir
de Moment hunn, a mat de Gebailechkeeten, déi eis zur
Verfügung stinn, un d’Grenze komm sinn. Mir hu scho laang
dru geduecht fir de Schüler kënnen en neit Heem ze ginn, fir
modern ze ginn, fir adequat ze gi fir dat, wat eng modern
Museksschoul fuerdert. Mir hunn elo d’Plaz fonnt – den Här
Buergermeeschter huet et jo elo grad erkläert – wou mir wëllen
déi nei Museksschoul bauen. An zwar, datt se och deem soll
gerecht ginn, wat mir an deenen nächste Jore wëlles hu well
eis Gemeng jo méi grouss gëtt. D’Zuel vun de Schüler, déi
awer nach gären an eng Museksschoul ginn, hëlt och nach
zou. A mir hunn an der Lescht ëmmer misste mat relativ
laange Waardelëschte fueren oder Kanner op Déifferdeng
respektiv Käerjeng schécken, esou datt mir dru geduecht hu
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fir d’Museksschoul an deem Sënn ze bauen, datt mir se méi
grouss, méi modern wëlle maachen, kucken, datt d’Akustik
stëmmt an och emol Raimlechkeete schafe fir Elteren, déi hir
Kanner ofhuele kommen, mee sech och emol kënnen e
wéineg an der Museksschoul ophalen.
Doriwwer eraus wëlle mir och der Kultur an der Gemeng neie
Schwong ginn. Ech mengen, d’Kultur hei bei eis soll net
zeréckstoen. Dofir hu mir och dru geduecht fir en Auditorium
an dës Museksschoul anzebauen. En Auditorium, deen iwwer
250 Plaze soll hunn a wou mir ebe sengesgläichen hei am
Kordall kënne sichen. Mir hunn zwar Museksschoulen an den
Nopeschgemengen Déifferdeng a Käerjeng, mee esou en
Auditorium fir och nach ausser Concerte kënne Gesang ze
presentéieren an d’Kanner sech kënnen op enger Bühn
virstellen, dat feelt nun emol. Well mir op där Plaz jo e Parking
hunn an dee Parking net ganz wollten ewechhuelen an och
der Meenung sinn, wann Instrumenter sollen ugeliwwert ginn,
wa Leit mat enger Behënnerung sollen dohinner kommen, wéi
och ëmmer, a fir eiser Geschäftswelt och e Bléckpunkt ze ginn,
da solle mir och nach e Parking ënnert déi Museksschoul
bauen. Mir sinn zu deem Punkt komm, fir eis drun ze ralliéieren
an ze soen, mir maache e Parking mat 2 Stäck ënnert déi
Museksschoul, esou datt, wann am Auditorium Aktivitéite sinn,
d’Leit do kënnen erafueren. Och d’Leit mat enger
Behënnerung. D’Instrumenter kënnen ugeliwwert an direkt
eropgefouert ginn, wa se net bausse virun der Dir ofgeliwwert
ginn, esou datt mir och an deem Sënn esou engem grousse
Gebai matten am Zentrum vu Péiteng solle gerecht ginn.
D’Museksschoul a sech soll e Foyer mat engem Espace fir ze
waarde fir d’Eltere kréien, mat enger Buvette, déi funktionéiert
wann uewen am Auditorium Aktivitéite sinn. 3 Perkussiounssäll
sollen drakommen, dat ass jo de Moment nach grouss „en
vogue“ an et si ganz vill Kanner, déi sech dofir interesséieren.
3 Solfège-Säll fir datt mir och kënnen de Solfège esou halen
ewéi et soll sinn an net ze vill Kanner an enger Klass hunn. 6
Unitéite fir Instrumentalcoursen, 5 Klassesäll wa mir net just
eenzel Instrumentalcoursen hunn. Mir musse jo och kleng
Gruppen hunn, déi funktionéieren, oder fir Kammermusek, esou
datt mir déi och nach kënnen a 5 Säll funktionéiere loossen.
Dann den Auditorium mat e wéineg méi wéi 250 Persounen.
Dann eng Administratioun, déi och dra soll komme mat engem
Konferenzsall fir d’Chargéen a mat enger klenger Kitchenette,
well do si jo ganz vill Chargéen, déi hin an hir lafen, well se net
nëmme bei eis an der Museksschoul sinn, mee déi zu ganz
komeschen Zäite musse Coursen halen.
Mir wëllen et och nach esou maachen, datt, wa mir de Volet
kucken, wéi de Bau vun der Museksschoul soll gehandhaabt
ginn, dir och nach méi Erklärunge vun eisem Architektebüro,
deen e bësse méi an d’Detailer wäert goen iwwer den Daach,
d’Begréngung vum Daach, d’Daachzorten, wéi mir eis
Verrièren ausstatten, wéi mir d’Beliichtung am Foyer maachen
an am Auditorium, wéi mir d’Photovoltaikanlag maache mat
enger Stäerkt vun 30kW, a wou mir och nach op de Wee solle
goe fir mat Sudgaz ze schaffen. Dat musse mir nach kucken.
An dann natierlech den ënnerierdesche Parking, wou mir
iwwer 2 Niveaue ginn, wou mir 97 Plaze virgesinn hunn, wou
dee gréissten Deel dovunner eise Matbewunner oder deene
Leit, déi wëllen a Péiteng akafe kommen, zegutt kënnt an
natierlech och ganz gutt soll funktionéiere wa mir am
Auditorium Aktivitéiten hunn.
Dat Ganzt huet natierlech säi Präis. Dat sinn a sech 3
Modullen, et ass d’Museksschoul, et ass den Auditorium, deen
net nëmmen, mee fir d’alleréischt der Museksschoul awer och
fir eis Museksgesellschaften an der Gemeng an der
Ëmgéigend zegutt komme soll. Wa mir deen Auditorium do
stoen hunn, da gëtt dat natierlech en „Anziehungspunkt“ hei

bei eis an der Gemeng. Et gëtt och eng Erausfuerderung fir
d’Museksschoul an och fir eis. Dat gëtt en Auditorium, deen
duerno mat Liewe gefëllt muss ginn, well et ass net nëmmen,
datt mir esou en Auditorium dohinner stellen, mee dee muss
herno funktionéieren, esou datt dat eng nei Erausfuerderung
fir gewësse Gesellschaften hei an der Gemeng soll sinn. Also
mir hunn eng Museksschoul mat all deene Säll, déi ech
opgezielt hunn. Dat wäert dir elo an den nächste Minutte
gesinn, wann de Büro Schemel a Wirtz iech déi ganz
Presentatioun virstellt. Dann hu mir den Auditorium an den
ënnerierdesche Parking. Dat alles huet natierlech och säi
Präis, esou datt mir duerno op méi oder manner 26 Milliounen
Euro mat deenen 3 Unitéiten erauskommen. Mir erwaarden
eis natierlech och Subsiden, déi awer nach net ganz feststinn.
Esou gutt Richtung Klimapakt, Richtung Educatioun, well
d’Museksschoul jo no deenen neie Modalitéiten zur
Educatioun gehéiert. D’Museksschoule si jo ënnert
d’Educatioun gestallt ginn. An den Auditorium fält jo och nach
ënnert d’Kultur, esou datt mir och an deenen nächste Wochen
am Ministère virstelleg gi fir ze kucken, wéi héich déi Subsiden
nach sollen ausfalen, déi mir nach ganz gären a Kaf huele bei
deem Präis. Mee wann een eng Museksschoul baut, wann ee
wëll Kultur a seng Gemeng bréngen, wann een eng
Museksschoul huet an et wëll ee senge Schüler méi Modernes
an Adequates brénge fir besser a méi schéi kënnen ze léieren,
dann huet dat e Präis. Et baut ee jo esou eng Museksschoul
net nëmme fir ee Joer, och net fir zwee, et baut een dat iwwer
Generatiounen eraus.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Domat huet d’Madamm Conter de politesche Volet ofgedeckt.
Ech géif dann elo dem Architektebüro d’Méiglechkeet ginn –
si hunn, mengen ech, eng Powerpoint-Presentatioun virgesinn
– fir eis den Dossier virzestellen. Dir hutt d’Wuert.
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Vorstellung der neuen Musikschule in Petingen
Standort: auf dem Gelände des ehemaligen Lycée Technique
Mathias Adam in Petingen
Die Räumlichkeiten der Schule:
•
•
•
•
•
•
•

3 Säle für den Schlagzeugunterricht
3 Klassensäle
6 Unterrichtsräume für Instrumentalunterricht
5 Unterrichtsräume für Instrumental- und
Gesangsunterricht
1 Konzertsaal für 250–300 Zuschauer
Räume für Verwaltung mit Konferenzraum
Tiefgarage

Weitere Räumlichkeiten:
•
•
•
•
•
•

Wartebereich mit Bar für Eltern und Schüler
Imbiss-Küche
Instrumenten Fahrstuhl im Bühnenbereich
Künstlerumkleiden
Pförtnerloge
Separate Ausfahrtsrampe via Rue Gillardin

Das Foyer schlängelt sich vom Haupteingang bis zum
Innenhof durch das Gebäude. Im ersten Obergeschoss
befindet sich das Auditorium, welches 270 Zuhörern Platz
bietet. Ein Personenaufzug verbindet die Etagen indes ein
Lastenaufzug für größere Instrumente direkt von der
Tiefgarage hinter die Bühne hinaufführt.
97 Parkplätze stehen den Besuchern, Kursleitern und
Schülern auf zwei unterirdischen Stockwerken zur Verfügung.
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Die Einfahrt zur Tiefgarage befindet sich in der rue Batty
Weber derweil die Ausfahrt in die rue Gillardin führt.
Das Gebäude wird in Betonbauweise errichtet da sowohl der
Aufwand als auch der Aufpreis einer Holzbauweise sehr groß
sind um eine gleichwertige Akustik zu erreichen.
Auf die Art der Photovoltaikanlage wird man sich erst in einer
späteren Bauphase festlegen. Doch es steht bereits fest, dass
eine Photovoltaikanlage auf das Dach der Musikschule kommt.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir géifen e grousse Merci soe fir déi Presentatioun. Hei konnt
ee sech, esouwäit een dat nach net am Dossier gesinn huet,
en Abléck maache wat mir do opriichten. Et ass sécherlech e
flotte Projet, dee gutt duerchduecht ass an zesumme mat
deene Verantwortleche vun der Museksschoul gekuckt ginn
ass. An ech géif dann emol einfach froen, wien sech wéilt zu
Wuert mellen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Merci fir déi vill Erklärungen. Villes gefält mir ganz gutt, an et
ass och wichteg fir eis Kultur ze stäerken, wa mir déi nei
Museksschoul kréien. Ech géif awer nach gären op e puer
Detailer agoen. Wëllt dir déi Froen eenzel, esou datt een all
Kéier drop äntwere soll?
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech géif mengen, dir sollt d’Fro stellen, an da géife mir eisen
Architekten oder der Madamm Conter d’Wuert gi fir drop ze
äntweren.
Goergen Marc (Piratepartei):
Fir d’éischt hätte mir natierlech begréisst, wann den Här Origer
och hei gewiescht wier. Et ass e Projet vu 26 Milliounen, an do
wier et schéi gewiescht, wann hien och derbäi wier.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Also hien huet et scho gesinn. Den Här Origer war dobäi, wéi
mir d’Presentatioun gesinn hunn. Den Här Origer steet dozou.
Hien huet de Mëtteg Cours. Dir wësst jo, wéi dat ass. En ass
de Moment nach mam OPL am Ausland ënnerwee. Mee op
jiddwer Fall steet hien zum Projet. A fir déi ganz Entwécklung
vum Projet war hie vun Ufank un abezunn a konnt och do säi
Matsproocherecht geltend maachen. Also op alle Fall ass et
mat him beschwat. D’Chargé de Coursen hunn et och schonn
eemol gesinn an et ass awer elo net méi gaange fir hinnen
deen dote Projet esou séier ze weise well mir virdrun
d’Vakanzen haten. Déi nächst Woch gesinn se de Projet och
nach eng Kéier ewéi en elo do steet. Op jiddwer Fall waren se
och alleguer mat agebonne ginn.
Goergen Marc (Piratepartei):
Merci fir d’Informatioun. Trotzdeem hätt ech et awer geschätzt,
wa bei esou engem Projet den Direkter derbäi gewiescht wier.
Wat de Bau ubelaangt, do kann ee sécherlech verschidde
Goûten hunn. Mech hat et beim éischte Bléck éischter un e
Shoppingzenter erënnert. Ech hätt och begréisst, wann
d’Bëtongsflächen net esou grouss gewiescht wieren. Do hätt
ee kéinte méi e schéine Projet maache matten am Stadkär,
deen déiselwecht Flexibilitéit gehat hätt.
Den Auditorium mat 270 Plazen. Do ass d’Fro, wéi dacks deen
duerno wäert genotzt ginn an ob de Schäfferot iwwerhaapt
scho mat deene lokale Museke Kontakt opgeholl huet. Falls jo
- et ass jo elo gesot ginn, datt dee mat Liewe soll gefëllt ginn , heescht dat dann och, datt Concerten, déi aktuell zu Rolleng
an zu Rodange stattfannen, da verluecht ginn?
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Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Wa si wëllen, jo. Ech mengen, dat hänkt ganz vun de
Museksgesellschaften of. Wa si wëllen hir Gala-Concerten hei
an den Auditorium maache kommen, da leeft dat ewéi mat
eise sämtleche polyvalente Säll. Si schreiwe sech an, et gëtt
gekuckt, ob dee Moment näischt aneschters ass, a
selbstverständlech kënne si dann déi Säll notzen. Dofir gëtt se
jo gebaut. Awer net nëmme fir d’Museksschoul. Museksschoul
soll Virrang hunn, op jiddwer Fall fir déi Aktivitéiten, déi do
stattfanne sollen. Net nëmme mat eiser Museksschoul eleng.
Et muss ee jo bedenken, datt mir am Kordall zu 3
Museksschoulen zesumme schaffen. Iwwerhaapt schaffen
d’Museksschoulen am Land gären zesumme fir an déi eng an
déi aner ze goen a sech auszetauschen, fir Concerten an
Aktivitéiten zesummen ze maachen. Dat soll och méi
zesummewuessen. Eis Museksgesellschafte sollen net
„außen vor“ bleiwen, si solle vun deem Auditorium kënne
profitéieren. A wa si wëllen zesummen oder mat Museken aus
anere Gemengen zesumme wëlle Concerte maachen,
selbstverständlech.
Goergen Marc (Piratepartei):
Goufen se da mat agebonne fir d’Realisatioun?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
D’Museksgesellschafte sinn net mat agebonne ginn. Dat sinn
Asbl’en, déi sinn net mat agebonne ginn. Hei ass et jo an enger
éischter Phas emol dorëms gaange fir eng nei Museksschoul
ze bauen. Ech mengen, eng nei Museksschoul, déi entsprécht
méi engem Programm, wou an enger Museksschoul muss
absolvéiert gi mat deene Chargé de Coursen, déi doranner
musse schaffen. Den Auditorium ass eng aner Aktivitéit, wou
duerno ebe jidderee ka profitéieren. Mir, also de Schäfferot,
waren an d’Land nach esou en Auditorium kucke fir emol ze
gesinn, wéi dat ka funktionéiere wann ausser enger
Museksklass eng Museksgesellschaft doranner spillt. Wéi
kann een déi Akustik do regléieren? Ech mengen, dat ass alles
beschwat ginn. Dat kënnt elo op den Akustiker zou fir eben
deen Auditorium esou ze riichten, datt deem ka Rechnung
gedroe ginn an esou Gesellschaften do spille kënnen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Wa mir vu Liewe fëlle schwätzen, ass et dann esou, datt
duerno och Theatergruppen eppes do maache kënnen, oder
ass et reng musikalesch virbehalen?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Also de Gros ass jo musikalesch virbehalen. Et schléisst net
aus, datt deen een oder dat anert Theaterstéck emol dra
gespillt ka ginn. Et muss een natierlech ëmmer dovunner
ausgoen, datt, wann ee reng Theater an esou engem Sall wëll
maachen, dat eng aner Konfiguratioun muss kréien. D’Akustik
ass anescht, d’Beliichtung ass anescht, d’Bühnebild ass
anescht, et komme ganz aner Bühnebiller mat eran. Do muss
een awer duerno differenzéieren, a wéi wäit mir do kënne
goen. Mir dierfen net vergiessen, datt mir bei eis an der
Gemeng zu Rodange e polyvalente Sall hunn, wou Theater
gespillt ka ginn a wou jo och nach erneiert soll ginn. Dat ass
nach e Projet, deen ausgeschafft muss ginn. A doriwwer eraus
hu mir och nach de Fräizäitzenter zu Lamadelaine, wou och
nach Theater ka gespillt ginn.
Goergen Marc (Piratepartei):
Wou mir bei der Bühn sinn. Op der Foto fält op – dat ass vläicht
éischter eng Fro fir d’Architekten -, datt op béide Säiten d’Bühn
ofgeschnidden ass par rapport zu de Sëtzraim. Hat dat
iergendeng Begrënnung mat deenen Dieren?
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Also dat ass net ofgeschnidden. Mir brauchen do
Noutausgäng - béidsäiteg - am ënneschte Beräich vum Sall fir
d’Leit z’evakuéieren an engem Noutfall. Wat richteg ass, déi
Sëtzgruppe mussen nach méi Richtung Zeen orientéiert ginn
an net éischtrangeg Richtung Noutausgang. Dat ass richteg.
Do wäerte mir nach dru schaffen, datt d’Bléckfeld vun deene
Sëtzplaze ganz kloer méi a Richtung Zeen orientéiert gëtt.
Goergen Marc (Piratepartei):
Wou mer an deem Raum sinn, wéi ass et do mat de Rollstill?
Wou kënnt deen erof? Well ech hunn op de Biller gesinn, datt
iergendwou eng Trap ass.

genuch Parkingen. Et muss ee jo och bedenken datt, wann
Aktivitéiten ausserhalb vun der Museksschoul dra sinn, dann
ass d’Museksschoul jo och eidel. Da sinn d’Kanner net do,
d’Elteren an der Reegel och net do, an da komme jo just déi
Leit, déi wëllen un där Aktivitéit deelhuelen. Et ass och an aner
Stied esou. Wann de Parking vun der Philharmonie voll ass,
wann de Parking vum Escher Theater komplett ass, da muss
een einfach kucke fir iergendwéi an de Stroossen niewendrun
eng Parkplaz ze fannen. Mir wëllen och net grad alles mat
Parkplaze versigelen. Wa mir esou kucken, 97 Parkplazen
ënner deem Gebai, dat mir bauen, ass allgemeng guer net
esou schlecht.

Mam Lift uewen eran.

Mir wëssen, datt mir entweder ni genuch oder ze vill hunn. Dir
wësst jo, wéi dat ass. Déi eng komme gär mam Auto a géifen
am léifste mam Auto erafueren. Fir déi geet et ni duer. An déi
aner, déi soen, ech brauch kee Parking, ech huelen den
ëffentlechen Transport.

Goergen Marc (Piratepartei):

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Mam Monte-charge?

Ech mengen, de Gemengerot huet d’Critèrë festgeluecht fir
den Auditorium, an dat waren der ganz genee 32. Mir hunn der
3 Mol esou vill ewéi de Gemengerot festgeluecht hat.

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
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Mir hu fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit – wat d’Visiteuren
ugeet – e Lift am Aganksberäich, deen allgemeng de
Studenten oder de Visiteure vum Concertssall et erlaabt,
Zougang uewen am Sall ze hunn. Déi Persoun huet dann eng
Sëtzplaz uewen an den ieweschte Reien, wou en a sengem
Rollstull ass oder eng speziell Sëtzplaz huet. E kënnt net erof
vun uewen. Wa mir elo e Solist hunn, dee muss op d’Zeen
kommen an deen awer am Rollstull sëtzt, da muss e mat dem
„pont élévateur“ kommen, deen hannert der Zeen ass. Wat
awer de Moment net de Fall ass, datt mir e Student hunn, dee
gehbehënnert ass. Mee dat ass och méiglech, datt deen
Zougang zu der Zeen huet.
Goergen Marc (Piratepartei):
Wann ech dat richteg verstanen hunn, da kann een, wann ee
kucke kënnt, just an der leschter Rei sëtzen an net iergendwou
an der Mëtt oder vir, wann ee gehbehënnert ass.
Patrick Wirtz,
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Dat ass richteg. Et sief dann, et huet een eng zousätzlech
Hëllef fir erof ze kommen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Wat net onbedéngt praktikabel ass.
Wann d’Leit elo dohinner kommen, dann hutt dir do 97
Parkplazen. Schätzt dir dat an, datt dat duergeet wann ee
bedenkt, datt 270 Plazen do sinn an dat Ganzt nach
opgemaach gëtt fir Restauranten a wat nach alles an der
Géigend ass. Oder Geschäfter. Wann do eng Kéier e Concert
ass, geet dat duer plus d’Museker mat Begleeder, wann ee bei
esou engem Projet 97 Parkplazen huet?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Wann ee kuckt, wéi vill Parkplazen een do ariicht, da soll ee jo
och drun denken, datt d’Leit solle mam ëffentlechen Transport
kommen. Et ass am Zentrum vu Péiteng. Do komme Bussen,
déi dat ufueren. Leit, déi vun auswäerts kommen an déi net
wëlle mam Auto kommen, déi kënne mam Zuch kommen. A 5
Minutten ass een op der Gare. Ronderëm d’Museksschoul –
ënne bei der Sportshal – ass e grousse Parking. An der
Gillardinstrooss ass och nach e Parking, iwwer d’Strooss
ewech virun der Police ass och nach e Parking. Alles an allem
mengen ech, wa mir esou kucken, dann hätte mir praktesch

Goergen Marc (Piratepartei):
Vun deene 97 Parkplazen, wéi vill wäerten der do fir
d’Museksschoul reservéiert sinn?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Keng.
Goergen Marc (Piratepartei):
Et sinn also keng reservéiert Parkplazen, déi do ewechfalen?
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Neen. Mir reservéiere keng Parkplaze fir d’Chargé de Coursen
– och de Moment net. Mir hunn och keng reservéiert fir déi
aner Léierpersoune bei de Schoulen. Dat gëtt Diskussiounen,
well se kommen zu verschidden Zäiten. Gutt, een dee vläicht
emol méi belueden ass duerch en Cello oder duerch en
Instrument, dat hie matbréngt. Fir deen ass et jo flott, wann en
eng Parkplaz fënnt. Wann e Pech huet an de Parking ass
komplett, da kann e just bäifueren, oflueden an dann
anerwäerts eng Parkplaz sichen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Et ass wierklech ze begréissen, datt dir un de Solar geduecht
hutt, deen drop kënnt. Mir hu virdrun iwwer d’Waasser
geschwat. War net dru geduecht gi fir d’Reewaasser
opzefänke fir d’Toiletten ze spullen?
Patrick Wirtz,
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Ech mengen, mir hunn dovunner geschwat. De Projet war
relativ komplex an där Hisiicht, datt mir jo iwwer
d’Waassergesetz vun 2008 mussen d’Reewaasser opfänken.
An dem gesamte PAP ronderëm och nach. Do ware Kontakter
fir ze kucken, wéi een d’Waasser kéint trennen a wéi
iwwerhaapt gebaut kéint ginn. An d’Parzell ass relativ
reduzéiert. Dat heescht, mir hunn en Daach gemaach, deen
haaptsächlech e Gréngdaach ass a wou mir also kënnen
d’Volumen ënne fir d’Reewaasser opzefänken, esou kleng wéi
méiglech maache well net méi Plaz war. Dat heescht, wa mir
uewen e Gréngdaach hunn, da rode mir éischter dovunner of
fir d’Reewaasser fir d’Toiletten ze benotzen, well mir jo e
Substrat hu wat net reng ass, wou Buedem dran ass. An dann
huelen ech mir eng Filtertechnik wou d’Faarf net ganz kloer
ass. Doduerch ginn d’Toiletten da gréngelzeg, an dat ass net
genial.
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Mir hunn also missten de Choix maachen, well och d’Diech
ware komplex fir d’Waasser, fir datt dat alles an eng Richtung
leeft fir den Oploe vum Waasserwirtschaftsamt gerecht ze
ginn, esou datt mir aus deem Grond drop verzichten. U sech
war dat virgesinn, mee aus anere Contrainten hu mir drop
musse verzichten.
Goergen Marc (Piratepartei):
Ech hätt et begréisst, well et géif ee vill Waasser spueren.
Dir hutt scho ganz gutt de WIFI am ganze Gebai virgesinn an
och Uschlëss fir Netzwierker. Mee an ären Detailer steet och,
datt der nach 2 Steckere fir den Telefon virgesitt, woubäi
eigentlech alles iwwer „voice over IP“ an der Gemeng leeft,
d.h. iwwer Netzwierkkabelen. Wat war do de Grond, firwat dir
awer nach an all Zëmmer Steckere fir den Telefon virgesitt?
Patrick Wirtz,
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Mir hunn am Moment e „câblage structuré“ virgesinn, dee mir
patche kënne wéi mir wëllen, a mir hunn déi Flexibilitéit vum
Telefon esou dra gelooss, nodeems mir dat esou mat der
Museksschoul beschwat hunn. Mir hunn elo emol einfach
genuch Uschlëss virgesinn, datt een dat drop ka patche wat
ee brauch. Wann dat Telefone sinn, vläicht seet een an zwee
oder dräi Joer, wann de Projet fäerdeg ass, mer brauchen dat
net méi, mee dann hu mir awer genuch Uschlëss fir aner
informatesch Geräter unzeschléissen.

zesumme schaffen a mir hoffen, an nächster Zäit och nach
Suessem mat eranzekréien. Da mengen ech, wier de Kordall
ganz gutt ofgedeckt fir hei kënnen zesummen ze schaffen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Da si meng Froe scho bal all ofgedeckt. Wéi ass et mat enger
Méiglechkeet fir eng Keess ier een an de Sall geet. Well et si
jo verschidde Concerten, wou een Entrée muss bezuelen. Ass
do eppes virgesinn? E Keessepunkt oder kann ee soss
iergendeppes maachen?
Patrick Wirtz,
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E Keessepunkt ka vir bei der Loge sinn, bei der Buvette oder
e mobille Stand virum Agank vum Sall.
Goergen Marc (Piratepartei):
Dat heescht, ëmmer mobil, awer et ass net virgesinn, datt een
eng Keess hätt ewéi ee se aus dem Theater kennt oder esou?
Patrick Wirtz,
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Neen. Also vir an der Entrée ass eng Loge, déi ee sécherlech
als Keessepunkt ka maachen. Do ass kee Problem. Do ass
och eng Ouverture. Direkt hanner dem Haaptagank kéint een
ouni Weideres eng Persoun hunn, déi d’Funktioun vun der
Keess mécht.

Goergen Marc (Piratepartei):

Goergen Marc (Piratepartei):

Virdrun huet d’Madamm Conter richteg ugeschwat, datt aner
Gemenge bei eis mat an der Museksschoul hir Coursen
huelen. Wéi ass et do mat Diskussioune mat Käerjeng a
Suessem? Goufen déi gefouert am Kader vun der
Museksschoul oder gouf do net mat deene Gemenge
geschwat. Sinn déi bereet, datt deenen hir Kanner heihinner
kommen oder wéi wäert dat do oflafen?

Sinn d’Baukäschten esou ofgeséchert oder kéint et
virkommen, datt mir an 2 oder 3 Joer nach eng Kéier mussen
nostëmmen. Wéi ass do de Spillraum derbäi?

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
De Moment ass dat jo schonn de Fall. Dat hänkt dovunner of,
wéi d’Course sinn, deemno wat fir Coursen offréiert ginn. Wa
gewësse Course bei eis esou gutt ewéi zu Käerjeng gehale ginn
an deen een oder deen aneren nach Plaz huet an deen ee
Cours komplett ass, da schéckt een en einfach vu Käerjeng op
Péiteng oder vu Péiteng op Käerjeng. Wann et elo Instrumenter
sinn, déi an där enger oder aner Museksschoul aus de
Kordallgemengen net ugebuede ginn a mir offréieren se un oder
Déifferdeng, da schécke mir se an déi Schoul weider. Wa
gréisser Concerten zesumme sinn, ewéi elo viru kuerzem nach,
wa Geieconcerte sinn, da sinn et ganz dacks Déifferdeng a
Péiteng, déi zesumme spillen. Esou wéi dat nees an nächster
Zäit hei bei eis de Fall zu Rodange ass. Do kann ee lauschtere
goen. Do sinn dann erëm déi 2 Museksschoulen zesummen,
mat de Chargé de Coursen, déi eng Kéier zu Péiteng an eng
Kéier zu Déifferdeng Coursen haten, an dann erëm zesumme
spillen. Dat gëtt einfach duerno dee Plus vun deem Auditorium,
dee mir hunn, wa mir déi Kanner alleguer dohinner lotse kënnen
a soen, do hutt dir e flotten Outil, wou dir kënnt dra spillen a wat
akustesch och deem gerecht gëtt, wat dir eis hei wëllt virféieren.
Goergen Marc (Piratepartei):
Dann hoffe mer just, datt et net, wéi et an der Press ze liese
war, Suessem sech queesch stellt a Käerjeng iergend eng
Kéier och queesch gëtt an datt mir dann och weiderhin
interkommunal als Museksschoul schaffen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Mir hu jo Konventioune mat Déifferdeng a Käerjeng
zesummen. Dippech ass och nach dran. Do wëlle mir
www.petange.lu
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Also mir hunn déi lescht 6 Méint d’Käschte mat deenen 3
Bureau d’étuden an aller Objektivitéit evaluéiert. Ech kann iech
elo net soen, wéi d’Evolutioun vun de Präisser ass um Marché,
dat ass kloer. Mee mat den Erfarungswäerter vun deenen 3
Bureaue misste mer kënne soen, datt mer dee Budget do
ausféierlech meeschteren. Et sief dann, de Marché géif an eng
Richtung goen, déi mer net kënnen deiten – ech schwätzen elo
Glaspräisser oder esou un -, mee dat hei reflektéiert déi aktuell
Präisser um Marché an ech denken, datt mer heimat eens ginn.
Goergen Marc (Piratepartei):
Also wäerte mir hei net méi nostëmme missten. Ech hätt awer
begréisst, wa mir scho gewosst hätten, wat de Subsid vun der
EU oder vum Staat wier. An dann zum Schluss begréissen
ech, datt dir d’Faarf mauve gewielt hutt fir d’Canapéen an
d’Gelänner.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ech fannen et ganz schéin, awer et ass vill Bëtong, et ass vill
Glas, et ass mir och vir um Parvis net gréng genuch. Dat
erënnert mech e bëssen un den Duerfkär zu Rodange, wou
och nëmme Bëtong ass. Ech géif mir do e bësse méi Gréngs
wënschen. Ech hunn och gesinn, datt och d‘„toiture plantes
grimpantes“ ënnerhale ginn an datt net duerno méi Dëschtelen
do sinn ewéi Gréngs. Bannen ass vill Glas, et si vill Gelänner
do. Et ass ganz schéin hell, ech hunn dat ganz gär, mee do
géif ech mir och wënschen, ob een net kéint e bëssen op
deene Glasgelännere Planzendëppe mat enger Blumm oder
Gréngs kéint hunn. Also wéi gesot, et ass mir vill Bëtong a vill
Glas, ech géif mir e bësse méi Gréngs wënschen.
An dann hunn ech e Problem, deen den Här Goergen schonn
ugeschwat huet, am Auditorium. Ech si ganz vill mat Leit mat
ageschränkter Mobilitéit a mat enger Behënnerung ënnerwee.
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Ech weess, de Problem war och an der Philharmonie fir Leit
mat Rollstill. Ech gesinn net, wou dir d’Leit mat Rollstill wëllt
uewen an déi lescht Rei sëtzen. Déi komme mam Lift erop an
déi ginn uewen an déi lescht Rei gesat. Ech hunn dat Gefill,
wéi wann do net vill Plaz wier fir Rollstill. Ech weess, et ass
eng Museksschoul, mee d’Kanner hunn och Bomien a Bopien,
déi scho bei Alter sinn oder mat engem Gehbock kommen. An
da gesinn ech do bal nëmme Plaze mat Trapen. Ass et net
méiglech fir vir bei der Zeen, wou déi kuerz Bänke sinn, eng
Rei ewech ze huelen a Rollstill dohinner stellen. Well ech
kenne Leit, déi an d’Philharmonie gi mat engem Rollstull, an
déi hu Problemer. Si hu mir dat gesot.
Patrick Wirtz,
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Also de Moment, wat virgesinn ass, dat ass den Zougank, wat
ech och virdru präziséiert hat. Mir hunn hei e Lift.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Neen, ech mengen elo am Auditorium selwer.
Patrick Wirtz,
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Deen erlaabt, vun der Entrée een no uewen ze kréien. An am
Haaptsall hu mir effektiv béidsäiteg d’Méiglechkeet - mee net
ënnen - een ze setzen. Mir hu keen Zougank iwwer Lift fir déi
éischt Rei.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ass dat dann net ze schmuel tëscht der Mauer an der éischter
Rei?
Patrick Wirtz,
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Neen, et ass net ze schmuel. Et ginn och speziell Sëtzer fir
gehbehënnert Leit installéiert, esou datt déi sech uerdentlech
sëtze kënnen an net mussen am Rollstull bleiwen. Wat mer
effektiv net hunn, dat ass e Rullbahnzougank fir déi ënnescht
Reien.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Soss hunn ech direkt keng Froen. Ech fannen de Projet ganz
schéin, och den Auditorium.
Arendt Patrick (CSV):
Den Ament 12 Säll mat 500 Schüler, mir stoussen un eis
Grenzen, ewéi dat och gesot ginn ass. Et ass e ganz
ambitiéise Projet, deen definitiv och d’Aktivitéit an eiser
Gemeng a ronderëm an d’Luucht dreiwe wäert. Vill Froe si
scho gestallt ginn. Et ass eng Fro, ob déi ech awer nach wéilt
agoen. Ech hu mir de Moien nach e bëssen d’Pläng ugekuckt.
Do sollen ënnen déi 3 Perkussiounssäll virgesi sinn. Just
niewendru soll jo u sech dee Foyer sech duerchschlängelen
duerch dat ganzt Gebai. Wéi ass dat do mat deem
Schallschutz? Well dee Foyer ass jo virgesi fir datt d’Leit sech
kënne begéinen an och fir datt déi eenzel Kënschtler nach
kënnen an deem Raum prouwen. Ass dat dat, wat si
virgesinn? Net datt et op eemol duerch d’ganzt Gebai drummt.
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Also déi Fro ass sécherlech berechtegt, besonnesch wat
d’Perkussioun ubelaangt. Mir hunn och bewosst
d’Perkussioun ënne gelooss, well et déi méi grouss Säll sinn.
Wat nach ze bemierken ass, dat ass, datt fir déi 3
Raimlechkeeten – wann ee vun enger akustescher
Belästegung ka schwätzen – eng zousätzlech „Schleis“
virgesinn ass. Dat heescht net nëmmen, datt mir akustesch
Dieren hu fir d’Agäng zu de Säll, mee mir hu virdrun nach eng

Zone, déi ofgetrennt ass, déi erlaabt, e Virraum ze hunn, deen
déi sougenannten akustesch Stéierung géintiwwer vum Foyer
verklengert. Effektiv kann d’Perkussioun zäitweileg Kaméidi
maachen, déi verschidden Aarte vu Perkussioun. Dat ass eis
scho bewosst, esou datt dat déi eenzeg Raim sinn, déi en
zousätzlechen Tëscheraum, e Puffer hunn.
Wat elo d’Solfège-Raim ugeet, do ass dat net de Fall. Do hu
mir just akustesch Zougangsdieren. Woubäi ech soen, datt mir
an enger Museksschoul sinn. Ech fannen et agreabel wann ee
Gesang oder en Hannergrondgeräisch héiert. Bei der
Perkussioun kann dat e bëssen anescht sinn, dat ass richteg.
Et muss een awer och soen, datt déi Raim ënnert sech no
engem Boxesystem gebaut sinn. Déi Raim sinn u sech schonn
akustesch no baussen ofgetrennt an och nach tëscht de Raim
selwer. Dat heescht, mir hunn do vun Ufank u mat engem
Akustiker zesummegeschafft, wat eis erlaabt, déi
Niewegeräischer – besonnesch wat d’Perkussioun ubelaangt
– op e Minimum ze reduzéieren. A besonnesch an dësem Fall,
wou mir Pufferraim virdrun hunn, esou datt mir dat souzesoe
kënnen ausschléissen.
Arendt Patrick (CSV):
Ech hunn déi Fro gestallt, well ech eng Zäit am Jugendhaus
zu Zolwer geschafft hunn. Dann hunn se heiansdo ënne
geprouft, an da war et net méiglech, uewen ze schaffen. Dat
war mir einfach wichteg.
Breyer Roland (CSV):
Merci dem Architektebüro an dem Ingenieursbüroe fir dat, wat
se fäerdegbruecht hunn op deem Terrain. Et war net einfach.
Mir wëssen, datt mir agëengt sinn an datt praktesch alles
ënnerdaach koum wat mir eis virgestallt hunn. Ech hunn zwou
Iwwerleeungen oder Suggestiounen, déi ech dem Schäfferot
wéilt méi no bréngen. Dat een ass iwwer d’Occupatioun vum
Auditorium, dee kënnt als Angebot zu deene Säll derbäi, déi
mir schonn hunn. Mir hunn den Home zu Péiteng, de
Fräizäitzenter zu Lamadelaine, de Kulturzenter zu Rodange.
Esougutt op deem engen ewéi op deem anere sinn
Iwwerleeungen do fir Transformatiounen an dëser
Mandatsperiod ze maachen. Et soll ee kucken, esou séier wéi
méiglech eng strategesch Diskussioun mat de Veräiner ze
féieren, mat de kulturelle Veräiner, an ze kucken, wat hir
Erwaardunge sinn un déi Säll an och un deen neien
Auditorium. Och vläicht kucke mat den Organisateure vu
kulturelle Manifestatiounen, datt een net 3 oder 4 Mol dat
selwecht mécht, mee datt ee komplementar dat Angebot
fächert. Et soll een elo wärend der Bauzäit dovu profitéieren,
well da weess een och, wann ee misst ëmbauen zu Rolleng
oder Rodange, wat soll do geschéien. An net déi Feeler
widderhuelen, déi mer an de 70er an 80er Jore gemaach
hunn, wéi mir 3 Mol dat selwecht an der Gemeng gebaut hunn.
Dat anert ass de Verkéiersproblem, de Mobilitéitsproblem am
grousse Ganzen am Quartier. Dee wäert net besser ginn ewéi
en elo ass. Mir hate bis elo e Parking vun 43 Plazen, elo
kommen der 97 an d’Plaz. Mir hunn de PAP gestëmmt, wou
och nach vill Verkéier entsteet. Do wier ech frou, wa mir ganz
séier géifen e Konzept maachen. E Verkéierskonzept, wéi
alles do géif lafen. Mir hunn och nach d’Schoul an d’Sportshal
do. Et schéngt mir wichteg ze sinn, datt een all déi
Méiglechkeete mat Zäiten diskutéiert.
An déi lescht Fro ass: wéi ass et mat der Shell-Statioun? Ass
do eng Zukunft eventuell do, datt déi aus dem Zentrum géif
verschwannen?
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ier ech dem Kulturschäffen an dem Verkéiersschäffen d’Wuert
ginn, wollt ech op dee leschte Volet agoen. Mir hate
Gespréicher mat der Shell-Firma. Do ass eng Méiglechkeet fir
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e Grondstéckstausch ze maachen. Do sinn awer
Verhandlungen ze féieren. De Gemengerot muss och do eng
Kéier eng Modifikatioun vum PAG maachen, déi noutwenneg
ass fir dëse Grondstéckstausch ze maachen. Déi Optioun ass
do. Déi Optioun hu mir och mat a Betruecht gezunn, well wann
déi Méiglechkeet eng Kéier géif bestoen, da kéint een de
Parking och a Richtung vun dem Shell-Terrain erweideren.
Ech sinn awer der Meenung, datt fréistens iwwer esou eppes
kann diskutéiert gi wann de P&R zu Rodange fäerdeg ass. An
da muss een nach kucken, ob mir do eng Eenegung fannen.
Ob an deem Kader, wann déi Projete sech all zu Rodange
realiséiere wäerten, nach e Grondstéckstausch am Intressi
vun der Shell-Firma méiglech ass. Op jiddwer Fall sinn si op
dofir, et ass éischter, datt mir mussen iwwert déi Saach
befannen. Mee et ass eng Optioun do, ouni se elo weider hei
ze erläuteren.
An da géif ech dem Kulturschäffen d’Wuert ginn, well ech
mengen et geet ëm d’Kulturveräiner an d’Organisatioun vun
den Zentren.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:

Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Et stellt awer keen aneren sech dohinner.
Brecht Guy (LSAP):
Natierlech begréisse mir als Fraktioun och dee Projet. Dat ass
flott. Mir wëssen alleguerten, datt eis Museksschoul aus allen
Néite bascht a mir hunn dréngend néideg, esou eng schéi
Museksschoul als fënneftgréisst Gemeng vum Land an eiser
Gemeng ze hunn. Den éischten Zweck vun enger
Museksschoul ass jo, fir de Kanner Musek bäizebréngen,
Solfège bäizebréngen an e schéinen Hobby ze ënnerstëtzen.
E Cadeau ass et natierlech gi fir jiddereen, deen e bësse
kulturbegeeschtert ass, an dat ass deen Auditoire. Dat ass
ganz schéin an den Här Breyer huet et och scho gesot, mir hu
5 Plaze wou kulturell Manifestatioune kënne stattfannen. An
dat hei ass elo wierklech de Glanz.
Ech hunn dann nach e puer Detailfroen. Wéi ech fir d’éischt
dee Plang gesinn hunn, hunn ech mer dat Ganzt e bësse kleng
virgestallt. Wéi mer awer elo dee schéine Film gewise kritt
hunn, huet et där ganzer Saach eng ganz aner Envergure
ginn. Fir mech huet déi Bühn am Ufank e bësse kleng
ausgesinn. Wéi een awer elo gesinn huet, wéi d’Kamera erop
gaangen ass, ass dat effektiv méi grouss wéi een et um
éischte Bléck um Plang gesäit.

Jo, do hu mir eng ganz kloer Visioun. Mir gesinn dee Sall do an
der Complementaritéit zu deenen existente Säll. Dofir ware mir
och op Ettelbréck de CAPE kucken. Dat do soll eng Kopie gi
vum CAPE, fir et emol esou ze soen. Fir d’alleréischt ass et eng
Raimlechkeet, déi eng musikalesch Finalitéit huet. Mee dat
schléisst net aus, fir aner Manifestatiounen do ze maachen. Ech
mengen, mir hunn do e ganz gudde Choix gemaach. Mir hu mat
deene Verantwortleche geschwat, och mam Buergermeeschter
vun Ettelbréck, a si si ganz zefridde mat deem Sall. An dat do
gëtt eng exakt Kopie vum CAPE. Dat heescht, dat ass an der
Complementaritéit, an eis Duerfveräiner kënne sech freeën,
well do kréie si e flott Gebai, wou musizéiert ka ginn an dernieft
kënnen och aner Manifestatioune sinn, wou geschwat gëtt, asw.

Lénks a riets vun der Bühn sinn Ausgäng. Een Ausgang geet
zur Noutgangstrap hin, respektiv zur Zougangstrap vun där
anerer Säit, an deen anere geet Richtung Monte-charge.

Breyer Roland (CSV):

Brecht Guy (LSAP):

Wann ech dierf nohaken. Ech géif virschloen, geschwënn eng
Diskussioun mat de kulturelle Veräiner ze féieren iwwert dat,
wat hei nach derbäi kënnt an iwwert dat, wat eventuell nach
feelt als Complementaritéit zu Rodange an zu Lamadelaine
oder wat do misst geännert ginn.

OK. Dat ass an der Rei. Op de Fotoen huet een dat net richteg
gesinn. Do huet ee just nëmmen eng Wand gesinn.

Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Mir hu jo dat ageféiert, datt mir 2 Mol d’Joer déi „assises
culturelles“ hunn. Déi nächst sinn elo am Hierscht. An ech
mengen, déi Diskussioune sollt een do féieren an dann de
Point maachen, wat mer elo kréien a wou dann nach eventuell
e Bedierfnis ass fir déi aktuell Aktivitéiten nach méi reng an
nach méi performant opzestellen. Mee ech mengen, datt mir
hei eng Bresch zoumaachen, déi flott ass an datt mir ganz flott
Raimlechkeete kréien.
Mertzig Romain, Schäffen:
Wat d’Mobilitéit ugeet, do hu mir eis selbstverständlech als
Schäfferot Gedanke gemaach. Mir hunn dat opgedeelt. Mir
hunn elo ugefaange mat eisem Parkkonzept, wou mir u sech
erwaarden, datt mir Enn des Joers en definitiivt Resultat do
leien hunn. Déi nächst Etapp ass effektiv d’Mobilitéitskonzept,
wat duerno kënnt.
Breyer Roland (CSV):
Dierf ech just rektifizéieren: et ass virdru gesot ginn,
d’Léierpersoune vun der Museksschoul hätten de Moment
keng reservéiert Plazen. Et sinn de Moment 10 reservéiert
Plazen an der rue des Ecoles do.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Net ausdrécklech fir si.
www.petange.lu

Ech hunn op der Bühn selwer keng Ausgäng gesinn. Ass et
méiglech, fir vun der Bühn erofzekommen?
Patrick Wirtz,
Associés):

Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

Architekt

(SchemelWirtz

(SchemelWirtz

Architectes

Architectes

Et ass ganz kloer, datt d’akustesch Infrastruktur vun der Bühn,
esou wéi och d’Medieninstrumenter an Equipementer vun der
Bühn, déi Geometrie vun der Bühn och beaflossen.
Brecht Guy (LSAP):
Ech soe Merci fir d’Äntwert.
Dir hutt déi ganzen Zäit nëmme vun eise lokale Veräiner, eise
Museke geschwat. Ech kéint mer awer och virstellen, datt mer
awer och kënnen, wéi zum Beispill zu Zolwer oder
Déifferdeng, ganz renomméiert Kënschtler heihinner kréien,
mat enger Musek, déi an all Richtunge geet. Ech kéint mer
scho virstellen, datt dat méiglech wier.
Ech ginn emol dovunner aus, datt eis zwou Museken e
gemeinsame Concert géife spillen, an dann hätte mer gutt 50
Leit op der Bühn. Ass et méiglech fir op där Bühn Rampen
opzeriichten? Dir wësst jo, datt d’Perkussioun ëmmer méi
hanne steet. Ass dat méiglech, fir dat ze maachen oder stinn
déi dann alleguerten an enger riichter Rei?
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Also de Monte-charge erlaabt eis esou Equipementer ënnen
ze lageren an eropzehuelen. Et ass och virgesinn, datt een déi
Bühn och ka verklengeren, dat heescht datt mer Ecrane
kënnen erofloossen, fir wann nëmmen ee Solist op der Bühn
ass. Wa mer eng Projektioun maachen, da musse mer kënnen
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den Ecran entweder an der éischter Halschent oder ganz am
Fong erofloossen. Esou datt mer déi Bühn sécherlech flexibel
musse gestallten, wat d’Infrastruktur ubelaangt. Och wat den
Equipement ubelaangt, muss ee kënne Saachen ënne
lageren, fir och kleng Bühne kënnen opzeriichten a fir en
Niveausënnerscheed kënnen ze kréien.
Mä dat ass den Equipement mobilier vun der Bühn an dat kann
een elo net an alle Configuratiounen hei duerchhuelen.
Brecht Guy (LSAP):
Zum Schluss wollt ech nach Informatiounen iwwert eng Anlag
hunn. Kréie mer eng Anlag, déi fest an deem Sall bleift?
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Et ass e wichtege Budget fir d’Medientechnik virgesinn. Et ass
eng Anlag, déi deene verschidden Disziplinne vu Musek
Rechnung dréit. Dat ass eppes ganz Spezifesches an do hu
mer och e spezielle Büro mat erageholl, fir ebe just deene
verschiddenen Darstellungsméiglechkeeten an Tonalitéite
kënne Rechnung ze droen.
Roby Eischen (Goblet Lavandier & Associés):
Wat virgesinn ass, dat sinn Informatikracken, Hautparleuren,
Amplificateuren, Panneaux de commande sonore an der Salle
régie, a wou d’Méiglechkeet besteet, fir aus der Salle régie dat
Ganzt ze steieren. Et gëtt och an der hënneschter Rei
erméiglecht, datt e puer Sëtzer erausgeholl kënne ginn. Et ginn
nämlech verschidde renomméiert Kënschtler, déi gären hätten,
datt hir Leit ganz hannen am Sall sëtzen, op der selwechter
Ebene wéi d’Bühn. Dat heescht, mir hunn am hënneschte
Beräich d’Méiglechkeet, fir 4, 5 Sëtzer ewechzehuelen an da
kënnen déi hir Anlage selwer do opbauen.
Da gëtt e System fir Mikroe virgesinn, fix a mobile.
Hautparleure sinn nëmmen am viischte Beräich vun der Bühn,
mee déi awer dee gesamte Sall ofdecken. Luminairë fir
d’Beliichtung an natierlech och de Panneau de commande fir
d’Beliichtung.
Da sinn och 4 motoriséiert Plattforme virgesinn. Dat heescht,
iwwert der Bühn kréie mer esou Staangen – kann ee soen –
wou ee kann Dekoren oder Ähnleches drunhänken, a wou ee
kann d’Bühn verklengeren oder amenagéiere fir speziell
Evenementer, a wou een och kann zum Beispill en Ecran
maache mat engem Beamer fir Projektiounen oder Ähnleches
ze maachen. Dee Projekter ass natierlech och am Budget
virgesinn, esou wéi och de Cablage vun där ganzer
Installatioun. Et ass e Budget vu 500.000 Euro virgesi fir all déi
fix Elementer. An dat ass och alles ofgeschwat mat der
Museksschoul. Dat heescht, mir hunn do e Kompromëss
gesicht tëscht engem uerdentlechen a seriöem Sall ouni awer
elo e Sall wéi an der Philharmonie opzeriichten.

relativ héich. Kënne mer déi aner Saachen do maachen? Dat
ass net direkt aus der Presentatioun ervirgaangen. Wa mer déi
aner Saachen do kënne maachen, dann ass dat ganz flott.
Well de Projet ass immens gemaach.
Da wollt ech froen, ob och eng Klimaanlag virgesinn ass. Well
do si ganz vill Verrièren dran a wann déi net anstänneg
beschattet sinn, dann ass et awer déck, déck waarm
dobannen. Do misst awer onbedéngt eng Klimaanlag sinn.
Well an all eise Säll, déi mer hei ronderëm hunn, ass keng
Klimaanlag. Ech weess net firwat dat ni mat virgesi gëtt.
Soss ass de Projet am Allgemengen immens flott an en ass
och flott hei presentéiert ginn.
Roby Eischen (Goblet Lavandier & Associés):
Jo, et ass eng Klimaanlag dran. Mir hu gesot, datt mer dee Sall
net ouni Klimaanlag bauen. De Sall ass fir 270 Leit plus déi
Leit op der Bühn. Wa mer schonn déi Charge interne hunn, an
et sinn net vill Fënsteren an deem grouss Sall, da geet dat
schonn duer fir dee Sall ze iwwerhëtzen, esou datt eng
Klimaanlag noutwenneg ass.
D’Loft gëtt ënnert de Féiss laminar erastréime gelooss a gëtt
dann uewen erëm ofgesaugt. An all Theater, wéi zum Beispill
zu Esch, ass dat Ähnlech. Mir loossen déi Loft astréimen iwwert
e Kanal, fir de Sall bei enger agreabeler Temperatur ze halen.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Merci fir d’Informatiounen. Wéi gesot, am Allgemengen ass
dat en immense Projet an ech géif eis Fraktioun biede fir dee
Projet do matzestëmmen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech hat jo gesot, datt et e CAPE-Sall ass. Dat heescht, all déi
Manifestatiounen, déi am CAPE gemaach ginn, kënnen och
hei gemaach ginn. An dat ass all dat, wat dir opgezielt hutt.
Dat hei ass ee sougenannten oppene Sall. A wann een do
Musek mécht, da klengt d’Musek net duerch d’Technik gutt,
mee si kléngt natierlech gutt. A wann dann aner
Manifestatioune sinn, da si verschidden Elementer am Sall,
déi kënnen ëmgestallt ginn. An da kritt een eng aner Akustik
am Sall an da kënnen och aner Manifestatiounen do
stattfannen. Dat heescht, et ass wierklech en topp equipéierte
Sall an déi Firma, déi eis dat mécht, huet och de CAPE gebaut.
An an deem Sënn gëtt et wierklech eppes Flottes.
Becker Romain (déi gréng):
Et ass scho villes gefrot, geschwat an erkläert ginn. Merci fir
d’Explikatioune vum Här Wirtz an dem Här Eischen. Ech hätt
awer nach e puer Froen.

Merci fir d’Äntwerten. Ech, op jiddwer Fall, kann dem
Schäfferot nëmme felicitéiere fir deen dote Projet a freeë mech
op schéi Stonnen an där Museksschoul.

Fänke mer u mat der Verkéierssituatioun an der rue Gillardin.
Wa mir den Ausgank vum ënnerierdesche Parking owes, no
engem Evenement, an d’rue Gillardin kéieren, wat eng
Einbahnstrooss ass, dann ass schonn e Réckstau bis an de
Parking well et uewen, fir eriwwer an d’Haaptstrooss, net viru
geet. Wéi gedenkt de Schäfferot do ze reagéieren? Gëtt do
d’Einbahn ëmgebaut? Wéi soll dat duerno fonctionnéieren?

Conzemius-Holcher Josette (CSV):

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Ech fannen, datt et e flotten an en néidege Projet ass, wa mer
vu Musek schwätzen. Et si scho verschidde Saachen hei
beäntwert ginn. Ech hoffen awer, datt dee Sall net nëmmen do
ass fir d’Museksschoul. Et gouf vu kulturellen Aktivitéiten a
Kultur geschwat, a Kultur ass net nëmme Musek. Do gehéiert
Kino, Danz, Theater, Musical, Cabaret, asw, dobäi. Ech
hoffen, datt mer och esou Saache kënnen do opféieren, well
soss fäerten ech, datt de Sall d’hallew Zäit eidel steet. An dann
ass mer dat doten e schéint Stéck ouni Schank. De Präis ass

Et ass ganz kloer, datt net ëmgebaut gëtt, well soss hätte mer
missten aneschters fueren. Da wiere mer do eragefuer an déi
aner Säit erausgefuer. De Virdeel ass, datt mer op der enger
Säit erafueren a mir kéieren net alles an dee Quartier do eran
an eraus. Dat war een Avantage. Et ergëtt och eng
Méiglechkeet fir op der Plaz virun der Museksschoul eng
besser an eng méi flott Plaz ze amenagéieren. Et kann ee
sécherlech kucken, a wéi fern een déi Luuchten uewen, déi an
d’Lëtzebuerger Strooss respektiv op d’Maartplaz féieren,

Brecht Guy (LSAP):
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eventuell ka gestallten, dee Moment wou Leit erausfueren.
Ech maachen awer drop opmierksam, et si 97 Parkplazen. Et
si keng 300 oder 400 Plazen. Et ass natierlech esou, datt wann
een an der Stad aus der Philharmonie erausfiert a se fueren
alleguerte mateneen eraus, dann ass dat och do ee Moment
esou. Ech mengen, datt där Fäll, wou 97 Leit mateneen
erausfueren aus deem Parking, och méi seele wäerte sinn.
Well ech kann iech soen, wann ech dobanne sinn, dann
drénken ech nach e Patt bis alles fort ass. An ech mengen, dir
sidd och dobäi, an da fuere mer dann, wa se all fort sinn.
Becker Romain (déi gréng):
Ech ginn zu Fouss, Här Buergermeeschter.

richteg. Ech muss och vläicht soen, datt deen
Träppleksënnerscheed vun Niveau op Niveau 12 Zentimeter
sinn. Mat enger Hëllefspersoun ass et ouni Weideres méiglech
fir e Rollstull do ze beweegen. Et misst ee sech awer
iwwerleeën, ob een temporär fir esou Besicher eventuell eng
Noutramp kéint eranhuelen, fir esou d’Leit kënnen op deen
ënneschten Niveau ze kréien. Dat bedéngt awer, datt
zousätzlech Sécherheetsmoossname musse geholl ginn. Well
esou Leit kritt ee bei engem Brand net esou séier evakuéiert.
An deem Fall si mer natierlech an enger Situatioun, wou mer
och en zousätzlechen Agent mussen astelle fir esou Leit
noutfalls ze evakuéieren.

Da kann ech der och zwee drénken.

Wéi gesot, ech sinn net dogéint fir ze kucken, datt wa méi Leit
wéi eng Dose PMRen als Besicher musse consideréiert ginn,
fir do eng Infrastruktur eranzehuelen. Dat misst een dann nach
eng Kéier nokucken, ob een dat iwwert e Rampesystem oder
demontéiert Sëtzplaze ka maachen. Et gi sécherlech
Méiglechkeeten, mee et muss een dat analyséieren.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Becker Romain (déi gréng):

Mir wëssen, datt dat vläicht eng Enkpass gëtt, mee dat ass
awer elo net deen allergréisste Problem.

Da kommen ech zu engem nächste Punkt, deen ech mer
opgeschriwwen hunn. Dir hutt éinescht vun Hecken a Beem
geschwat. Dat kléngt immens. Mee et fält engem op, datt
d’Héicht vum Buedem baussen nëmme 15 Zentimeter ass. Dir
hat och richteg gesot, datt een d’Beem an d’Hecke muss a
Backe setzen. Mee da musse mer och drun denke fir
anstänneg Backen dohinner ze setze fir anstänneg Beem dran
ze setzen. Well mat Platane gewanne mer kee Krich, virun
allem wann ee weess, wéi et sech mat der Biodiversitéit op
sech huet. Wa mer wëllen anstänneg Beem hunn, da musse
mer och anstänneg Backen hunn. An ech hoffen, datt dat da
wierklech am Endprojet virgesinn ass.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dat ass nach besser.
Becker Romain (déi gréng):

Becker Romain (déi gréng):
Mir kucken, wéi dat da fonctionnéiert, wa bei engem gréisseren
Evenement net 97 mee 96 Autoe mateneen erausfueren.
Dann hätt ech nach eng aner Fro. Den Här Wirtz huet eis de
Foyer erkläert an do sinn déi grouss Fënstere ronderëm. Gëtt
dat net ze waarm, wann do 100 Leit an deem Foyer sëtzen a
wann iergendee Kënschtler do optrëtt? Op 3 Säite sinn déi
grouss Fënsteren. D’Sonn dréckt jo awer do drop. Oder
kënnen déi iergendwéi verdonkelt ginn, oder wéi och ëmmer?
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Et si Store virgesinn, déi ee kann erofloossen. Och wann een
e klenge Concert do huet, da muss ee kënnen d’Luucht an
d’Akustik maitriséieren, asw. Déi Fënstere sinn u sech
duebelfassadeg, wou mer e Vide dertëschent hunn, wou mer
dann an deem Zwëschevide e Store kënnen erofloosse fir
d’Hëtzt ze maitriséieren.
Becker Romain (déi gréng):
Da géif ech dann erëm op déi Diskussioun kommen, déi scho
méi dacks gefouert ginn ass. Et geet ëm «personnes à mobilité
réduite». Mir hunn am Home hei zu Péiteng des ëfteren
Aktivitéiten, wou all eis Awunner aus der Seniorie invitéiert
sinn an déi dann och massiv mat de Rollstill dohinner
kommen. Well elo d’Seniorie net wäit ewech ass, solle mer déi
Leit och profitéiere loosse vun deem neie Sall. Wa mir awer
dann 10 bis 12 Leit mat Rollstill sollen an déi lescht Rei
placéieren, da fannen ech dat net ganz glécklech. Dat fannen
ech net immens. Ech weess net, wéi dat am CAPE ass. Well
dat heite soll eng Kopie si vum CAPE. Wéi fonctionnéiert dat
do? Ech fannen et net cool, wann do 12 Leit mam Rollstull
kommen an da sëtzen déi wéi d’Hierken an der Tonn an der
leschter Rei. Virun allem well et sech zu gréissten Deel och
nach ëm eeler Leit handelt, déi weder gutt op d’Bühn gesinn
nach an deem Sall kënne gutt héieren. Ech weess net, wéi een
dat soss kéint léisen. Hutt dir vläicht nach iergendwéi eng Iddi
am Hinterstübchen, wéi een déi Rollstullgeschicht do kéint an
de Grëff kréien?
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

D’Sëtzplaze sinn demontabel, datt een déi lescht Reie ka méi
accessibel maache fir «personnes à mobilité réduite». Dat ass
www.petange.lu

Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Mir hunn eng Dose Backe mat engem Diameter vun 2,5 Meter
an déi en Erdvolumen erlabe vun 1,20 Meter Héicht.
Domadder kënne mer net di grouss al Beem retten, mä mir
kënnen awer domadder Beem kréien, déi 4 bis 5 Meter héich
ginn.
Mir versichen och, fir an deene Beräicher wou mer net
ënnerbauen, datt mer so duebelhéichstämmeg Beem kënnen
hikréien. Sief dat elo laanscht d’rue Batty Weber, mee
notamment an der Zon wou dee klenge Park ass fir d’Vëloen
a wou mer eng méi üppeg Begréngung kënnen hunn.
Mee leider ass et esou, datt de Bauperimeter vum Souterrain
leider relativ no bis bei d’Baugrenz geet, esou datt mer
wierklech wéineg Gréngzonendéift hunn. Mir kënne leider aus
Käschtegrënn de Sous-sol net méi erofsetzen, well soss hätte
mer och Niveausproblematiken. An dofir kënne mer och keng
héich Beem an déi Zon stellen a mussen op Backen
zeréckgräifen. Mee dat sinn elo keng Backen, déi en hallwe
Meter héich sinn, mee et si Backen, déi 1,20 Meter héich sinn
a wou ee valabel Beem kann dra setzen.
Ech mengen, Schied ass och do wichteg an den Agreement
vun der Vue vun de Schoulklassen a Richtung vun deene
Beem.
Becker Romain (déi gréng):
Well mer jo och Bänke virgesinn hunn, wier et jo och cool,
wann d’Leit am Schied ënnert de Beem kéinte sëtzen.
Eng aner Saach ass déi, datt ech och bedaueren – wat och
den Här Goergen ugeschwat huet – datt, wa mer schonn esou
een Neibau hunn, dann och hätte kéinten dovunner profitéiere
fir d’Reewaasser ze benotze fir d’Toilettespülung. Den Här
Eischen huet eis Erklärunge ginn, firwat datt dat net méiglech
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ass. Dat ass richteg schued, well do hätt ee wierklech eng
Kéier kënnen dovunner profitéiere fir esou eng Installatioun bei
engem Neibau ze maachen.

Wéi ass et da mat den Techniker fir déi ganz Technik an deem
Sall? Si mir do gestiwwelt oder brauche mir als Gemeng
Techniker, déi dat dote geréieren?

Wat eis gutt gefält, dat ass d’Photovoltaikanlag. Déi wäert jo
dann och zustane kommen, well am Projet steet «peut être».

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Et ass esou, datt et de Moment méi Méiglechkeete gi fir
d’Photovoltaik dropzesetzen. De Moment seet de
Gesetzgeber, datt ee bei 30kW eng Aspeisungsvergütung
kritt. Wann een doriwwer erausgeet, da kritt een den «tarif du
marché», dat heescht, d’Wirtschaftlechkeet geet dann erof. A
wann dee Bau bis a seng Endphas kënnt, da misst een emol
kucken, wat dann déi staatlech Subventioune sinn, respektiv
wéi dann de Marchéspräis sech bis dohinner entwéckelt huet.
Verschidde Gemenge fuere mat dem Sudgaz, déi jo och
d’Blockheizkraaftwierk bei iech mat betreit hunn, déi da soen,
datt d’Gemeng dat net brauch aus hirem Budget ze huelen,
mee si hätten eng Persoun oder Firma, déi dat ka maachen.
Dofir steet dee «peut», well d’Form, wéi et soll gemaach ginn,
nach net ganz kloer ass. Well am Regierungsprogramm steet,
datt d’Photovoltaik weider sollt ënnerstëtzt ginn, mee mir
wëssen awer nach net wéi.
Becker Romain (déi gréng):
Do kéint ee jo dann och iwwert Kooperative fueren. Bon, et
ginn esou vill Méiglechkeeten, mee dat heescht, dee «peut»
ass net fir et einfach duerno auszesträichen, mee et kënnt
eppes dohinner.
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Also, mir sinn nach an den Diskussiounen. Fir iech
d’Komplexitéit ze soe mat de Verwaltungen: Gëtt elo déi
selwecht Waassermeng ugeholl wann uewen eng
Photovoltaik um Substrat steet oder net? Oder musse mer
dann de Baseng ënne méi grouss maachen? Do sinn de
Moment vill Fragezeichen an dofir hu mer einfach gesot, datt
OK, 30kW subventionéiert, a wann de Cadre législatif
evoluéiert, da kucke mer nach eng Kéier, wéi mer et an der
Endausféierung maachen.
Becker Romain (déi gréng):
Dann hätt ech nach e puer Froen un de Schäfferot. Wéi gesäit
et mam Personal aus? Wéi soll dat personaltechnesch
fonctionnéieren? Mir hu gesinn, et ass eng Loge dran,
respektiv eng Conciergerie. Kréie mir e Portier, dee fix do sëtzt
fir op dat Ganzt opzepassen? Well fir deen dote Präis géif ech
mer wënschen, datt do eng fix Persoun géif sëtzen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Et kann een der Meenung sinn, datt ee fix do géif sëtzen. Et
kann een och der Meenung sinn, datt et ee vu Securitas wier.
Et muss ee kucken, wat fir een Zweck déi Persoun soll
ausüben. A Funktioun vun deem Zweck muss och déi richteg
Persoun op déi Plaz do kommen.
Becker Romain (déi gréng):
Esou vill ech weess sëtzt am CAPE eng Persoun. A wann et
nëmmen ee vun enger privater Entreprise ass. Da kéinte mer
jo och op dee Wee goen. Mee et wier awer méi sécher wa
wierklech ee géif do sëtzen.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir hu jo nach 3 Joer Zäit fir dat ze decidéieren.
Becker Romain (déi gréng):

Och hei ginn et erëm 2 Alternativen. Déi eng Alternativ ass,
datt mer et an Eegeregie maachen, an déi aner Alternativ ass,
datt mer et vun engem berufflechen oder vun engem
professionellen, dee Kenntnisser doranner huet, maache
loossen. An dat musse mer nach kucken, wat fir ee Choix mer
do sollen treffen.
Becker Romain (déi gréng):
Dat heescht, ob mer astellen oder net.
D’Madamm Conter huet och virdru gesot, datt dee ganze
Projet, dee ganzen Auditoire och soll mat Liewe gefëllt ginn.
Ech mengen, dat hate mer och deemools hei am Sall gesot,
wéi mer den Audeo zu Lamadelaine iwwerholl hunn. Mee bis
viru Kuerzem ass do net vill gefëllt ginn. Et ass esou, datt et
nach ëmmer net esou fonctionnéiert wéi mer eis dat virgestallt
hunn a kruten. Wat elo als Plus nach dobäi koum, dat ass, datt
de Péitenger Radio elo do sëtzt. Dat heescht, et ass emol
eppes do. An ech hat och elo op de Sozialmedie gesinn, datt
d’Museksschoul och ugefaangen huet fir do Enregistrementer
ze maachen. Ech hoffen, datt dat heite mat deem Sall elo
fonctionnéiert. Wann d’Musek net iergendeppes huet, wann
do net iergendwellech Virstellunge sinn oder Evenementer
vun der Museksschoul, da musse mer awer kucke fir do
iergendeppes hinzekréien. Esou wéi d’Madamm Conzemius
éinescht gesot huet, datt mer dat dote musse mat Liewe fëllen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Wat den Audeo ubelaangt, esou fält dat ënnert d’Kultur an dat
ass dem Här Halsdorf säi Ressort. Dat eenzegt, wat ass, ech
si ganz frou a ganz glécklech doriwwer, datt d’Museksschoul
de Moment dohinner geet a Kontakt opgeholl huet an datt do
elo eng Zwëschenaarbecht stattfënnt.
Mä ech mengen, mir hunn de Moment nach 2,5 bis 3 Joer Zäit
fir ze kucken, wat alles kann do erakommen. Mir mussen eis
souwisou opstellen, mat der Museksschoul selwer, éischtens
emol, wat brauchen si, wat hu se wëlles, si schonn Iddien do.
Déi mussen och emol an d’Welt gesat ginn. Si hate jo bis elo
déi dote Geleeënheeten net, fir an esou engem Auditoire
kënnen ze fonctionnéieren. A wa mer ronderëm e wéineg
kucken, wéi Déifferdeng zum Beispill fonctionnéiert, dann hu
mir souwisou wëlles, fir eisen Tourismus an d’Relations
publiques an dee ganze kulturelle Volet an deenen nächste
Joren nach auszebauen. An ech mengen, déi wäerten och do
méi Aarbecht kréien, fir ze kucken, wat kënnt do eran,
zesumme mat deenen anere Responsabele vun der
Musekszeen, fir eben dee Sall do ze beliewen. De CAPE huet
et fäerdeg bruecht, d’Déifferdeng si jo och de Moment ganz
gutt lancéiert. Mir sinn net esou grouss ewéi Esch an net esou
grouss wéi d’Stad, mee ech ka mer awer ganz gutt virstellen,
datt hei am Kordall an iwwert d’Grenzen eraus, mir awer
gewësse Leit kënne kréien, déi kulturell interesséiert sinn, a
wann e flotte Programm do steet, och heihinner kommen.
Natierlech musse mer eis Gedanke maachen. Mir mussen
d’Fühleren ausstrecken an der Tëschenzäit. A wat fir eng
Richtung gi mer, wie wëlle mer komme loossen, wie wëlle mer
dra spille loossen, all dat ass eng Aufgab, déi ganz konkret op
eis duerkënnt.
Becker Romain (déi gréng):
Et ass virdru gesot ginn, datt mer 5 Gebailechkeeten an der
Gemeng hu fir kulturell Evenementer, mee et muss och een
dat duerno geréiert kréien. Et muss och een deen dote Sall
geréieren. Well wann dat bis fonctionnéiere soll, da kommen
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d’Veräiner alleguer. Da wëll kee méi op Rodange, op Rolleng
oder an den Home goen. Da wëllen se alleguerten an dee Sall
an op déi Bühn vun der neier Museksschoul. Dat musse mer
dann och geréiert kréien an dat ass dann och un der Gemeng.
An ech denken, datt e Service culturel eleng, esou wéi e
momentan fonctionnéiert op der Gemeng, dat net och nach ka
geréieren. Déi mussen awer da massiv ausgebaut ginn.

Raimlechkeeten, wou mer eng héich Akustiktrennung
brauchen. An déi ass bei enger Holzbauweis net esou einfach
ze realiséieren.

Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:

Patrick Wirtz,
Associés):

Mir haten d’Optioun, ob mer just e Sall maache fir
d’Museksschoul a wou exklusiv d’Museksschoul dran ass,
oder ob mer e Sall dra maachen, deen och vun anere kulturelle
Veräiner ka genotzt ginn déi Musek maachen. An et ass ganz
kloer, datt mer eis fir déi zweet Optioun entscheet hunn. Dat
heescht, dee Sall gëtt dann och deementspriechend
ausgeriicht. Et ass e Sall vun der Museksschoul, mee dee vu
bausse ka benotzt ginn. Esou ähnlech wéi beim CAPE.
D’Utilisatioun ass ähnlech wéi am CAPE. Mir bauen net de
CAPE no, mee mir maachen eng Utilisatioun, déi ähnlech ass.
D’Ausriichtung ass ähnlech. D’Haaptausriichtung dovunner
ass d’Musek an net de Spektakel am Sënn vun Theater oder
esou Geschichten. E kann och dofir genotzt ginn, mee «à titre
principal» ass et en oppene Sall. Et ass keen zouene Sall. Dat
heescht, et ass e Sall deen aneschters ass wéi dee vu
Suessem an en ass och aneschters wéi dee vu Käerjeng.

Becker Romain (déi gréng):
Da wollt ech nach froen, wéini d’Aarbechten uginn a wou a mat
wat?
Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Dat hänkt sécherlech vum Vott of. Mee déi nächst Demarche
wier sécherlech fir d’Exekutiounspläng ze maachen an och op
d’Permissioun vum Ministère ze waarde fir d’Ausschreiwung
ze maachen. Ech géif mengen, wa mer elo déi 6 Méint bis
Chrëschtdag kënnen notze fir déi éischt Ausschreiwung ze
maachen, da kënne mer och an der éischter Halschent vun
2020 ufänken.
Becker Romain (déi gréng):
An zu wéi enger Säit?
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Mam Terrassement.
Becker Romain (déi gréng):

Et ass e Sall deen a Richtung Philharmonie geet, och wann et
kee Philharmoniessall ass. Also ass et evident, datt mer eng
Complementaritéit gesicht hunn am Aklang mat der
Museksschoul an och am Aklang mat deenen anere Säll. A wa
mer elo esou ee Sall hunn, deen esou performant ass,
musikalesch, da kann ee kucken, wat ee mat deenen anere
Säll ka maachen. An dofir hat ech jo scho gesot, datt ee sech
kann iwwerleeën, ob ee Rodange oder Lamadelaine net
éischter fir Theater oder Ähnleches kann huelen. Dat musse
mer elo kucken an dat diskutéiere mer an den Assisen. Dir
sidd jo och an der Péitenger Musek, a wann der dohinner
kommt, da kann ee jo doriwwer diskutéieren an da kucke mer,
wéi mer dat maachen. Mee et ass ganz kloer, datt et eng
Complementaritéit ass, déi mer sichen, fir d’Raimlechkeete
beschtméiglechst ze notzen. An dat am Sënn vun enger
gudder Performance an am Sënn vun zefriddene kulturelle
Veräiner aus eiser Gemeng. Also, maacht iech do keng
Suergen. Mir kréien dat an de Grëff. Eisen Service culturel gëtt
jo an deem Sënn ausgebaut. Mir hunn do eng ganz kloer
Visioun, wéi mer dat kënne maachen. A wann dat eng Kéier
méi kloer ass, da soen ech iech dat och.

4.3.

Becker Romain (déi gréng):

Administration générale.

Ech hätt nach just eng Fro un den Här Wirtz. Firwat sidd der
net op d’Iddi vun enger Holzbauweis iwwergaangen?

Construction d’une nouvelle école et d’une nouvelle
maison relais à Lamadelaine: approbation du mémoire
descriptif, du devis au montant de 15.775.743,00 euros
TTC et des plans – décision.

Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Dat war sécherlech eng vun den Optiounen. Ech mengen, mir
haten dat och mat dem Bureau Schroeder am Ufank
duerchgeschwat. Wat menges Wëssens dat ausgebremst
huet, dat ass haaptsächlech wat d’Akustik ubelaangt. Do krute
mer d’Recommandatiounen, fir a Bëtongsbauweis ze bleiwen,
well mer einfach d’Akustik do besser an de Grëff kréien. Dat
war d’Haaptargument fir a Richtung Bëtongbauweis ze
bleiwen.
Ech soen net, datt et net méiglech ass fir am Holz ze bauen,
mee et wier technesch méi opwenneg gewiescht, fir eng
Holzbauweis ze maachen, déi akustesch gläichwäerteg wier.
Do kënnt een a ganz aner Tariffer a Präisser eran. Well dann
huet ee ganz aner Décktenopbauten a forcement gëtt et dann
e gutt Stéck méi deier wéi bei enger hierkëmmlecher Bauweis,
wat d’Akustik ubelaangt. A mir sinn awer trotzdeem a
www.petange.lu

Dat Ganzt? Vun der rue Gillardin bis hannen an d’rue Batty
Weber?
Patrick Wirtz,
Associés):

Architekt

(SchemelWirtz

Architectes

Jo sécher. Et ass net, datt mer phaseméisseg virginn.
Becker Romain (déi gréng):
Ech soen iech alleguerte Merci fir d’Explikatiounen. Mir sinn
als gréng Fraktioun net géint d’Museksschoul. Mir wëssen,
datt mer eng nei Museksschoul brauchen. Mir hätten eis aner
Iddie kéinte virstellen. Mir hätten eis och aner Iddie mat dem
Parking a wat d’Gillardinshaus ugeet kënne virstellen. Mir
hunn eis Bedenke geäussert, mee mir sinn dann dofir, datt déi
heite Museksschoul dann esou gebaut gëtt.
Accord à l’unanimité.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir kéimen zum 2. grousse Projet, dee mir haut virstellen. Do
geet et ëm eng nei Schoul an eng nei Maison Relais oder eng
kombinéiert Schoul mat enger Maison Relais zu Rolleng. Ech
géif als éischt der Madamm Conter d’Wuert ginn an duerno
sinn ech och frou, datt den Architektebüro hei ass, esou datt
si eis de Projet kënne virstellen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dir Dammen, dir Hären, ech wäert eng kuerz Erläuterung
maachen zu deem Projet, dee mir zu Lamadelaine geplangt
hunn. Déi eenzel Indikatioune wäert den Architektebüro Bruck
& Weckerle hei erläuteren. Wéi mir dru geduecht hu fir eng nei
Maison Relais zu Lamadelaine ze bauen – de Moment si
Waardelëschten trotzdeem mir scho 600 Plazen zur
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Verfügung hunn – waarden de Moment schonn 300 Kanner op
eng Plaz. Wéi mir d’Plaz zu Lamadelaine erausgesicht hu well
Lamadelaine an deenen nächste Joren net stoe bleift, nach
méi Matbierger kritt an d’Spillschoul jo och net méi grad de
Wënsch entsprécht wéi haut soll eng modern Spillschoul
ausgesinn, a si un hir Grenze kënnt, hate mir geduecht, dee
ganze Projet an eng Synergie ze bauen. Dat ass eng Neierung
bei eis an der Gemeng, esou datt mir op déi Plaz, déi mir elo
virgesinn hunn, zousätzlech zum Précoce nei Säll fir eng
Spillschoul bauen an eng Maison Relais. De Précoce besteet
a soll och zum Deel bestoe bleiwen, awer hei mat an deen
neie Projet integréiert ginn. Eng Maison Relais, déi duerno
iwwer 150 Kanner soll ophuelen, mat enger grousser
Produktiounskichen, déi mir virgeplangt hu well mir selwer fir
eis Kanner wëllen do kachen. Ech mengen, de Ministère ass
och dofir.
Da wëlle mir och op déiselwecht Plaz e ganz neie Volet hu wat
déi Maison Relais ugeet, well mir jo an deene leschte Joren no
engem neien oppene Konzept wëlle schaffen. Mir wëllen nei
Konstruktiounssäll, nei Psychomotoriksäll hunn, mir huelen
eng nei pädagogesch Kiche mat eran, mir huelen déi Leit, déi
schonn zu Rodange „Bei de Bujellien“ iwwer 2 Stäck e
Klotertuerm gebaut hunn an och hei een indoor bauen. Et
kënnt och eng Spillplaz bannen dran. Alles an allem natierlech
d’Restauratioun, déi agedeelt gëtt an d’Kanner soll empfänken
zu deene Stonne wéi dat haut jo ewell modern ass: si iessen
net méi an de Gruppen, mee vun engem Buffet. Alleguer déi
Säll, wat d’Synergien ubelaangt, sollen och vun der
Spillschoul, déi do integréiert gëtt, benotzt ginn. D’Säll vun der
Spillschoul verduebele mir, esou datt, wann duerch Atzéngen,
duerch nei Citéen, déi zu Lamadelaine gebaut ginn,
d’Schülerzuel sech vergréissert, mir prett si fir kënnen do
Kanner an eng nei Spillschoul eranzehuelen.
Wat nach virgesinn ass, dat ass nach eng Klass fir
d’Logopedie. Mir hunn de Moment eng Logopedie-Klass bei
eis fir 7 Kanner aus eiser Gemeng. Déi hu mir de Moment zu
Rodange ënnerdaach bruecht. Well dat awer och
architektonesch an akustesch net esou ausgebaut ass wéi dat
ebe misst fir eng Logopedie sinn, hu mir dru geduecht fir och
nach eng Logopedie-Klass an dee Bau do z’integréieren.
D’Hausaufgabenhëllef soll natierlech iwwer d’Maison Relais
funktionéieren. Do sollen och 2 Säll fir de Précoce entstoen.
Do musse mir soen, datt de Ministère och mat eis op en neie
Wee gaangen ass. Well d’Säll vum Précoce jo eng gewëssen
Zuel u Quadratmeter mussen hunn, ware si averstanen, datt
mir eng kleng Galerie maachen, wou de Repos vun deene
Kanner ka stattfannen. Dat wäert dir och elo an der
Presentatioun gesinn.
Déi Spillplaz, déi scho bei deene Gebailechkeeten, déi elo do
stinn, ass, ass relativ nei a soll och bestoe bleiwen. Dobäi
kënnt awer nach e ganz flott ausgebaute Schoulhaff fir
d’Kanner, déi zousätzlech zur Spillschoul och an der Maison
Relais sinn. D’Gebailechkeet ass architektonesch ugepasst,
wéi mir soen, a mir ginn op e Volet vun enger Architektur, déi
mir wëllen e bësse méi ländlech gesi well mir soen, datt
Lamadelaine e bësse méi ländlech ass. D’Kanner solle sech
och besser an deene Bauten erëmfannen. Ech mengen, dat
géif och ganz gutt zur Schoul do passen, well jo d’Schoul
Tëtelbierg just géintiwwer läit an déi Synergië solle genotzt
ginn. Et ass jo just e Fousswee dertëscht, esou datt dat Ganzt
duerno als Campus soll ugesi gi fir eis Schoulkanner vu
Lamadelaine an natierlech fir déi Kanner wou d’Eltere schaffen
an déi de ganzen Dag an enger Maison Relais solle betreit
ginn. Vu mir aus gesi wier et vläicht elo un der Zäit fir dem
Architektebüro d’Wuert ze gi fir eis dee ganze Projet kënne
virzestellen. An duerno kënnt dir eis jo är Froe stellen, an da
wäerte mir och versichen, iech déi ze beäntwerten.

Françoise Bruck,
Architekten):
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D’Aarbechte fir dëse Projet sollen Enn August 2019 ufänken a
fir d’Rentrée 2022 fäerdeg sinn.
Käschtepunkt: den Devis gesäit Ausgabe vu 15.776.000 Euro
vir. Den Educatiounsministère bedeelegt sech mat 6.103.500
Euro un dësem Projet zu Lamadelaine.
Vorstellung des Gebäudes für den Grundschulunterricht, die
Früherziehung sowie für Auffangstrukturen:
Die neue Struktur befindet sich auf dem Gelände zwischen der
rue de la Providence und dem Friedhof in Lamadelaine, dort,
wo derzeit der Kindergarten „Gehren“ steht mit dem Anbau
aus dem Jahre 2003. Das Kindergartengebäude wird durch
einen Neubau ersetzt derweil der Anbau in die neue
Baustruktur integriert wird.
Die Räumlichkeiten im Detail:
Im bestehenden Gebäude werden die Räume der
Früherziehung in zwei Räumen untergebracht derweil die
Ruheräume sich einer Mezzaninetage befinden und über eine
Treppe erreichbar sind.
Sechs Klassenräume sind für die Schüler des 1. Zyklus auf 2
Etagen – Erdgeschoss und 1. Obergeschoss - vorgesehen.
Die Restaurantsäle sind im Erdgeschoss neben dem großen
Pausenhof untergebracht. Auch ein Raum für Psychomotorik
sowie ein Saal zum Austoben und eine Lernküche sind hier
vorgesehen.
Funktionsräume für die Auffangstrukturen, welche 120-130
Kinder der Zyklen 1 bis 3 betreuen, sind auch in der 1. Etage
untergebracht.
Im 2. Obergeschoss sorgt eine Begegnungszone, ein
Konstruktionsraum sowie ein Raum mit Billard und Kicker für
Abwechslung im Tagesablauf der Betreuungsarbeit mit den
Kindern des 3. Zyklus.
Ein Indoor-Spielplatz erstreckt sich dank einer Rutsche sowie
einer Treppe und einer Kletterwand über 2 Stockwerke
(Erdgeschoss und 1. Etage).
Durch nicht tragende innere Wände kann die innere
Organisation des Gebäudes auch in Zukunft aktuellen
Bedürfnissen angepasst werden.
Eine Photovoltaik- sowie eine Solarthermie-Anlage sind auf
dem Dach des Gebäudes vorgesehen derweil eine Zisterne
das Regenwasser auffängt und für die Spülung der Toiletten
eingesetzt wird.
Im Untergeschoss befinden sich neben der großen Küche, in
der mehr als 500 Essen zubereitet werden können, auch noch
Umkleidekabinen für Angestellte sowie Räume für die
Technik, Lagerungsräume und u.a. ein Kühlraum. Die
Lieferung der Lebensmittel wird über einen Zugang von der
rue de la Providence aus getätigt ohne in den Schulablauf
einzugreifen.
Im Außenbereich sind neben einem großen Pausenhof
ebenfalls ein gartenähnlicher Bereich sowie Hochbeete und
Grünanlagen auf drei Seiten des Gebäudes im Projekt
eingegliedert. Der Haupteingang liegt an der Ecke rue des
Ecoles und rue de la Providence derweil der Zugang für die
Kleinsten über einen Eingang mit Rampe im hinteren Teil der
rue des Ecoles erfolgt.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech soe Merci fir d’Presentatioun vun dësem Projet, an ech
géif dann d’Wuert opmaache fir dëse Projet.
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Arendt Patrick (CSV):
Och dëse Projet ass en immens ambitiéise Projet, an als
Educateur, deen och um Terrain schafft, läit e mir ganz
besonnesch um Häerz. An ech hunn en och de Moie probéiert
op Häerz an Nieren ze préiwen. Ech hunn e puer Froen, déi
mir dozou agefall sinn. Fir d’alleréischt wollt ech emol zum
oppene Konzept eppes froen. Et ass jo esou, datt mir hei mam
oppene Konzept schaffen, an et ass jo och dat Konzept, dat
vun der Regierung gewollt ass an dat, wat mëttlerweil och
iwwerall gemaach gëtt. Et ass awer esou. Ech hat schonn e
puer Mol proposéiert fir dat Konzept eng Kéier hei virgestallt
ze kréien. Et wier wierklech eng Kéier ganz interessant, wa mir
eng Kéier am Gemengerot iwwer dat Konzept kéinten
diskutéieren, well ech mengen, do sinn der e puer um Dësch,
déi vläicht net genee wëssen, wat do an der Maison Relais
respektiv an dem Précoce am Alldag gemaach gëtt.
Dat zu där Saach. Et kënnt zu enger Zesummenaarbecht
tëscht dem Grondschoulunterrecht an der Maison Relais, wat
just ze begréissen ass. Wann et richteg ugepak gëtt – an dat
hoffen ech – bitt et eise Kanner immens Chancen, well einfach
dee ganze Pouvoir vum Wësse ka gebëndelt ginn. An dat,
mengen ech, bitt immens Chancen.
Bon, et gëtt geschwat vu „locaux multifonctionnels“ fir 130
Kanner. An do musse mir einfach oppassen – dat wëll ech mat
op de Wee ginn, an dir hutt et jo och ugeschwat mam „1er
équipement“ – datt d’Miwwelen un den Alter ugepasst sinn.
Well wa mir higinn a soen, datt déi multifunktional Säll och fir
grouss Kanner do sinn, da musse mir wierklech oppassen, datt
do deementspriechend am Alldag keng Schwieregkeeten
opdauchen.
Am Dossier stoung och dran, an dir hutt et och ugeschwat, datt
mir eng „restauration scolaire“ hu fir 580 Moolzechten. Ech
hoffen, datt mir och op de Wee gi fir lokal Produktiounen ze
huelen an datt mir op déi setzen.
Ech wollt och nofroen, ob den Accord schonn do ass fir de
Précoce kuerzzäiteg an de Fräizäitzenter ëm ze logéieren. Do
hate mir nach keng Äntwert vum „service national de la
sécurité“. Brauche mir do nieft hirem Avis och en Avis vun der
ITM? Well ech hu kierzlech en Artikel am Wort gelies, datt,
wann een am Klengkandberäich ass, een en Avis vun deenen
zwee brauch. An hei stoung elo just dat vun dem „service
national de la sécurité“ dran.
Alles an allem wëll ech ganz kloer soen, datt dat hei e
fantastesche Projet ass. E grousse Luef wëll ech ausschwätzen
un de Schäfferot an un déi zoustänneg Büroen. Mee virun allem
awer och un déi Leit – an ech mengen, datt ganz vill Leit hei
hannendru stinn, déi och an deem Secteur schaffen, well dat
gesäit een. Ech schaffe selwer an deem Secteur an et gesäit
een, datt do vill Leit hannendru stinn. Mat vill Professionalitéit
ass deen Dossier ugaangen. Et ass bestëmmt eng Freed fir all
Educateur oder all Schoulmeeschter, deen an Zukunft do wäert
schaffen, fir do ze schaffen. Dofir wëll ech dem Schäfferot an
och deenen anere Leit e grousse Merci ausschwätzen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Fir op är Froen zeréckzegräifen. Beim „1er équipement“
wäerte mir eis selbstverständlech nom Alter vun de Kanner
riichten a ganz genee kucken, wat wou installéiert gëtt fir datt
se dat och kënnen adequat notzen.
Dir hutt elo d’Zuele vun de Menüen ugeschwat. 580
Moolzechten, jo. Dat sinn der esou vill wéi der do am Dag solle
gekacht ginn. Mee mer dierfen net vergiessen, datt mer
Rodange nach beliwweren. Well zu Rodange hu mir zwou
Maison Relaisen, déi keng Kichen hunn. A well jo frësch
gekacht soll ginn, gëtt dat alles zu Lamadelaine matgekacht.
www.petange.lu

Fir d’Kanner wärend der Bauphas an de Fräizäitzenter
eranzehuelen, do si mir nach beim Kontrolléieren. Mir hunn e
Bréif krut vun der „cellule de sécurité“, vum Ministère. Ech
weess net, ob ech et richteg verstanen hunn, mee do sinn elo
esou vill Oploen derbäi fir dee Fräizäitzenter zu deem, wat mir
alles missten dran ännere fir déi kuerz Zäit, esou datt mir eis
elo an den nächsten Deeg nach eng Kéier mat de
Schoulmeeschtere
vu
Lamadelaine
gesi
an
do
wahrscheinlech och nach dee leschte Sall, dee se hunn, a
Beschlag huele fir déi zwee Joer. Well zu Lamadelaine ni esou
eng héich Zuel Kanner am Précoce ass, misst dat goen. Mir
sinn der Meenung, datt, wann dat esou soll sinn – et ass en
aneren Här do, deen den Här Wolter an der „cellule“ ersetzt,
deen an der Pensioun ass, an dee schéngt aner Iddien ze
hunn a mer stellen eis Froen, ob mer dat sollen duerchzéien.
Et ass vläicht besser, mir ginn op dee Wee, datt se an d’Schoul
„Tëtelbierg“ era ginn. Oder wann et net ze vill Kanner sinn, da
musse mir emol kucken, wéi vill der zu Rodange an zu Péiteng
ageschriwwe sinn an ob mir net sollen op de Wee goen an
einfach wärend der Bauphas einfach zu den Eltere soen, mir
hunn e Précoce, mir sinn am Moment e bëssen agëengt well
mir nei bauen, quitt datt se dann eventuell mussen op
Rodange oder Péiteng kommen. Dat sinn déi Alternativen,
wou mer am Gaange sinn driwwer nozedenken a wou mir elo
an den nächste Wochen nach eng Äntwert kréien. Mir
brauchen se, well mir an de Startlächer sti fir kënnen ze paken
an ze plënneren.
Goergen Marc (Piratepartei):
Merci fir déi gutt Erklärungen. Et mierkt een, datt dee Projet
gutt duerchduecht ass a vill Detailer respektéiert ginn. Et ass
ewéi d’Madamm Conter richteg sot, Rolleng erlieft e
Wuesstem. Dofir ass dat do e ganz wichtege Projet. Ech kann
iech awer och soen, datt – ech hat jo d’Fassad bei der
Museksschoul kritiséiert – deen doten Typ vu Fassad mir vill
besser gefält. E füügt sech vill besser an d’Landschaft an, et
ass kee Bëtong, et ass méi lieweg. Dat ass schonn emol e
ganz positive Punkt.
Ee vun de puer Punkten, déi ech mer erausgepickt hunn, ass
z.B. d’Naturspillplaz oder eng Indoor-Spillplaz, well et weess
ee jo, datt d’Wieder zu Lëtzebuerg net ëmmer esou gutt ass,
an et ass awer gutt, wann d’Kanner heiansdo aus de
Klassesäll erauskommen an eppes aneres maachen. Wat
ganz positiv ass, dat ass, datt dir iwwerall Fiber a Wifi virgesinn
hutt. Dat heescht, dir sidd iech och bewosst, datt d’Gemeng
iwwert eng „voice over-IP“ fiert an dir keng Telefonsboxe wëllt
verkafen, mee direkt déi richteg aktuell Technik maacht. Net
wéi et bei anere Projete schonn ze gesi war.
Hutt dir dru geduecht fir d’Reewaasser opzefänke fir
d’Toiletten?
Françoise Bruck,
Architekten):
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Also wat effektiv d’Fro vun der Reewaassernotzung ugeet, dat
hunn ech der Gemeng recommandéiert. Ech hunn der
Gemeng gesot, datt mir e puer Berechnunge gemaach hätten,
och wirtschaftlech Berechnungen, déi net ëmmer ganz positiv
ausfalen. Mee et muss ee wëssen, wat ee wëll. Ech sinn der
Meenung – dat ass meng ganz perséinlech Meenung -, datt
einfach „eau de ville“ duerch d’Toiletten ze kéieren – hei hu
mir Kanner, déi edukativ sollen eppes léieren – dat fannen ech
net appropriéiert. Eis Meenung war, iech op de Wee ze
schécken, dat ze maache fir d’Toiletten – mir hunn och zwee
„urinoires“ – an och fir déi Héichbeeter baussen a fir déi
Zapfstell mam Reewaasser auszestatten. Mir hunn en Tank
virgesinn, déi ënnerierdesch ass. Mir loossen déi Gesamtfläch
vum Daach dra lafen an do hu mir ongeféier en Tank vun 20
Kubikmeter. Dat wäert, wann déi gefëllt ass, de Reseau
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d’Toiletten alimentéieren. Wann natierlech kee Waasser do
ass – well et ass jo ganz schwéier mam Reewaasser
Schätzungen ze maachen – hu mir dat dowéinst och un d‘“eau
de ville“ ugeschloss. Et ass en duebele Reseau, an et ass dat,
wat deier gëtt. Dat muss ee wëssen.
Goergen Marc (Piratepartei):

op eis duerkënnt. Dofir hunn ech och emol eng Fro. Bis elo
war et ëmmer de Problem, datt d’Léierpersonal an dat
edukatiivt Personal Schwieregkeeten hate fir zesummen ze
fannen, well ech ka mir jo net virstellen, datt, wa mir elo soen,
am Hierscht 2020 plënnere mer an dann ass dat esou, da
schafft dir zesummen. Ech ka mer net virstellen, datt dat
funktionéiert. Wéi ass dat geplangt?

Dat ass eng tipptopp Äntwert an dofir hunn ech och gefrot. Et
ass ganz virbildlech, datt dir dat och gemaach hutt, an ech géif
mir et an all Gebai an der Gemeng wënschen.

Dann hu mir jo déi 2 Précoce-Klasse virgesinn. Geet dat duer,
wann iergendwann eng Kéier vum Ministère kënnt, datt
d’Kanner missten dee ganzen Dag do betreit ginn?

Françoise Bruck,
Architekten):

Dann ass awer e klenge Bémol derbäi. Ech mengen, ech hat
dat schonn eng Kéier hei gesot. Ech bedaueren et, datt mer et
net fäerdeg bréngen, deen een Zyklus net och nach hei mat
ënnerdaach ze kréien. Wier net op deem ieweschte Stack nieft
dem Zyklus 3 Plaz gewiescht fir d’Kanner vum Zyklus 4 och
ënner ze bréngen? Well wa mir dat kucken, da sinn déi jo awer
no deene modernste pädagogesche Kenntnisser betreit, an
déi aner lafe quasi a Raimlechkeeten, déi awer dann e bëssen
ze wënschen iwwereg loossen. Dann nach eng technesch Fro.
Normalerweis hu mir jo op deene Sitten ëmmer ee Préposé an
een Adjoint. Et ass just ee Büro agezeechent. Geet dat duer
oder ass dat just esou agezeechent ginn, mee awer zwee
Büroen dra kënne passe wann dat gefrot gëtt?

Architektin
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Ech fannen och, datt d’Kanner – an ech mengen, do ass
d’Madamm Conter menger Meenung – dat solle gesinn, datt
do d’Reewaasser zeréckgewonne ka ginn. Gratis Waasser,
dat een huet amplaz et an de Kanal ze schëdden, an esou
d’Kanner och drop opmierksam maachen. Dat war e bëssen
d’Iddi hannendrun.
Goergen Marc (Piratepartei):
A wann et eng Kéier net reent, da kënne mir Stroum maachen
iwwer d’Solaranlag.
Françoise Bruck,
Architekten):
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Dat hu mir och virgesinn. Ech weess net, ob dat och eng vun
äre Froen ass.
Goergen Marc (Piratepartei):
Neen, neen. Ech wollt just luewen, datt dat an d’A gefaasst
ginn ass. Déi aner Fro hunn ech schonn op de Pläng
erausgesinn. Dir hutt iwwerall e Lift virgesinn. Kanner mat
enger beanträchtegter Mobilitéit kënnen zu all Moment all
Stack an all Entrée benotzen, wat och virbildlech ass.
Françoise Bruck,
Architekten):
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Ech mengen, et gëtt och eng Ramp dohinner gemaach vun
der Entrée.
Goergen Marc (Piratepartei):
Dat sinn déi 6%.
Françoise Bruck,
Architekten):
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Genee. Mir hunn do zwou Saache geléist. Dat war och op
Grond vun enger Reunioun mat der Adapth. Bei der
Haaptentrée, beim Parvis hu mir esou eng kleng Plattform
virgesinn. D’Konzeptioun ass jo esou, datt Kanner mat enger
liichter Behënnerung ëmmer deeselwechte Wee an ëmmer
datselwecht kënne maachen. Dat heescht, mir hunn esouwuel
de Parvis bei der Entrée ewéi och eben déi Ramp hanne fir an
de Schoulhaff respektiv fir an de Précoce. Vir beim Parvis
konnte mir net mat enger Ramp fueren, well déi wier ze géi
ginn.
Goergen Marc (Piratepartei):
Dat ass och tipptopp iwwerluecht. Déi aner Froen hat dir scho
selwer beäntwert mat 5% Reserven, den Index an esou. Ech
hat och schnell ausgerechent, är Honorairë leie prozentual och
ënner deem anere Projet, dee mir haten. Dat ass och nach
eng Kéier tipptopp. Also ech kann do keng Kritik bréngen a
wäert dee Projet matstëmmen.
Gira Carlo (CSV):
Ech muss soen, ech kann dee Projet ausdrécklech
begréissen. Et ass en neit Konzept a mir wëssen net alles, wat

Dann ass och vun der Kiche geschwat ginn. Dat ass eng gutt
Saach. Ech sinn dann och de Vetrieder vun der Gemeng am
Syndicat Sicona. Hei wier et dann och eng gutt Geleeënheet,
datt mir géifen deem Projet bäitriede fir eben do op regional
Produkter kënnen zeréck ze gräifen. Vläicht hunn ech dat
falsch gesinn, mee et kënnt mir esou vir ewéi wann an déi
Kichen, déi am Keller ass, ganz wéineg Liicht erakënnt. Den
Här Goergen huet et elo gesot. De Projet ass ökologesch wäit
virugedriwwen. Ech begréisse wierklech déi Héichbeeter,
esou datt een de Kanner do ka weisen, wéi ee wat do kann
uplanzen a wat och dann an där pädagogescher Kiche ka
verwennt ginn.
Wann ech elo dee ganze Site kucken, da schéngt mir déi
Baussenanlag e bësse kleng ze sinn. Täuscht dat, oder ass
dat esou?
Ech mengen, ech hat dat schonn eng Kéier gesot wéi mer de
Schoulhaff vun der Parkschoul gestalt hunn. Wat och
pädagogesch wäertvoll wier, dat wier, datt mer do géifen
eenheemesch Planze verwenden. Dat géif ech hei nach eng
Kéier mat op de Wee gi, datt dat Planzen aus eiser Géigend
sinn a keng exotesch Planzen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Zu der éischter Fro vum Konzept a mam zesumme plangen,
kann ech just soen, datt mir vun Ufank u mam Léierpersonal a
mat den Educateuren zesummesouze fir dat hei ze plangen.
Wéi et natierlech duerno um Terrain leeft – dat ass eng
Première – ech mengen, do musse mir mol kucken, do wäert
wahrscheinlech jidderee Waasser a säi Wäi schëdden. An
esou engem Haus ewéi deem heiten ass et net méi, datt et
heescht „dat hei ass mäi Sall, dat ass däi Sall“. Hei sinn d’Säll
fir se alleguer do. Och wann deen een oder aner emol e Sall
méi benotzt. Jo, et ass en Ëmdenken. Wat net ëmmer einfach
ass, alles brauch seng „Eingewöhnung“. Ech ka mir denken,
datt dat awer funktionéiere wäert.
Wat de Précoce ugeet, do si mir – mengen ech – an engem
Vakuum, well mir nach net wëssen, wat de Ministère do mécht.
Deen huet sech nach guer net geäussert. Bleift de Précoce
wéi de Précoce ass, gëtt en ausgebaut, gëtt e mat erageholl
an d’Grondschoul. De Moment schéngt dat nach net ze sinn,
well et ass jo nach eng Cellule fir sech. Et ass jo och nach
jidderengem fräi gestallt ob e säi Kand an de Précoce gëtt,
well et ass keng Mussesaach. De Moment si mir – well mir op
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deem Site jo gebaut hunn – relativ begrenzt. Elo si mir emol
op där Phas do bliwwen an hu gesot, datt 2 Précoce-Säll scho
vill Kanner ophuelen. Wann der iwwerhaapt esou vill an de
Précoce – och an nächster Zukunft – wäerte goen. Mir däerfen
net vergiessen, datt och nach ganz vill Leit hir Kanner an eng
Crèche dinn, well d’Crèchë ganz aner Ëffnungszäiten hunn. Si
sinn owes méi laang op ewéi de Précoce, an deemno wéi
d’Aarbechtszäite vun den Eltere sinn, kënnen déi mam
Précoce net ganz vill ufänken. Och wann een de Précoce de
ganzen Dag wëll maachen an d’Diere ginn um 4 Auer zou, da
ginn et nach Elteren, déi schaffen awer bis 6 oder 7 Auer. A
wa se net an eng Maison Relais erakommen, da si se nach an
nächster Zäit besser an enger Crèche betreit, wat
d’Ëffnungszäiten ugeet.
Dir sidd der Meenung, datt mir och hätte solle fir d’Zyklen 3 bis
4 ausbauen, well mir dee jo de Moment nach am ale Gebai
hunn. Dat schléisst awer net aus, datt mir an enger nächster
Phas kucken – do kënnt jo elo d’Kichen eraus – fir dat Gebai
vu Grond op ze renovéieren an och unzepassen. Mir si jo awer
eng Gemeng, déi innovativ ass a ganz vill an d’Schoulen, an
d’Maison Relaisen an de leschte Joren investéiert huet. A mir
wäerten och nach wieder investéieren. Wann dat anert och
emol steet, da wäerte mir dat Gebai, wat do steet, och net
hänke loossen.
Dir schwätzt vum Préposé a vum Adjoint. Jo, mir hunn e
Préposé an en Adjoint an all Gebai, an all gréissert Gebai. Well
den Adjoint jo awer och nach eng Halschent vu senger Zäit
zesumme mat de Kanner schafft, geet dat mat deene
Raimlechkeeten, déi mir do virgesinn hunn, komplett duer, well
dee jo net ëmmer am Büro ass. A wann e misst de Préposé
komplett ersetzen, dann ass de Préposé am Congé oder am
Krankeschäin. Do hu mir awer dru geduecht fir datt dat esou
geet.
Wat d’Kichen ubelaangt, ech mengen, do wäert d’Madamm
Bruck iech eng Äntwert ginn. D’Kichen huet Dagesliicht, esou
datt déi Leit net just am Däischtere schaffen.
Dir hutt och vum Sicona geschwat, fir regional ze kachen. Mir
géifen elo scho gäre méi dacks ‚bio‘ mat eranhuele wa mir et
fir déi do grouss Zuel ëmmer kéinte geliwwert kréien.
Mir mussen ëmmer drun denken, datt eist Land net esou
risegrouss ass. Sicona war scho bei eis fir an e gewëssene
Plang mat eranzegoen. Dat wäerte mer eis nach eng Kéier
ukucken. Do wäerte mir eis nach eng Kéier zesummesetzen.
Mir kënnen net ëmmer regional kucken, mir ginn net ëmmer
regional bedéngt mat deene Quantitéiten, déi mir brauchen.
Gira Carlo (CSV):
Ech mengen, et lafe Bestriewunge fir nach ëmmer nei
Produzenten derbäi ze kréien. Et lafe Verhandlunge mat
Diddeleng an Déifferdeng. A wann déi kënne beliwwert ginn,
da misste mir och kënne beliwwert ginn. Mir hunn eng
Méiglechkeet do fir op déi Produkter zeréckzegräifen. Et
forcéiert eis jo och kee fir, wa mir et net kréien, net kënnen op
anerer zeréckzegräifen. Mee mir sollen awer Méiglechkeeten
hu fir drop zeréckzegräifen. Mer gräife jo schonn drop zeréck,
et soll een dat einfach ausbauen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Et ass just eng Saach vu wéi dacks kënne mir regional
kachen? Genee esou wéi et heescht, wéi dacks kënne mir ‚bio‘
fueren? Wa mir kënnen, selbstverständlech.
Dann hutt dir nach iwwer déi eenheemesch Planze gefrot. Do
si mir jo elo schonn op deem Wee mam Fierschter fir
eenheemesch Planzen a Beem ze huelen. Ech mengen, do
wäerte mir och drop oppasse wa mir duerno Uplanzunge
maachen.
www.petange.lu

Wat de Site, d’Gréisst vun de Baussenanlagen ugeet, do kann
d’Madamm Bruck iech éischter Informatioune ginn.
Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+

Weckerle

Also wéi dir hei gesitt, profitéiere mir vum Sockel, wat
eigentlech ënner d’Strooss fält. Do kréie mir dann en
„éclairage naturel“ an d’Kichen eran. Dat heescht, datt genuch
beliicht gëtt. Dir gesitt dat och um Grondrëss. Wou
d’Produktiounskichen ass, de Büro a wou geschafft gëtt, do
gëtt et eng natierlech Beliichtung. Dat anert sinn d’StockageRaim an d’Killschief. Et ass och alles mat der ITM ofgekläert
ginn.
Da wëll ech och op déi 2. Fro zeréckgräifen. Dofir weisen ech
iech nach eng Kéier de Situatiounsplang. Am Dossier gesitt
dir, datt mer de Schoulhaff mat dem mineralesche
Buedembelag nei kreéieren. Do hu mir ronn 360
Quadratmeter. Dann hu mir d’Naturspillplaz vu 745
Quadratmeter an dann deen hënneschte Beräich, dee mir
nach derbäigewanne mat 430 Quadratmeter. Dat heescht, mir
kommen op ronn 1.530 Quadratmeter. Dat ass extrem vill. Et
ass eigentlech dat Duebelt, wat fir 150 Kanner gefrot gëtt. Pro
Kand sollen et 5 Quadratmeter sinn, also 750 Quadratmeter.
Also hu mir méi wéi dat Duebelt wat verlaangt gëtt. Dat ass jo
schéin, et ass eng Mega-Qualitéit. Dobäi kommen dann och
nach e grousse Préau an eng grouss Terrass, déi mir kënnen
notzen, wou och eng Qualitéit gëtt. Ech mengen, et si vill
Schoulen, déi geplangt ginn, wou d’Kanner net esou vill Plaz
hunn.
An och well mer deem verschidde Charaktere kënne ginn. Um
mineralesche Buedem kann ee vläicht mat Go-Carte fueren
oder mat Trottinetten. Op der Naturspillplaz si jo nach déi
Héichbeeter. An da ginn et nach déi méi roueg Zonen.
Gira Carlo (CSV):
Pardon, ech hat wierklech just déi Spillplaz a Betruecht gezu
mat den Héichbeeter. Dat war eng falsch Iwwerleeung vu
menger Säit.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Des Weidere kënne mir jo och nach d’Spillplaz vun där aner
Säit „Beim Tëtelbierg“ benotzen. Do hu mir jo nach d’Spillplaz,
esou datt mir ganz ganz vill Raum fir d’Kanner hunn.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ech fannen dee Projet immens schéin. Et ass kee groe
Bëtong, en ass faarweg an huet schéi waarm Téin. Ech fannen
dat haut fir d’Kanner – wat se alles gebuede kréien – immens.
Hätte mir dat fréier an eise Schoule gehat. Ech ginn net an
d’Detailer eran. Et sinn der nach vill méi hanneru mir, déi vill
méi an d’Technik eraginn. Ech hu just e puer kleng Froen. Ech
si ganz frou, datt dir mat Adapth zesummegeschafft hutt, net
ewéi bei der Museksschoul. Well et sinn awer vill Kanner, déi
eng ageschränkte Mobilitéit hunn. Do gëtt jo da ganz vill fir
d’Integratioun vun deene Kanner gemaach. Ech hunn d’Pläng
e bësse gekuckt. Do gëtt et e Snoozle-Sall, e Sall fir
Psychomotorik, eng „salle de défoulement“ an och „chill-out“.
Ginn déi méi speziell Säll dann och vun Educateuren
iwwerwaacht, oder kommen do och nei Beruffer eran ewéi
Ergotherapeut oder esou?
A wat ech ganz begréissen, dat ass, datt si „détecteurs de
présence“ hunn, esou datt d’Luuchten dann och owes aus
sinn, an net wéi mir elo e puer Mol gesinn hunn, datt am ale
Gebai niewendrun d’Luuchten uewenop brenne wa keen do
ass. Soss hunn ech direkt näischt méi, well ech och unhuelen,
datt meng Confrèren duerno nach méi an den Detail eraginn.
Also ech fannen dee Projet do immens.
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Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

Becker Romain (déi gréng):

Et ass normalerweis esou. Wann een de Psychomotorik-Sall
oder d‘„salle de défoulement“ notzt, dann heescht et ëmmer,
datt d’Educateuren derbäi si wann et an den edukative Beräich
vun der Maison Relais eraleeft oder d’Schoulmeeschteren.
Wa mir awer elo Kanner mat spezielle Bedierfnesser hunn, do
komme jo elo an d’Schoulklasse Leit. An et muss ee mat der
Schoul zesumme kucken a wéi wäit déi Kanner kënnen oder
musse betreit ginn. Dat wäert an den nächste Joren ausgeweit
an ausgebaut ginn, well et heescht jo, datt all Kand integréiert
muss ginn, esou datt mir och do mussen op en neie Wee goen
an eis dorop astelle fir deem gerecht ze ginn. Dat wäerte mer
da kucke wann déi Fäll sech weisen, wa mir esou Kanner
mussen eranhuelen. Mir hu jo elo schonn an der Maison
Relais Kanner, déi mer 1:1 betreie mat Educateuren, déi
speziell Formatioune musse maache fir mat deene Kanner
kënnen eens ze ginn. Do wäerte mir schonn dofir suergen, datt
all Kand seng richteg Betreiung kritt.

Dann hu mir och gelies, datt fir d’Dämmung 20cm Steewoll
gebraucht. Hätt een net kënnen en Naturprodukt ewéi Hanf
oder Miscantus huelen? Firwat si mir op Steewoll gaangen?

Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Ech si jo bekannt fir heiansdo vill ze meckeren, mee ech
muss awer elo de Schäfferot felicitéiere wat se do
erausgesicht hunn. Haaptsächlech d’Madamm Conter, well
dat do ass keng véiereckeg Këscht. Dat gesäit flott aus. Och
Felicitatiounen un déi, déi dorunner geschafft hunn, den
Architektebüro. Et ass e ganz flotte Projet, vill Saache gi
genotzt. Et si jo och scho vill Saache gefrot ginn.
D’Reewaasser gëtt genotzt fir d’Toiletten, et sinn
Héichbeeter do, wou d’Kanner och nach eppes kënne léiere
wéi et ausgesäit wann een et muss selwer maachen. Zum
Beispill wann een eppes muss uplanzen a wéi een dat ka
verwäerten. Op alle Fall, am Numm vun der CSV-Fraktioun,
dat do ass e flotte Projet, a mir sinn houfreg drop, datt dat
esou realiséiert gëtt.
Becker Romain (déi gréng):
Dat do gefält eis och ganz gutt. Et ass net esou speziell ewéi
virdrun. Dat hei integréiert sech richteg an deen Eck, wou et
hikënnt. Mee ech hätt awer e puer Froen. Dat éischt ass eng
Feststellung, déi ech wéilt maachen. Et ass dacks gefrot gi wat
déi nei Approche ugeet. Ech muss soen, dat funktionéiert
schonn op verschiddene Plazen hei am Land, an zwar zimlech
gutt. Am Ufank ass et net esou evident, mee et funktionéiert
awer op verschiddene Plazen, op ville Plazen hei am Land.
Dat ass elo déi nei Approche, déi iergendwann eng Kéier keng
nei méi ass, well et gëtt Usus.
Firwat ass de Büro net op eng Holzbauweis higaange fir
d’Fassad?
Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+

Weckerle

Also d’Holzbauweis wier och eng Alternativ gewiescht, well et
vum konstruktiven Opbau deeselwechte wier. Holz, wann een
usträicht, brauch méi Ënnerhalt an et muss een awer all zéng
Joer erneieren. Dat hei ass en agefierfte Material, dat geet méi
laang ouni Ënnerhalt an ouni Wartung.
Becker Romain (déi gréng):
Dat heescht, déi Faserzementplacke verwitteren net. Si
bleiwen esou erhale wéi se vun Ufank u sinn.

Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+

Weckerle

Die relativ kurze Planungszeit und ein Budget, das wir auch
einhalten wollten, hat uns eigentlich wenig Experimentierspielraum gelassen. Wenn es nicht in diesem Projekt
angewendet wird, dann sicher in einem nächsten, aber hier
hat die Komplexität, alles in den Griff zu bekommen in der
Zusammenarbeit mit Frau Conter, uns so absorbiert, so dass
wir keine Experimente machen konnten.
Becker Romain (déi gréng):
Well d’Steewoll ass jo net onbedéngt en naturfrëndlecht
Produkt – gutt, am wäitste Sënn schonn -, mee do gëtt et awer
déi neist Erkenntnisser vu Miscantus oder Hanf, dat wier jo
awer Natur pur gewiescht. Et hätt kéinten deeselwechte Sënn
maachen.
Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+

Weckerle

Ich weiß nicht, ob wir den Spielraum noch haben. Wir wären
natürlich dafür. Wir hätten auch mit einer Holzkonstruktion
leben können, aber es ist jetzt so irgendwie stimmig geworden.
Also Steinwolle wird recycelt und wieder zu Dämmwolle
verarbeitet. Das ist schon gegeben. Über alternative
Dämmstoffe kann man gerne noch nachdenken. Ich denke,
den Spielraum gibt es noch.
Becker Romain (déi gréng):
Merci dofir. Fir de Rescht, déi Saach mat den Héichbeeter, dat
gefält eis och ganz gutt, well da ginn d’Kanner dozou ugereegt
fir Gaardenaarbechten ze maachen oder fir ze kucken, wou
hiert Uebst a Geméis hierkënnt an datt dat net nëmmen aus
dem Supermarché kënnt. Dat ass eng super Iddi.
Dann déi Geschicht mat der Reewaassernotzung, dat ass och
topp, well mir haten déi Diskussioun och an deem Projet
virdrun, wou dat leider net méiglech war. Dat ass awer cool,
datt dat hei méiglech ass. Och eleng schonn als edukativen
Zweck fir de Kanner ze weisen, si solle lues mat hirem
Drénkwaasser maachen. Da wier et natierlech och
begréissenswäert, wann do kéinten Daachfläche genotzt gi fir
Photovoltaik oder fir Solarthermie. Bon, Solarthermie, dat
muss ee schonn direkt virgesinn, mee Photovoltaik.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dat ass drop. Dat ass virgesinn.
Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+

Weckerle

Et ass quasi op der ganzer Fläch Photovoltaik. Am hënneschte
Beräich wäert et manner gi well et keng zesummenhänkend
Fläche sinn. An dann sinn an engem Beräich Panneaue fir
Solarthermie virgesinn.
Becker Romain (déi gréng):

Weckerle

Ech hunn dat verpasst, well ech gelies hunn „die Dachflächen
könnten mit einer Photovoltaïk- und einer Solarthermieanlage
versehen werden“. Dat huet mech stutzeg gemaach.

Jo, et ass elo esou laang un deenen Holzfaserzementplacke
geschafft ginn. Déi, déi mir scho virun 20 Joer hate sinn duerch
d’Sonnenastralung e bësse verfierft. Si hu sech esou wäit
entwéckelt, datt een dat net méi brauch ze fäerten.

Dir hutt och gesot, datt, wat de Planning ugeet, nom
Kollektivcongé d’Aarbechte kéinten ugoen. Wat geschitt da
mat de Kanner vun der Spillschoul? Ech hunn elo héieren, datt
déi géifen eventuell verlagert ginn an de Fräizäitzenter?

Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+
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Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

D’Kanner aus der Spillschoul kommen an d’Gebai „Beim
Tëtelbierg“ eran. Dat eenzegt, wat nach zur Diskussioun stoung
a wat ech och scho beim Här Gira beschwat hunn, dat war de
Précoce, wou dru geduecht gi war, fir deen an de Fräizäitzenter
ze di wärend der Bauphas. Si sinn e wéineg schlecht dru fir Säll
an dem Gebai „Beim Tëtelbierg“. Si wollte sech eng kleng
Reserve halen. Mir hu vun der „cellule de sécurité“ vum
Ministère gewëssen Oploe kritt, datt mir relativ missten
ëmänneren am Fräizäitzenter, esou datt mir dru geduecht hu fir
déi kuerz Zäit, wou gebaut gëtt, se dann hire Reservesall
mussen och hiergi fir d’Kanner. Et ass wéi ech gesot hunn.
Deemno wéi eng Zuel u Kanner an de Précoce ugemellt ginn, a
wann eventuell hei zu Péiteng oder zu Rodange nach fräi wier
fir de Précoce, dann hätte mir vläicht besser, mir géifen
d’Kanner an de Bus setzen a mir géifen se heihinner bréngen.
Well et huet elo kee Sënn fir an de Fräizäitzenter rappen a
klappen ze goen, fir Fënsteren an Dieren z’ersetzen,
Feierschutz ze maachen, asw. Et ass op alle Fall e ganz
groussen Opwand fir e puer Kanner aus dem Précoce fir déi
kuerz Zäit, esou datt mir op dee Wee ginn – mengen ech – fir
se alleguer am Gebai „Beim Tëtelbierg“ eran ze kréien.

Neen, Här Brecht, wann dir d’Dagesuerdnung gelies hutt, dat
gesitt der, wat mer nach do stoen hunn.

Becker Romain (déi gréng):

Brecht Guy (LSAP):
Ech weess. Mir soen ëmmer, do kéint et eventuell goen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Déi nächst Punkten déi kommen, do gëtt dat jo schonn erëm
weider ausgebaut. Ech hunn d’Impressioun, wéi wa mir
ëmmer hannendru lafen an datt mir dat ni ganz richteg an de
Grëff kréien, well d’Demandë wahrscheinlech och an den
nächste Jore wäerten an d’Luucht goen. Virun allem, wann
d’Betreiung an der Maison Relais an den nächste Jore soll
gratis ginn. Dat wäerte mir jo nach gewuer gi wéi de Ministère
sech nach dozou wëll äusseren. An da musse mir natierlech
nozéien, an da si mir erëm dru fir dat ze maachen.
Brecht Guy (LSAP):
Dir wësst jo, datt vis-à-vis e Bauerenhaff ass. Do ass et am
Summer net onbedéngt flott wann een do an der Géigend ass
a fir deen, deen dat net gewinnt ass op engem Duerf ze liewen.
Wat hutt dir virgesinn, datt do net ze vill eriwwer kënnt?
Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+

Weckerle

Déi Fro stellt sech och. D’Eltere stelle sech dann och déi Fro,
esoubal se dat gewuer ginn, datt do eppes lass ass. Wéi
gesot, d’Héichbeeter ass eng flott Saach. Wat awer nach
interessant wier fir Kanner, dat wier fir Vëlosstännere virzegesi
fir d’Kanner. Hei zu Péiteng an der Gemeng sinn eis e bëssen
d’Vëlosstänneren ausgaangen, mee dat ass lues a lues an der
Maach.

Ech muss op d’Orientatioun vun de Klassesäll an den
Aktivitéitsraim agoen. D’Klassesäll sinn no hannen an
d’Aktivitéitsraim ewéi fir z’iessen, dat ass alles méi déi aner
Säit an esou wäit wéi méiglech ewech. Awer net nëmmen aus
deem Grond, mee och fir se ze schütze virum Kaméidi.

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Dat ass virgesinn.

Sou, domadder wier d’Diskussioun zu dësem Projet, deen –
esou gesinn ech ronderëm d’Bänken – appreciéiert an och
guttgeheescht gëtt, ofgeschloss. Kucke mer emol, wat de Vott
seet.

Becker Romain (déi gréng):
Wonnerbar. Dir sot, dat géif esou séier goen, datt dat 2020
scho betribsfäheg wier.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:

Accord à l’unanimité.

Neen, 2022.

4.4.

Becker Romain (déi gréng):

Administration générale.

Ah jo. Ech war elo e bësse stutzeg ginn. Da géife mir just nach
mat iech schaffen.

Titres de recettes au montant total de 523.749,85 euros –
décision.

Françoise Bruck,
Architekten):

Architektin

(Bruck

+

Weckerle

Recettes les plus importantes:

Also hexe kënne mir nach ëmmer net.

Impôt commercial 2e trimestre 2019
Dividendes 2018 Sudgaz

Becker Romain (déi gréng):
De Projet integréiert sech gutt op där Plaz, wou en elo ass. Mir
géifen dem Schäfferot un d’Häerz leeë fir dann an den
Entouragë vun deene schéine Projeten dofir ze suergen,
respektiv d’Leit z’encouragéiere fir se an der Rei ze halen. Ech
denken do u vis-à-vis. Mir stëmmen dee Projet.
Brecht Guy (LSAP):
Ech ka mech menge Virriedner nëmmen uschléisse wat fir e
schéinen, flotte Projet datt dat hei ass. Beispillhaft. Et ass och
gefall – ech mengen, den Här Gira sot dat - , datt déi aner
Kanner elo anescht do sëtzen ewéi déi hei. Dofir fäerten ech
e bëssen, datt der hei vläicht e bëssen iwwerfall gitt mat den
Demandë wann d’Elteren dat gesinn oder héieren an hir
Kanner all wëllen dohinner bréngen.
Ech hu just 2 Froen. 2022 ass dat hei fäerdeg. Wat geschitt
duerno? Ass eise Besoin da gedeckt?
www.petange.lu

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

284.000,00 €
158.000,00 €

Accord à l’unanimité.

4.5.
Administration générale.
Approbation du décompte concernant les travaux
d’extension de la Maison Relais «Bei de Bujellien» à
Rodange – décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Total du devis approuvé:
Total du crédit approuvé:
Total de la dépense:
Accord à l’unanimité.
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4.6.

Mesures de différenciation
(appui supplémentaire autre
que l’appui pédagogique)

Administration générale.
Approbation du décompte adapté et vote d’un crédit
supplémentaire de 16.098,37 euros concernant les travaux
de mise en conformité et de rénovation du bloc B de l’Ecole
«An Eigent» à Pétange – décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Total du devis approuvé:
Total du crédit approuvé:
Total de la dépense:

Nombre d’élèves
Nombre de classes
Nombre de leçons (cycles 1-4)
Nombre de titulaires (cycles 1-4)

Administration générale.

Nombre
de leçons
22

Nombre
d’intervenants
1

215

11

Ecole Rodange (estimations sans «éducation précoce»):

Approbation du décompte adapté et vote d’un crédit
supplémentaire de 1.418,46 euros concernant le plan
d’aménagement particulier du Centre de Pétange –
décision.

Nombre d’élèves
Nombre de classes
Nombre de leçons (cycles 1-4)
Nombre de titulaires (cycles 1-4)

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Total du devis approuvé:
Total du crédit approuvé:
Total de la dépense:

667
45
879
40

Leçons spéciales:

200.000,00 € (ttc)
206.552,78 € (ttc)
206.552,78 € (ttc)

Accord à l’unanimité.

4.8.
Administration générale.
Démission et nomination
l’environnement – décision.

958
59
1.060
52

Leçons spéciales:

Cours d’accueil
Mesures de différenciation
(appui supplémentaire autre
que l’appui pédagogique)

4.7.

4

Ecole Pétange (estimations sans «éducation précoce»):

1.112.000,00 € (ttc)
1.103.057,32 € (ttc)
1.103.057,32 € (ttc)

Accord à l’unanimité.

68,5

Cours d’accueil
I-EBS
Mesures de différenciation
(appui supplémentaire autre
que l’appui pédagogique)

Nombre
de leçons
29
11

Nombre
d’intervenants
2
1

127,5

8

Accord à l’unanimité.

dans

la

commission

de

5.2.

Explications par M. Romain Mertzig, échevin.

Enseignement.

Il est pris acte de la démission d'office de M. Marco Faber.

Extension de l’Ecole «An Eigent» à Pétange: vote d’un
crédit spécial de 25.000 euros – décision.

Résultat du vote secret:
A l'unanimité, Mme Nicole Bonn est nommé comme
nouveau membre de la commission de l'environnement.

5.1.
Enseignement.
Approbation de l’organisation scolaire provisoire de
l’enseignement fondamental pour l’année 2019/2020 –
décision.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Ecole Lamadelaine (estimations sans «éducation précoce»):
Nombre d’élèves
Nombre de classes
Nombre de leçons (cycles 1-4)
Nombre de titulaires (cycles 1-4)

255
17
331,5
17

Leçons spéciales:

Cours d’accueil
I-EBS

Nombre
de leçons
18
23

Nombre
d’intervenants
1
1

Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Wéi der wësst, sinn eis Schoule gutt beluecht a grad d’Schoul
Péiteng kënnt un hir Limitten. An dofir hu mer gekuckt, fir déi
Péitenger Schoul auszebauen. Mir wollte jo u sech schonn eng
ganz nei Schoul bauen, awer mir hänken nach ëmmer e
wéineg mam Ministère wéinst engem Tosch vun Terrainen. Fir
awer esou séier wéi méiglech kënne Schoulsäll zur Verfügung
ze stellen, wollte mer einfach op dee Wee goe fir mat engem
Ingenieursbüro a mat engem Architektebüro ze kucken, wat fir
Méiglechkeete mer «An Eigent» hunn, wat mer do eventuell
kënnen ausbauen, wéi mer dee ganzen Terrain do kënne
benotze fir esou séier wéi méiglech Schoulklassen dohinner
ze riichten. Well mir hunn hei zu Péiteng kee Schoulsall méi
fräi. Et ass och wéi gesot, et ginn ëmmer méi Klassen an
d’Welt geruff, einfach, well och méi kleng Säll gebraucht gi fir
déi Kanner, déi erausgeholl gi mat EBS, mat Appui a
Languager. Et ass net méi esou, datt nach ganz grouss
Schoulklasse gebraucht ginn an dofir si mer – wéi een esou
schéin op Lëtzebuergesch seet – vir bäi an hanne widder.
Wann dir elo wëllt mat op dee Wee goen, da géif ech iech
bieden averstanen ze sinn, datt mer déi Aarbechte kéinten
ufänken an elo primairement e Kredit ze stëmme vu 25.000
Euro fir déi Aarbechte kënnen unzefänken.
Accord à l’unanimité.
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6.
Personnel.
Création d’un poste de fonctionnaire communal (m/f) pour
les besoins du département technique – décision.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Et ass esou, datt mer am Service technique an der leschter
Zäit vill Imprevuen hunn, loosse mer dat emol esou nennen.
Déi leschte Kéier hate mer iech am Gemengerot gesot, datt
eng Persoun an den «temps partiel» gaangen ass an datt déi
Persoun, eng Architektin, gläich pensionéiert gëtt. Elo hu mer
déi selwecht Problemer am techneschen Service als solchen,
wou mer 2 Persounen hunn, wouvunner eng am Congé
parental ass, mee déi kënnt duerno erëm. Déi aner Persoun
ass «en incapacité de travail». Si geet elo an de Congé de
maternité a géif duerno e Congé parental à mi-temps
maachen. Esou datt mer genee wëssen, datt mer «à court»
bis «moyen terme» relativ hanne widder a vir bäi sinn. Mir
hunn ëmmer méi Dossieren an et sinn ëmmer méi Saachen,
déi sech maachen am technesche Beräich, an dofir si mer als
Schäfferot zu Conclusioun komm, fir eng nei Plaz ze schafen.
Dee Poste géife mer am Grad A1 schafen, also e richtegen
Ingenieur. Wann der domadder averstane sidd fir dee Posten
ze schafen, da kéinte mer déi Plaz dann och ausschreiwen a
kucken, wien sech dann op déi Plaz als Ingenieur fir an den
Service technique mellt.
Accord à l’unanimité.

eng Waardelëscht besteet. Dofir kann ech dëse Projet
nëmmen ënnerstëtzen. Ech wëll awer mat op de Wee ginn –
et huet elo net direkt eppes mat dësem Punkt ze dinn – datt
mer och nach e Besoin am Crèchenalter hunn. An do wollt ech
d’Stéchwuert Bëschcrèche nach eng Kéier an déi ganz
Zeenerie hei mat erabréngen. Ech wollt och nach emol drop
hiweisen, datt mer an der Ëmweltkommissioun och schonn an
där Saach Demarchë proposéiert hunn.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Do sollte mer déi jo och nach kucke goen. Mir hu jo och scho
gesot, datt mer och emol e Site missten hu fir kënnen eng
Brëschcrèche hinzesetzen. Wou kéinte mer se hisetzen? Wéi
ass et mat der Accessibilitéit? Wéi gi se nach geneemegt?
Well déi Bëschcrèche, déi mir op Déifferdeng kucke waren,
solle mer vergiessen, well esou ee Modell géife mer net méi
geneemegt kréien. Dat hunn ech mer viru Kuerzem nach eng
Kéier confirméiere gelooss. Well de Ministère wëll och do e
wéineg op een anere Wee goen.
Wéi gesot, wann eng Bëschcrèche, dann hätt ech och gäre
vun Iech elo emol Sitte genannt, well mer scho Problemer hu
fir Sitten erauszefanne wou mer eis Maisons Relaise kënnen
hibauen. Well et ass jo ganz Villes, wat do drun hänkt, wann
een esou Sitte wëll bauen. Si mussen awer iergendwéi
accessibel sinn, net ze wäit eraus aus der ganzer
Agglomeratioun. Net datt mer musse bis ech weess net
wouhinner fueren a keen seng Kanner dohinner bréngt.
Et ass net vergiess. D’Bëschcrèche ass nach ëmmer am
Hannerkapp a wann et esou wäit ass, da kënne mer jo ufänke
mat plangen. An Dir sidd och mat gefuerdert.

7.1.

Arendt Patrick (CSV):

Affaires sociales.
Construction d’une nouvelle maison relais à Pétange: vote
d’un crédit spécial de 25.000 euros – décision.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Hei si mer am selwechte Film wéi virdru bei der Extensioun
vun der Eigent-Schoul. Do soll op deem Site och eng Synergie
kommen. Well dat awer elo mat deem Tosch vum Terrain ze
laang dauert, an d’Waardelëscht vun de Kanner ëmmer méi
klëmmt, an och elo an nächster Zäit d’Maisons Relaise solle
gratis ginn, musse mer ganz séier kucke fir deem Rechnung
ze droen.
Hei zu Péiteng, nieft der Maison Relais «Reebou», hu mir als
Gemeng nach en Terrain an do wollte mer nach eng Maison
Relais hibauen.
Wann de Gemengerot wëll mat op dee Wee goen, da kéinte
mer an 1. Instanz vun engem Architektebüro a vun engem
Ingenieursbüro analyséiere loossen, wat fir eng Konstruktioun
mer esou séier wéi méiglech kéinten do hisetzen, fir wéinstens
een Deel vun där grousser Waardelëscht kënnen ofzebauen.
Stoffel Marco (LSAP):
Ech wollt just froen, a wat fir enger Gréisstenuerdnung dat
geduecht ginn ass a wéi vill Kanner an där Maison Relais
ënnerdaach solle kommen.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dat hänkt ganz dovunner of, wat deen Terrain hiergëtt. Mir
denken op jiddwer Fall, datt mer 150 Kanner do kéinten dra
kréien.
Arendt Patrick (CSV):

Effektiv ware mer jo an de Kannerbongert dat Ganzt kucken
an do huet de Fierschter och deemools gesot gehat, datt dat
mat deem neien Naturschutzgesetz net méi de Fall ka sinn,
datt esou gebaut gëtt. Esou wéi ech matkritt hunn, hu si och
selwer Problemer fir auszebauen. Well si hunn nämlech
extrem vill Demanden. Mee dat verhënnert awer net, datt mer
eis eng Kéier zesummesetzen an dat Ganzt nach emol
kucken.
Conter-Klein Raymonde, Schäffen:
Dat kënne mer nach emol kucken. Mee wat eis de Moment elo
méi interesséiert, ganz staark interesséiert, dat ass déi grouss
Waardelëscht vun de Maisons Relaisen. An dat sinn déi
Kanner, déi jo schonn aus dem Crèchenalter eraus sinn. Well
dat sinn déi, di vun der Crèche an d’Maison Relais kommen.
An do wëlle mer elo «Abhilfe schaffen», wéi een dat esou
schéi seet.
Accord à l’unanimité.

7.2.
Affaires sociales.
Travaux de réfection dans la Maison relais «Dachse vun
der Bich» et de la copropriété à Rodange, rue du Clopp n°
2-A: vote d’un devis et d’un crédit supplémentaire de
50.000 euros – décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Accord à l'unanimité. M. Polfer, ayant quitté la salle, n'a
pas pris part au vote.

25.000 Euro stinn dra fir eng Etüd ze maachen, well mir eis als
Politiker mussen domadder auserneesetzen, datt weiderhin
www.petange.lu

- page 44 -

Péiteng Aktuell - n° 136
Séance publique du 17 juin 2019

7.3.
Affaires sociales.
Convention adaptée avec la société BDK.LU pour
l’organisation des activités de loisirs pendant les vacances
d’été de 2019 – approbation.
Explications par Mme Raymonde Conter-Klein, échevine.
Approbation par 15 voix et 1 abstention (Piratepartei).

8.1.
Environnement.
Diagnostic intégré de la qualité de l’air dans la Commune
de Pétange: approbation du devis au montant de 23.575,50
euros TTC – décision.
Explications par M. Romain Mertzig, échevin.
Accord à l'unanimité. Mme Conter-Klein, ayant quitté la
salle, n'a pas pris part au vote.

Kandidaturen erakomm sinn aus traditionellen naturnoe
Gebidder. An dofir ass eis Kandidatur immens interessant fir
si. Si kucken och immens op dëse Projet, wéi e weider geet,
well et eben al Industriebrooche sinn a wou d’Natur lues a lues
a sécher sech hir Plaz erëm zeréckgeholl huet. A wou eng
ganz eenzegaarteg Flora a Fauna entstanen ass, wann ech
zum Beispill un déi wëll Orchideeën um Giele Botter denken.
Alles dat gëllt et an der Harmonie mam Mënsch ze bréngen.
Den Här Mertzig huet et scho gesot.
Mee meng Fro an deem Kontext: Den 21. Mee souze mer do
zesummen zu Käerjeng, an do ass gesot ginn, dass vun
deenen Iddien, déi ausgeschafft goufen, eng Rei
zeréckbehale ginn. Ech ka mech erënneren, ech hat ënner
anerem och an der Versammlung gesot, datt de
Kannergemengerot eng ganz flott Iddi ass, fir eben och dat
doten an der Zukunft an alle Gemenge mat eranzehuelen, fir
datt d’Kanner vu vir eran an deem heite Projet mat integréiert
ginn. An do gesinn ech de Kannergemengerot als immens
Chance, mee dat muss dann och an deenen anere Gemenge
fonctionnéieren. Dofir wollt ech froen, Här Mertzig, wësst dir
scho Bescheed, ob dat zeréckbehale ginn ass? Hutt der do
eng Äntwert?
Mertzig Romain, Schäffen:

8.2.
Environnement.
Vote de soutien à apporter au projet UNESCO «Man and
the Biosphere» sous la gouvernance du syndicat
intercommunal PRO-SUD – décision.
Mertzig Romain, Schäffen:
Et geet hei ëm de Projet UNESCO «Man and the Biosphere»,
wou ënnert der Gouvernance vum PRO-SUD a mat der
Mataarbecht vun 11 verschiddene Südgemengen en Dossier
zesummegestallt ginn ass a wou si och d’Doléancen un
d’Commission luxembourgeoise pour la coopération avec
l’UNESCO weiderginn. Do ass et awer esou, dass déi 11
Gemengeréit mussen domadder averstane sinn, datt déi dat
iwwerhaapt kënne maachen. An do froe si dann och de
Péitenger Gemengerot, fir u sech dee Projet ze ënnerstëtzen.
An deem Kontext si jo och scho verschidde Saachen hei gelaf
gewiescht. Et war esou, datt der den 28. Mäerz en Atelier
haten, wat déi ganz Saach do ugaangen ass, a wou relativ
gudden Zoulaf war a wou d’Leit gutt matgeschafft hunn. Do
ware ronn 40 Leit aus der Bevëlkerung präsent an ech hunn
dat flott fonnt. Dat gehéiert och dozou, fir datt dee Projet
iwwerhaapt ka realiséiert ginn, well d’Leit musse matschaffen.
Do ass och Synthèse gemaach ginn, den 21. Mee zu
Käerjeng, an do sinn iwwer 1.000 Projeten erakomm. An op
deene Versammlunge waren eng ronn 400 Leit, déi präsent
waren. Wéi gesot, et ass e ganz interessante Projet, an dofir
wier et och flott, wa mir als Gemengerot dee Projet géifen
ënnerstëtzen, esou datt si deen Dossier bei der UNESCO
kënnen erareechen.
Arendt Patrick (CSV):
Mir sinn eis all ronderëm den Dësch eens, egal wat fir eng
Partei, datt dat heiten eng immens Chance fir de Süde bedeit.
Den 28. Mäerz – an den Här Mertzig huet et richteg gesot –
war eng Informatiounsversammlung am Centre de loisirs zu
Lamadelaine, wou mer zesumme mat de Bierger gekuckt
hunn, wellech Iddien a Komponenten an deem ganze Projet e
Gewiicht hunn. Eis Kandidatur ass eis den 21. Mee op der
offizieller Versammlung – wou d’Resultat vun alle
Versammlungen aus de Membersgemenge virgestallt gouf –
gesot ginn, datt Paräis – wou déi zoustänneg Kommissioun
sëtzt – mat ganz vill Intressi gekuckt gëtt, well dës Bewäertung
an deem Sënn eenzegaarteg ass, well bis elo nëmme

Neen, ech weess nach net, ob dat zeréckbehale ginn ass. Ech
kann iech keng konkret Äntwert ginn. Ech wëll awer dozou
soen, datt et e relativ opwennegen Dossier ass, wéi der gesinn
hutt. Déi Leit, déi en nach net sollten duerchgeholl hunn, déi
sollen dat wann ech gelift maachen. Well et ass wierklech eng
ganz interessant Saach. A wéi dir gesot hutt, ass et eng
Chance fir de Süden, och mat der Economie circulaire, mam
Verdreif vu regionale Produiten. Et ass wierklech eng Chance
fir d’Géigend. An dat anert wäert ech probéieren nozefroen.
Accord à l'unanimité.

8.3.
Environnement.
Restauration d’une prairie humide au lieu-dit «Millebaach»
à Lamadelaine: vote d’un devis additionnel de 24.953,86
euros TTC et d’un crédit supplémentaire de 25.000 euros
– décision.
Mertzig Romain, Schäffen:
Do hu mer u sech d’Situatioun, datt de Sicona do wollt eng
Fiichtwiss uleeën, um lieu-dit Millebaach zu Lamadelaine. Dat
ass do, wou et op de Parking eropgeet, wann een dee klenge
Wee eropgefuer ass fir bei déi Rollenger Weieren a wou de
Wee u sech verlängert gëtt fir an de Fuussbësch ze fueren,
respektiv déi aner Säit hi fir op de Prënzebierg.
Do stoung an der Zäit e klengen Dännebësch a well do awer
d’Haaptanzuchsgebitt ass vun der Migratioun vun de
Fräschen, huet d’Sicona gesot, datt se do eng Fiichtwiiss
maachen. Well dat mécht op där Plaz Sënn a well de Bësch
u sech um Enn war. Si hunn och ugefaange mat schaffen op
där Plaz. Wéi se deen éischte Buedem erausgeholl hunn – a
si wollten net vill Buedem eraushuelen – hu se awer
festgestallt, datt do eng Mülldeponie war, wou u sech Schutt
an och Hausmüll an der Zäit gekippt ginn ass. Dunn hu se
déi Sue verschafft, déi u sech fir de Projet virgesi waren. Dat
ass awer net duergaangen. Mir hunn och elo gekuckt, wat
dat géif kaschten an et géif elo ronn 24.000 Euro méi
kaschten. Esou datt mer op e Gesamtchiffer vu 37.240,49
Euro géife kommen.
Eng aner Alternativ wier gewiescht, fir erëm alles zouzetippen
an da wier et dat gewiescht, mee dat gesinn ech awer net an,
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datt mer dat solle maachen. Dofir géif ech iech bieden, fir där
Rallonge vu 25.000 Euro op deem Artikel zouzestëmmen.
Arendt Patrick (CSV):
Also, ech fannen dat doten eng ganz gutt Saach. Jiddereen,
dee mech kennt, dee weess, datt alles wat «kriecht und
fleucht», dat si meng Kollegen. Dofir fannen ech dat wierklech
eng gutt Saach. Ech wëll awer ganz kuerz drop
zeréckkommen, well mer eben och grad de Sicona mat
erageholl hunn. Dofir wéilt ech gären nach emol op déi
Problematik zeréckkommen, déi u sech déi aner Säit besteet
vun de Rollenger Weieren. Do muss et dach iergendwann eng
Kéier méiglech si fir do eng Léisung ze fannen. Wann de
Sicona schonn am Gaangen ass an där anerer Richtung ze
schaffen, da misst ee kucken, ob et net méiglech ass fir eng
Ënnerféierung ënnert déi Strooss ze maache wou ëmmer déi
Barrière esou vill Méint zou ass. Mir haten dat schonn eng
Kéier hei am Gemengerot, mee do musse mer awer effektiv
kucken, datt mer do eng Léisung hierkréien.
Mertzig Romain, Schäffen:
Ech probéieren iech emol verschidden Äntwerten ze ginn, well
ech och an deem Sënn Gespréicher gefouert hu mat eisem
Fierschter, an deen dann och déi Demande gemaach huet op
der Administration de Gestion de l’Eau. Dat schéngt net
méiglech ze sinn, well dee Wee u sech, deen do ass, net
d’Haaptanzuchsgebitt ass vun de Fräschen. Effektiv, op där
dote Plaz, wou mat den Autoe gedréint gëtt fir op de Parking
eranzefueren, ass u sech déi meeschte Migratioun. An da
misste mer do zou maachen. Mir kéinten de Wee op loossen,
mee da misste mer méi wäit ënnen zoumaachen. An dann
ergëtt et kee Sënn, well d’Fräschen u sech iwwert de Parking
lafe fir an de Weier. An do wäerte mer och iergendwann elo
eng Kéier en Avis vun der AGE kréien, datt dat ganz schwéier
realisabel ass. Dann hu mer effektiv de Problem vun der
Strooss geléist, mee mir hunn de Problem vun der Migratioun
net geléist.
Arendt Patrick (CSV):
Mir musse kucken, datt mer de Problem do esou léisen, datt
déi Fräschen ënnert d’Strooss guidéiert ginn.
Mertzig Romain, Schäffen:

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Le prix de location annuel des terrains d’une contenance totale
de 63,19 ares est fixé à 1 euro l’are.
Accord à l’unanimité.

9.3.
Propriétés.
Avenant n° 1 au contrat de bail relatif à l’occupation
temporaire d’une surface sise à Rodange, lieu-dit
«Ronnwiss», de la part de M. Hugues Le Bouter et Mme
Jacqueline Bacle – approbation.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Da komme mer zu engem leschten Avenant zum Contrat de
bail vun der Locatioun vun engem Terrain an der Ronnwiss
zu Rodange. Dir wësst, datt mer dat gemaach hate fir eng
Méiglechkeet ze hu fir ze parken am Zentrum vu Rodange,
esou laang wéi de Schantjen uewe war an déi Parkplazen
um fréiere Site vun de «Rosenfeld / Heymes-Haiser» fort
waren. An der Tëschenzäit ass deen neie Parking
opgemaach, esou datt dee Contrat de bail hei net méi
noutwenneg ass. Mir hunn awer dee Kontrakt am Fong nach
verlängert bis den Hierscht 2019. Dat gëtt eis
d’Méiglechkeet, fir déi Plaz nach kënnen ze gebrauche fir
dee Schantjen uewen am Duerf fäerdeg ze maachen. A
wann dee Schantje fäerdeg ass, da gëtt dee Site erëm
komplett fräi gemaach. Dir wësst och, datt op deem Terrain
schonn e PAP drop ass. Bis dohinner wäert och de PAP hei
am Gemengerot op den Instanzewee goen, fir dann och deen
Deel dann och kënnen ze exploitéieren, esou wéi dat den
Här Le Bouter virgesinn huet. Mir soen him virun Allem Merci,
datt mer heivunner konnte profitéieren, well dat huet eis awer
fir déi Zäit, wou de Schantjen uewen am Duerf war, eng
Méiglechkeet gi fir do da Parkplazen ze schafen.
A mir sinn och mat him am Gespréich, fir wann hie säi Projet
realiséiert, do och definitiv nach Parking ze schafe fir
d’Ëffentlechkeet am Zentrum vu Rodange.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):

Et geet jo net duer mat der Strooss, wéi ech elo just erkläert
hunn, well se hannen iwwert de Parking lafen. An dat stellt de
Problem duer. D’Strooss stellt dee mannste Problem duer.
Accord à l'unanimité.

Ech sinn drop ugeschwat ginn, datt an der Zeitung gestanen
hätt, datt dee Parking géif vergréissert ginn. Dat ass jo dee
Parking an der Maragole. Mee do sollt jo gebaut ginn an dee
Parking sollt jo opgeléist ginn. Da gëtt e jo net vergréissert,
mee et sollt jo eppes Aneres dohinner kommen.

9.1.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Propriétés.

Et ass kloer, datt de Parking, esou wéi en elo do ass,
verschwënnt vun elo un. Dann ass kee Parking méi do. Am
Kader vum Projet – wat jo awer e relativ grousse Projet ass
– wäerten do Parkplaze geschafe ginn. Do gëtt vun 2
Niveaue geschwat, wou dann och een Niveau kéint fir
d’Gemeng gebraucht ginn, esou wéi mer dat jo och schonn
op anere Plaze gemaach hunn. Hei geet et elo éischter op
Locatiounsbasis, mee mir sinn do eréischt an de
Verhandlungen. A wann dat ass, da wäert dee Parking, dee
fir der Ëffentlechkeet zur Verfügung steet an dee mir géifen
zur Verfügung stellen, méi grouss si wéi deen, deen elo hei
ass.

Contrat de bail relatif à la location d’un terrain sis à
Lamadelaine, lieu-dit «In Gras», à M. François Feipel décision.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Le prix de location annuel du terrain d’une contenance de 32
ares est fixé à 1 euro l’are.
Accord à l’unanimité.

9.2.
Propriétés.
Contrat de bail relatif à la location de terrains sis à Pétange,
lieu-dit «Op der Fraewiss», à M. Roger Niedercorn –
décision.
www.petange.lu

Et ass vläicht dat, wat do verstane ginn ass. Do gëtt vu 70 bis
75 Parkplaze geschwat. Mee do si mer awer nach e Stéck
dovunner ewech. Mee an dëser Phas gëtt elo emol de Parking
zougemaach, well dee war jo just nëmmen temporär esou
laang wéi de Schantjen uewe war an esou laang wéi bei der
Kierch kee Parking disponibel war.
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Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ass awer scho gewosst, wou dee Parking an deem Projet da
soll hikommen?

Well deen ass momentan net an esou engem gudden
Zoustand. Oder maache mer do eppes, fir datt dee Belag e
bësse besser wier? Ech schwätze vun deem Parking bei der
Pizzeria eran.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Do, wou elo de Parking ass, kënnt e Gebai stoen. An
ënnendrënner komme Parkplazen.

Dee Parking ass nëmme gelount, dat heescht mir hu mat
deem Parking eigentlech näischt ze dinn. Dee Parking ass och
vun deem Proprietär an d’Vente ginn. Mir si gewuer ginn, datt
dee Parking verkaf ginn ass, well se eis de Contrat de bail
gekënnegt hunn. Mir hunn awer gesot, datt se net kënnen
esou einfach kënnegen, mee si kënnen eréischt op den 31.
Dezember kënnegen. Dat heescht, den 31. Dezember 2019
gehéiert dee Parking engem Commerçant, deen am Blobierg
ass. An dee wäert dann dee Parking fir seng Clienten zur
Verfügung stellen. Iwwregens war de Parking och ganz oft zu
engem groussen Deel vun deene Clientë gebraucht ginn, esou
datt se elo selwer fir dee Parking opkommen. Ech ginn iech
Recht, datt en an engem ganz schlechten Zoustand ass. A
wann een dee Parking géif kafen, da weess een, datt een nach
muss investéiere fir dee Parking erëm an en anstännegen
Zoustand ze versetzen.

Approbation à l’unanimité.

9.4.
Propriétés.
Convention relative à la réalisation d’une canalisation
d’eaux mixtes entre la rue Antoine Nangeroni et la rue
Weissenbrill à Pétange avec la société Youbuild Immobilier
SA – approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Approbation à l’unanimité.

Scheuer Romain (déi gréng):

9.5.

Dann ass et jo grad esou gutt, wa mer en net méi hunn.

Propriétés.

Conzemius-Holcher Josette (CSV):

Convention de servitude relative à deux terrains
communaux sis à Pétange, lieu-dit «Auf der Frauenwies»
avec la société SOTEL SECS – approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Approbation à l’unanimité.

Et geet ëm de Parking «Am Duerf», wou mer solle stëmme wéi
dat dann elo geréiert soll ginn. Do sinn awer Schwieregkeete
fir erauszekommen. Do muss een all Kéiers zeréckfueren, well
et schwéier ass, fir ze dréie wann ee wëll aus dem Parking
erausfueren an et steet ee vir geparkt. Dofir soll de
Buergermeeschter op d’Plaz goe fir et selwer emol ze
probéieren.

9.6.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Propriétés.

Also ech hunn et probéiert a bei mir ass et gaangen. Et stoung
dee Moment och ee vir. Ech hat och vläicht Chance, mee ech
wäert dat awer nokucke loossen. Well ech ginn iech Recht, et
ass besser et huet een nëmme 40 Parkplazen an déi 40
Parkplaze sinn accessibel, wéi wa mer der 41 hunn an déi Leit
vun deene 40 Parkplaze si geplot fir laanscht deen 41ten ze
kommen. Mir wäerten dat vun eisem techneschen Service
nokucke loossen, ob do eng Méiglechkeet ass fir dat ze
verbesseren. An Noutfalls gëtt déi 41. Parkplaz ewechgeholl.
Well ech denken net, datt et un där enger Parkplaz do hänke
bleift.

Convention avec la Société du Parking Guillaume SA
(Groupe Parkolux) relative à l’exploitation d’un parking
souterrain ouvert au public à Rodange – approbation.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Da komme mer zu enger Konventioun fir d’Exploitatioun vum
ënnerierdesche Parking zu Rodange an der rue du
Commerce. Dat sinn déi 41 Parkplazen, déi mer am Parking
«Am Duerf» geschafen hunn. Do wëlle mer proposéiere fir déi
Konventioun mam Groupe Parkolux, Société du Parking
Guillaume SA ze maachen, esou wéi mer dat och beim
Parking «Blobierg» gemaach hunn. Mir hunn do eng
trimesteriell Avance ze bezuele vu 6.525 Euro (hors TVA). Dat
ass manner wéi am Blobierg an ech géif och soen, datt wa mer
nach déi eng oder aner Parkinge bäimaachen, da wäert dat
sécherlech a Funktioun vun der Zuel vun de Parkplaze pro
Parkplaz méi bëlleg ginn. Mee dat wäerte mer maachen
esoulaang mer net déi néideg Masse critique hu vu
Parkplazen, fir da kënnen d’Gestioun vun hei aus ze maachen.
Wann ech all déi Parkingen, déi an der Maach sinn, respektiv
déi an der Planung sinn, duerno kucken, da wäerte mer
spéitstens um Enn vun dëser Mandatsperiod dozou
iwwergoen, fir hei op der Plaz eng Surveillance selwer ze
organiséieren oder och mat enger Firma. Mee datt mer op der
Plaz hei an der Péitenger Gemeng déi Responsabilitéit
iwwerhuele vun der Surveillance. Dat géif eis dann och
d’Méiglechkeet gi fir Barrièren dee Moment ze installéieren.
Scheuer Romain (déi gréng):
Elo wou mer déi zwee Parkinge fäerdeg hunn, wollt ech froen,
ob mer dee Parking ënnen, dee mer gelount hunn, nach halen.

Stoffel Marco (LSAP):
Ech wollt drop hiweisen, datt wann een owes um 8 Auer
dohinner geet, dee Parking besat ass, well e vun dann u gratis
ass. Dat heescht, wann ee wëll no 8 Auer vum Parking
profitéiere fir an e Restaurant niewendrun iessen ze goen, da
kritt ee keng Parkplaz. Well déi Leit, déi ronderëm hir Autoen
net ënnerdaach kréien, stinn an deem Parkhaus ab 8 Auer
owes. Ech wollt iech nëmmen dorobber hiweisen. Ech weess
och elo keng Léisung. De Problem ass awer effektiv deen, datt
de Moment de Parking owes net säin Zweck erfëllt.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Mir sinn am Gaangen ze kucken. Mir wëlle grad an deenen
ënnerierdesche Parkingen eis Reglementatioun e bëssen
änneren a wou mer d’Dateline, wou et gratis ass, vläicht e
bësse méi no hanne réckelen. An do wäerte mer bestëmmt elo
geschwënn eng Propositioun bréngen, fir grad dat doten – wat
dir sot – am Fong ze evitéieren. Wann een dat ab 9 Auer oder
hallwer 10 mécht, dann huet ee garantéiert, datt déi, di wëllen
an e Restaurant goen, och nach eng Plaz fannen. Un där
Saach si mer am Gaangen ze schaffen.
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Mertzig Romain, Schäffen:
Ech sinn effektiv am Gaange mat deem zoustännegen
Ingenieur dat ze kucken. Dat ass an der Maach. Ech kann iech
awer och soen, datt an deem Parking am Blobierg ëmmer
Plaze fräi sinn. Si sinn ni alleguerte besat.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ech kann dem Här Stoffel soen, datt ech de leschte Mëttwoch
an dee Parking «Am Duerf» gefuer sinn. Dat war owes um 7
Auer, an ech sinn owes um 20.30 Auer erausgaangen an do
waren nach Parkplaze fräi. Mee ech hat dee selwechte
Problem wéi d’Madame Conzemius, datt ech och schlecht aus
dem Parking erauskomm sinn, well et muss ee méi grouss
usetze fir ëm d’Kéier ze kommen. Ech hunn e Sonndeg de
Mueren nach emol probéiert an do war de Parking bal ganz
eidel.
Fir op dee Parking ze kommen am Blobierg, deen hannert der
Pizzeria läit, esou hunn ech do dat selwecht héieren, datt een
dee Parking opkaf hätt. Mee dat ass awer ganz schlecht.
Mécht deen dann elo eng Barrière dohinner an huet dann do
guer kee méi Urecht fir sech dohinner stellen ze goen? Well
do gi jo awer vill Leit an d’Post. Kann do d’Gemeng dann net
e puer Plaze kréien? Ass dat net méiglech? Well dee Parking
am Blobierg ass ganz schwéier accessibel, wann een e bësse
méi ee breeden Auto huet.
Mertzig Romain, Schäffen:

Mandatsperiod. Ech mengen, da muss een awer och soen,
datt dat duer geet. Mir mussen och nach eisen Nofolger
d’Méiglechkeet gi fir och nach Parkplazen ze schafen. Net datt
mir se alleguerten ewechgeschaaft hunn.
Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ech ginn iech Recht. Et ass jo net nëmmen eleng fir d’Leit, déi
an d’Post ginn. Mee do si Kinéen an Dokteren. An do gi jo awer
och vill Leit hin, déi net esou gutt zu Fouss sinn. Da misst ee
vläicht kucken, fir an der rue Prince Jean e puer Parkplaze fir
Handicapéierter anzeriichten.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Dat ass jo net ausgeschloss. Den Här Mertzig kann dat kucken.
Mertzig Romain, Schäffen:
Et ass effektiv net ausgeschloss. Mir mussen an deem ganze
Kontext kucken, wéi d’Situatioun momentan ass. Mir wësse
ganz genee, datt momentan d’Adolphe Strooss praktesch
ganz zou ass, an vun der Charlotte Strooss deen anere Wee
och. A wa mer emol eng Kéier déi ganz Strooss an der Rei
hunn, dat wäerte mer dat och net ausloosse fir do déi eng oder
aner Handicapéierteparkplaz an dee Quartier ze maachen. Mir
sinn och schonn am Gaangen, datt mer se Quartiersweis
equitabel opgedeelt hunn.
Approbation à l’unanimité.

Ech si gëschter nach do erausgefuer, an den Här Halsdorf war
bei mer. An dat war tipptopp gaangen. Wann ee gemitterlech
erausfiert, dat geet et.

9.7.

Bouché-Berens Marie-Louise (DP):
Ech schwätze vun deem ënnerierdesche Parking am Blobierg,
deen uewen ass. Deen ass zimlech schmuel.

Compromis concernant l’acquisition d’un terrain sis à
Pétange, lieu-dit «Rue de l’Hôtel de Ville», de la part de M.
Muric Bajram – approbation.

Mertzig Romain, Schäffen:

Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.

Mat där néideger Rou geet dat schonn.

L’acquisition du terrain d’une contenance de 0,39 are se fait
au prix de 292,50 euros.

Mellina Pierre, Buergermeeschter:
Ech kann iech soen, datt dee Parking an d’Vente gaangen ass
an datt e verkaaft ginn ass. Mir goufe vum Proprietär
informéiert, datt en eis géif kënnegen. Ech sinn der Meenung
datt, wann ee wëll an d’Post goen, ee ganz gutt Parkplaz fënnt
an deem Parking «Am Blobierg». Dat ass net wäit ewech. Dat
ass net méi wäit ewech wéi wann een an dee Parking fiert
hannert der Pizzeria. E groussen Deel vun de Leit, déi am
Fong geholl dovunner profitéiert hunn, dat waren déi vum
Restaurant selwer. Elo kuckt de Restaurant, datt e selwer säi
Parking geréiert, wat ech eng ganz gutt Saach fannen.
Mir wäerten nach aner Parkplaze kënne schafen. Mir schafen
elo nach op der Lonkecher Strooss Parkplazen.
Selbstverständlech kann een iwwerall Parkplaze maachen,
mee mir kënnen net nëmme Parkplaze kafen. Dir hutt haut
decidéiert fir eng Schoul ze bauen, dir hutt decidéiert fir eng
Maison Relais ze bauen, dir hutt decidéiert fir eng
Museksschoul ze bauen. Och dat muss ee mat finanzéieren.
Ech erënneren nach eng Kéier drun, datt déi Parkingen am
Duerf an am Blobierg scho fäerdeg sinn. An der Lonkecher
Strooss an an der Michel Rodange Strooss gëtt gebaut,
d’Schëlter hänke schonn do. Bei der Sportshal zu Rodange
ass geplangt, fir iwwert e puer Stäck e Parkhaus ze bauen. A
mir si bei Le Bouter am Gaangen ze kucken, ob mer do net
nach kënnen eng Parkplaz schafen. Da schwätze mer vun 300
bis 400 Parkplazen, déi mer eleng zu Rodange schafen.
Mir hunn och nach decidéiert, fir 97 Plazen hei zu Péiteng ze
schafen, esou datt mer ronn 500 Parkplaze schafen an dëser
www.petange.lu

Propriétés.

Approbation à l'unanimité. M. Arendt, ayant quitté la salle,
n'a pas pris part au vote.

9.8.
Propriétés.
Compromis concernant l’acquisition de terrains sis à
Lamadelaine, lieu-dit «Am Däich», de la part de M. Roger
Niedercorn – approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
L’acquisition des terrains (terre labourable) d’une contenance
totale de 60,50 ares se fait au prix de 36.300,00 euros.
Approbation à l'unanimité. M. Arendt, ayant quitté la salle,
n'a pas pris part au vote.

9.9.
Propriétés.
Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain
d’une contenance de 0,31 are sis à Lamadelaine, lieu-dit
«Rue des Près», de la part de Mme Laurence Hoeltgen –
approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Approbation à l'unanimité.
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9.10.

Convention conclue entre le collège des bourgmestre et
échevins et l’association sans but lucratif «Le Comité du
Souvenir de la Commune de Pétange» - approbation.

Propriétés.
Acte concernant l’acquisition d’un immeuble sis à Pétange,
lieu-dit «Rue des Écoles», de la part de la société Miel
Invest SARL – approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
L’acquisition se fait au prix de 140.000,00 euros.
Approbation à l'unanimité.

9.11.
Propriétés.
Acte concernant l’acquisition d’un terrain sis à Rodange,
lieu-dit «Rue des Vieilles Parts», de la part de M. Norbert
Marulli, Mme Jacqueline Marulli, Mme Cécile Mourer, M.
Jean Nico Pierre, Mme Marie-Paule Baumgartner –
approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
L’acquisition du terrain d’une contenance de 5,11 ares se fait
au prix de 3.832,50 euros.
Approbation à l'unanimité. M. Halsdorf, ayant quitté la
salle, n'a pas pris part au vote.

9.12.
Propriétés.
Acte concernant l’échange gratuit de terrains sis à
Rodange, lieu-dit «Rue de la Fontaine» avec M. Paolo
Guarda et Mme Alexandra Rauchs – approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Approbation à l'unanimité.

10.
Infrastructures routières.
Réalisation de l’interconnexion par fibre optique des sites
communaux: vote d’un devis adapté au montant de
170.000 euros TTC et d’un crédit supplémentaire de
50.000 euros – décision.
Explications par M. Jean-Marie Halsdorf, échevin.
Accord à l’unanimité.

11.
Urbanisation.
Convention et projet d’exécution portant sur le plan
d’aménagement particulier (PAP) concernant des fonds sis
à Pétange, lieu-dit «Rue de la Piscine», présenté par la
société Immo Future SA - approbation.
Explications par M. Pierre Mellina, bourgmestre.
Approbation à l’unanimité.

12.1.
Exposition «Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich».

Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Hei wier dann déi lescht Etapp virun der Ausstellung, wou ech
iech am Detail déi Konventioun virleeën, déi mer mam Comité
du Souvenir de la Commune de Pétange de 4. Juni
ënnerschriwwen hunn.
Dir wësst, datt mer an enger éischter Phas probéiert hate fir
eng Ausstellung zesummen ze maache mat deenen
Dikrecher. Déi sinn awer ofgesprongen. D’Iddi war awer, fir
mat der Garnisounsstad dat ze maachen, an dofir war e
Montant X an de Budget gesat ginn an dee Montant hu mer
missten eropsetzen. Dat war dat eent an dat maache mer haut
beim Punkt 12.2. «Vote d’un crédit supplémentaire».
A beim Punkt 12.1 geet et drëm – wa mer déi Ausstellung dann
op d’Been gestallt hunn – fir den «daily business» ze
maachen, dat heescht d’Surveillance, de Gardiennage, den
Accueil vun de Leit, d’Guidagen, wann eppes verkaaft gëtt,
d’Animatioun, de Programm, an och d’Subsiden, datt dat Alles
vun engem Partner an d’Hand geholl gëtt. An do sinn ech frou
an ech soen dem Comité du Souvenir de la Commune de
Pétange Merci, datt se averstane ware fir dës Exploitatioun
vun der Ausstellung an d’Hänn ze huelen. Ech mengen, mir
sinn do um richtege Wee. Mir hunn do reegelméisseg
Reuniounen, wou mer dann am Detail kucken, wéi mer déi
eenzel Elementer wëllen ëmsetzen.
Fir dat kënnen ze maachen, musse mer eng Konventioun
maachen a mir mussen och der Associatioun Sue gi fir
d’Käschten, déi do ufalen a fir all déi Aufgaben, déi do ufalen,
och kënnen ëmzesetzen.
Mir wollten dem Gemengerot proposéieren, fir hinnen iwwer
déi Konventioun 50.000 Euro ze iwwerweisen, fir datt se hir
Missioune kënne maachen. Déi ganz Ausstellung geet jo da
vum 25. Oktober bis den 29. Dezember 2019. Duerno gëtt
dann en Dekont gemaach, an an der Konventioun steet dran,
datt deen Dekont virum 31. Mäerz 2020 gemaach muss sinn.
Et ass dann esou, datt de Comité du Souvenir de la Commune
de Pétange eis bis op 50.000 Euro – a Funktioun vun den
Ausgaben, déi se haten – d’Suen zeréck ginn.
Et ass awer kloer datt alles, wat si maachen am Kader vum
Catering an alles wat domadder ze dinn huet, datt déi Suen an
hiren Hänn bleiwen. Dat ass och normal, well et gi jo och Leit
gebraucht, fir all déi Aufgaben ze erfëllen.
Dat ass dat, wat elo haut hei virläit. An ech kommen och direkt
zum Punkt 12.2., wou mer e Budget hunn. An dee Budget ass
och e gutt Stéck méi héich gi wéi mer dat am Ufank gehofft
haten. Mir hunn e Budget, wou de Pronostic bei maximal
865.695 Euro läit. Et ass dat e Pronostic, well mer ginn
éischtens dovunner aus, datt mer verschidde Subside vum
Staat kréien. Mir ginn dovunner aus, datt mer verschidde
Sponsore fannen, asw., esou datt duerno d’Charge financière
fir d’Gemeng net wäert esou grouss ginn. Mee et ass eng deier
Saach. An ech hat dat och schonn eng Kéier hei gesot,
d’Gemeng Péiteng huet hei eng eemoleg Chance, fir eng Kéier
esou eng Ausstellung ze maachen. Mir sinn déi éischt
Uertschaft, déi befreit ginn ass am Zweete Weltkrich, an ech
fannen, datt wa mer am Kader vun engem 75. Anniversaire
eng national Ausstellung maachen – a wou mer och d’Kanner
an d‘Schoulen an de Mëttelpunkt stellen, esou wéi och
d’Informatioun vun deene jonke Leit – esou ass dat eng
Hausaufgab, déi mer packen. Och finanziell – mengen ech kënne mer eis dat leeschten, an och wann déi Ausstellung net
grad bëlleg ass, esou hu mer awer keng Contrainten an deem
Sënn, datt mer aner Saachen net kéinten an eiser Gemeng
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maachen an datt et zum Nodeel wier vu sozialen oder anere
Leeschtungen, déi mer eise Bierger ginn.
An dofir stinn haut elo déi 2 Punkten op der Dagesuerdnung
fir driwwer ofzestëmmen. Éischtens D’Konventioun an
zweetens de supplementare Kredit.
Arendt Patrick (CSV):
Vill Geld gëtt hei gebraucht. De Mot clé an domadder de
Grondgedanken ass ganz einfach, datt jëtzeg a zukünfteg
Generatiounen ni vergiesse sollen. Ëmsou méi, well och ëmmer
manner Zäitzeien do sinn. Wann een d’Zesummesetzung vun
deem zoustännege Gremium kuckt, da gesäit een, datt vill
Erfarung a Professionalitéit hei erafléisst. Fir dass dëst effektiv
en Erfolleg gëtt an dës Zomm gerechtfäerdegt ass, ginn ech
awer op den Deel Kommunikatioun an, dee mat 27.000 Euro
chiffréiert ass. An do wollt ech einfach mat op de Wee ginn, fir
all d’Maisons Relaisen aus dem ganze Land unzeschreiwen an
och d’Jugendhaiser net ze vergiessen. Well dat sinn déi éischt
Leit am Land, déi kéinten an de Fall kommen ze vergiessen. A
genee déi Leit musse mer erreechen, déi Jonk, an dofir ass et
wichteg, datt mer déi Saachen och wierklech alleguerten
uschwätzen. Well ech weess aus eegener Erfarung, mir an der
Maison Relais, mir fueren och emol méi wäit mat Busser. Dat
ass alles méiglech, et ass alles dran, an dofir, wann ech gelift,
maacht et.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Merci fir déi Suggestioun. Dir wësst jo, datt mer mam Här Reitz
déi Ausstellung maachen. Hien hat jo och déi Ausstellung vum
1. Weltkrich gemaach an och déi Ausstellung vun der Gëlle
Fra zu Käerjeng. Dat heescht, mir hu schonn
Erfarungswäerter. Op der enger Säit hu mer den Här Reitz mat
sengen Erfarungswäerter an op der aner Säit hu mer eise
Partner, de Comité du Souvenir, mat Leit ewéi de Roger Klein,
Roland Breyer, Raymond Masutti, asw. Dat sinn och Leit, déi
d’Veräinsliewe kennen an dofir maachen ech mer do net vill
Suerge wat d’Professionalitéit ugeet vun der Kommunikatioun
a vun der Aart a Weis, wéi mer dës Ausstellung un de Public
bréngen.
Goergen Marc (Piratepartei):
Ech hu mer dat Ganzt ugekuckt an ech muss wierklech soen,
datt ech mam Thema opgewuess sinn. Et ass och duerno fir
all Péitenger eng eemoleg Chance fir dass d’Gemeng esou
eng Ausstellung ka maachen, an et ass och immens positiv.
Dat heescht awer net datt, wann een esou eng Ausstellung
mécht, een esou einfach onlimitéiert seet, dat an dat däerf et
kaschten. Dofir ginn ech op e puer Punkten an.
Deen éischte Punkt ass awer emol eng Kritik um Schäfferot.
Ech hunn iech dat och nach eng Kéier an engem Bréif
festgehalen.
Et
wier
flott
gewiescht,
wann
d’Kulturkommissioun haut hätt kéinten en Avis dozou
dobäileeën. Deen ass leider net an den Dokumenter ze
fannen.
Wahrscheinlech
huet
de
Schäfferot
do
deementspriechend der Kulturkommissioun de Projet net
virgestallt gehat, esou datt keen Avis ze fannen ass, esou wéi
dat an anere Gemengen de Fall wier bei esou wichtege
Projeten. Dir hutt elo de Budget verduebelt par rapport zu
deem, wat der eis d’lescht Joer presentéiert hat. Dat ass eng
stolz Nummer.
Besonnesch gefält mer awer, datt der mam Comité du
Souvenir e Partner fonnt hutt, am Benevolat awer och mat
ganz ville Leit aus der Gemeng, déi d’Geschicht scho mat
gelieft hunn, déi wësse wéi déi 70, 60 a 50 Joer organiséiert
gi sinn, an deementspriechend deen Erfarungsschatz
matbréngen. Dat ass eng Léisung, déi mer besser gefält ewéi
een ze bezuelen, deen duerno vun extern dat mécht.
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Wou mer op déi aner Fro kommen a wou ech eng Kritik géif
ubréngen, datt d’Honorairen ze héich sinn. Wa mer de ganze
Projet kucken – ech hunn et emol zesummegerechent – da si
mer op 281.642,40 Euro, wat d’Honorairë betrëfft. Dat ass e
ganz décke Batz. Dat sinn 32,53% vun esou engem Projet. A
wann een do an der kultureller Welt e bëssen ënnerwee ass,
ass et an anere Gemenge bei vergläichbare Projeten net esou.
Dofir wollt ech froen, ob ausgeschriwwe ginn ass fir datt den
Här Reitz deen Zouschlag do kritt – fir déi 281.000 Euro – oder
huet d’Gemeng den Här Reitz gefrot oder ass den Här Reitz
heihinner komm? Gouf et do e Concours? Wéi ass dat ofgelaf
bei esou engem Montant?
Ech hunn och aner Punkten dra gesinn, ewéi 29.000 Euro fir
Computeren, déi interaktiv sinn. Sorry, déi kann een och
leasen, da kascht dat vläicht 1.000 Euro de Mount an déi Expo
ass net esou laang an et muss een déi Computeren net
zwéngend kafen.
Eng aner Fro, déi sech stelle wäert, ass ob Waffen ausgestallt
ginn. Wa Waffen ausgestallt ginn, ginn da just neutraliséiert
Waffen ausgestallt? Gouf sech scho mat deem Thema
befaasst?
Dir hutt bei de Subventioune vum Staat net vill uginn, e
Montant vu bis. Ass do scho konkret eppes bei der Ministesch
Tanson gefrot ginn? Ass do schonn eppes um Lafe gewiescht,
esou datt een eng Äntwert hätt?
Ech weess net, wat «Cropmark» ass, mee am Budget ass dat
e relativ héije Montant. Dir kënnt eis vläicht soen, wat dat
bedeit.
Dann ass mer opgefall, datt mer d’Kataloge fir 17.550 Euro
drécke loossen, mee datt mer se awer fir 500 bis 4.000 Euro
verkafen. Wéi ass dat zustane komm?
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Dir iwwerrascht mech elo hei an deem Sënn mat esou präzise
Froen zu dësem Moment vun der Organisatioun vun der
Ausstellung. Dat heiten ass eng Pronostic, oder eng Visioun
an d’Zukunft. Dofir e puer Remarken:
Dir sot, mir hätten d’Kulturkommissioun net agebonnen ewéi
an anere Gemengen. Ech kann iech soen, datt d’Ausstellung
iwwert den 1. Weltkrich an der Gemeng Käerjeng vun enger
ASBL gemaach ginn ass a wou de Gemengerot guer net am
Bild war. Bei der Ausstellung hei war de Péitenger
Gemengerot awer permanent am Bild. Ech war e puer Mol hei
am Gemengerot, mir hunn esouguer de Projet virgestallt. An
dat ass jo nach net esou laang hir, et war dat de leschte
Gemengerot, wou mer eng Informatiounsversammlung hate
mam Här Reitz. An do hätt der kënnen déi Froen, déi der mer
elo stellt, scho kënne stellen, wéi zum Beispill, ob d’Waffen
neutraliséiert sinn oder net, oder och nach aner Froen. Ech hu
kee Problem fir d’Transparenz spillen ze loossen. Mir loossen
se jo och spillen an dofir komme mer jo ëmmer an de
Gemengerot, och wat déi dote Posten ugeet. A beim Dekont –
dee jo muss bis den 31. Mäerz 2020 gemaach ginn – kënne
mer jo da kucken, wat deier ass a wat net. Ech si keen Expert
fir ze wëssen, ob dat vill oder net vill ass, wat den Här Reitz
freet. Mir mussen dat esou akzeptéieren an den Här Reitz ass
en Expert hei am Land. Hien ass eng Sommitéit an deem
Beräich an dofir hu mer déi Saachen net mat him diskutéiert.
Mir hunn den Här Reitz selwer ugeruff fir ze froen, ob hien déi
Ausstellung wéilt maachen, well hien an eiser
Nopeschgemeng schonn 2 Ausstellunge gemaach hat an déi
e grousse Succès waren. An dofir hu mer et net
ausgeschriwwen. Ech mengen, mir hunn eng Experienz hei
am Land, a wou 2 Ausstellunge gemaach si ginn déi gutt
reusséiert sinn, an dofir sinn ech der Meenung, datt déi heiten
Ausstellung och e Succès gëtt.
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Ech versti schonn Är Froen, mee ech mengen awer net, datt
déi Froen an deem Sënn relevant wieren, datt mer et elo
schlecht gemaach hätte wa mer et net esou gemaach hunn
ewéi dir et elo hei gesot hutt.

Kéier diskutéieren. Ech huelen déi Kritik och un – et ass jo eng
Kritik – mee ech gesinn dat net esou wéi dir et gesitt. Ech
fannen, datt mer hei Kompetenz kafen an d’Kompetenz huet e
Präis.

Dann hutt der Fro gestallt zum Subsid vun der Madamm
Minister. Do hu mer elo eng Reunioun an deenen nächsten
Deeg. En Donneschdeg gi mer bei de Premierminister an da
gesi mer wat deen eis da seet. Wéi gesot, mir hunn och nach
e System mam Subsiden, déi mer wëlle kréie vu verschiddene
Partner, mee dat ass awer nach net ganz kloer, wéi dat elo
ass. Dir sot do Chiffere vu 500 a vu 5.000. Gutt, ech weess déi
Chifferen nach net. Da sidd dir do besser am Bild wéi ech.

Goergen Marc (Piratepartei):

Goergen Marc (Piratepartei):
Déi Zuele stinn am Budget dran, deen dir dem Gemengerot
zur Verfügung gestallt hutt.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Mir mussen elo emol kucken. Den Här Breyer ass jo President
vum Comité du Souvenir. An hie kann eis da vläicht dozou
Erklärunge ginn. Well et ass hir Aufgab, fir dee ganze Package
vu Subsiden a Merchandising ze maachen. Hie kann iech da
vläicht verschidden Äntwerte ginn, well mir sinn net do fir
d’Exploitatioun vun der Ausstellung. Déi maache si, zesumme
mat eis. An dofir hu mir reegelméissege Comité, an déi dote
Saache sinn nach net am Detail diskutéiert ginn a mir hunn
nach keng Decisioune geholl, wat dat ugeet.
Ech sinn averstane mat iech, fir gären nach eng Kéier
erëmzekommen – an engem nächste Gemengerot – an dann
iwwert déi Saachen am Detail ze informéieren. Mir wëllen iech
hei näischt virenthalen a mir sinn net der Meenung, datt mer
hei iwwert den Dësch gezu ginn. Mir mengen, datt dat eben
dat kascht an da kucke mer duerno, ob et ze deier war oder
net.
Ech muss iech soen, wou ech gesinn hunn, datt d’Zelt 100.000
Euro géif kaschten, datt ech dat och deier fonnt hunn. Mee
wann een awer gären en Zelt mécht ewéi dat heiten, wat
duebelwänneg soll sinn a wat e System mat waarmer Loft
huet, fir datt et net ze kal dra gëtt, da kascht dat ebe säi Geld.
A mir hu keng aner Plaz fir dat ze maachen, also musse mer
dat akzeptéieren. Dofir – wann een averstanen ass, fir déi
Ausstellung ze maachen – da kascht et dat ebe wat et kascht.
An ech si gären d’accord – wa mer de Bilan maachen d’nächst
Joer – fir op déi Froen do präzis ze äntweren an ze soen, fir
wat et esou war an net aneschters.
Goergen Marc (Piratepartei):
Ech wëll nach eng Kéier präziséieren, datt ech net gesot hunn,
datt den Här Reitz eis géif iwwert den Dësch zéien. Ech hu just
eng Bemierkung gemaach, datt dee Montant zimlech héich
ass. Et ka jo sinn, déi déi Kompetenz dee Montant
rechtfäerdegt. Dofir war jo meng Fro, ob et ausgeschriwwe gi
war, fir och anere Leit d’Chance ze ginn, fir fir dee Montant
esou eng Ausstellung ze maachen, oder ob et nëmmen den
Här Reitz war. Dir hutt jo geäntwert, datt der den Här Reitz
ugeruff hat an doduerch ass et net ausgeschriwwe ginn, mee
d’Gemeng huet den Här Reitz ausgewielt an hien huet eng
Rechnung ausgestallt.

Ech konnt den Här Reitz an der leschter Versammlung leider
net froen, oder hei am Gemengerot net froen, well mer de
Budget nach net virleien haten. Dat heescht, mir woussten net,
wéi déi Zuele sinn an deementspriechend konnte mer dem Här
Reitz déi dote Froen net stellen. Vläicht hätt dann den Här
Reitz eis déi dote Froe kënnen direkt op der Plaz beäntweren.
Zu där Fro mat der Kulturkommissioun, esou war virum
Gemengerot
nach
eng
Kulturkommissioun
an
deementspriechend hat ech dat net proposéiert, well ech der
Meenung war, datt de Schäffe géif esou wäit no vir denken a
selwer géif an d’Kulturkommissioun goe fir dat ze klären, datt
en Avis géif kommen. An net, datt ech als Oppositioun dat
misst froen.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
De Schäffen huet en anere Wee gewielt. De Schäffen huet de
Wee vum Gemengerot gewielt. Hien huet de ganze
Gemengerot all Kéiers an 3 Sëtzungen an d’Bild gesat – wat
exemplaresch ass – an et ass de Gemengerot, deen decidéiert
an et ass e Gemengerot, deen d’Gemeng féiert, an net eng
Kulturkommissioun. Ech sinn awer gären averstanen, fir elo
eng Kéier an d’Kulturkommissioun ze goen. Wat ech hei
maachen, dat kann ech nëmme maache wann de Gemengerot
mer gréng Luucht dofir gëtt. Soss kann ech dat net maachen.
An dee ganze Schäfferot kann dat och net maachen.
Dofir – wa mir elo hei d’gréng Luucht hunn – sinn ech gären
averstane fir an d’Kulturkommissioun ze kommen an dann
nach eng Kéier déi ganz Diskussioun mat iech ze féieren. Mee
ech kann net einfach esou an d’Kommissioun kommen a soen,
si sollen dat esou maachen oder froen, wéi si et gesinn. Ech
hunn de Gemengerot an d’Bild gesat an de Gemengerot muss
dat heiten droen. A wann de Gemengerot dat heiten dréit, da
maachen ech et och. Ech hu schonn e puer Mol hei gesot, datt
et de Gemengerot ass, deen hei decidéiert. Mir hunn all Kéiers
de Gemengerot an d’Bild gesat, an dat ganz am Detail.
D’Kulturkommissioun huet och hir Roll ze spillen an ech sinn
averstane fir bei se ze goen – eng nächste Kéier – a fir dat
dann do ze diskutéieren. Ech hunn iwwerhaapt kee Problem
fir dat ze maachen. Mee et wier dee falsche Wee gewiescht,
wann ech an d’Kulturkommissioun gaange wier an déi hätte
mer dann do gesot, wat ech ze maachen hätt oder net. Ech
mengen, mir hunn dat mam Gemengerot gemaach an dat ass
dee richtege Wee. A mir hunn et mat eisem Partner zesumme
gemaach – wa vläicht och e bësse spéit – mee mir hunn et
mat eisem Partner zesumme gemaach. Mir sinn eis eens ginn
a mir hunn eng gutt Konventioun opgestallt, an et ass elo kloer,
wat fir eng Roll elo jiddereen ze spillen huet.
Goergen Marc (Piratepartei):
Merci fir är Erklärungen. Ech huelen dat dann och esou zur
Notiz. Ech sinn eben do enger anerer Meenung. Et wier flott
gewiescht fir en Avis dobäi ze hunn.
Mellina Pierre, Buergermeeschter:

Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Et sinn 3 Leit. Et ass net den Här Reitz eleng. Et ass dem Här
Reitz seng Ekipp. Et sinn 3 bis 4 Leit, déi heiru schaffen. Dir
hutt jo d’Detailer gesinn.
Ech sinn net Expert genuch fir ze wëssen, ob dat deier ass
oder net. Ech hu gemengt, dat wier de Präis. Wa mer déi
definitiv Zuele bei Dekont hunn, da kënne mer dat jo nach eng

D’Madamm Conzemius wollt just als Presidentin vun der
Kulturkommissioun nach eppes soen.
Conzemius-Holcher Josette (CSV):
Den Här Goergen huet gefrot, fir wat den Här Halsdorf net an
d’Kulturkommissioun komm ass. Mir haten elo just eng
Kommissioun déi lescht Woch an do ass et iwwert Subside
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gaangen. Ech wollt iech nach soen, datt vun deem Moment,
wou den Här Kummer net méi do ass, mir och kee Sekretär an
der Kulturkommissioun méi hunn. An dunn hunn ech gefrot, ob
mir eng Kulturkommissioun och elo esou kënnen aruffen. Mir
hunn elo d’Subsiden zwar gemaach, wou den Här Philippart
dobäi war well hie sech ëm d’Subside bekëmmert, mee hie
bleift awer net eise Sekretär. An net méi spéit wéi de Mëtteg
hunn ech den Här Halsdorf gefrot, wéini hien Zäit hätt, an da
géif ech selwer eng Kommissioun aruffen an ech géif
d’Sekretariat selwer maachen, esou laang mer kee Sekretär
hätten.
Ech wëll awer net op mer sëtze loossen, datt d’Kulturkommissioun näischt mécht an näischt weess. Ech hat iech
dat wiertlech gesot. Ech hat iech renseignéiert, well ech
wousst, datt schonn aner Acteuren dru wieren. Wat maache
mir an der Kulturkommissioun? Mir si jo just berodend. Da
berode mir och nach doriwwer. An ech hu fonnt, datt déi
Ausstellung elo a gudden Hänn wier. Dofir, den Här Halsdorf
kënnt an déi nächst Sëtzung, déi ech selwer aruffen, ouni
Sekretär, an da wäerte mer doriwwer diskutéieren.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Ech ka confirméieren, datt d’Madamm Conzemius mech virdru
kontaktéiert huet fir dat ze maachen. A mir maachen dat och.
Ech bleiwen awer dobäi, datt dat heiten dee richtege Wee ass.
Et ass de Gemengerot, deen d’Suen zur Verfügung stellt an
deen d’Konventioun guttheescht. A wann deen d’gréng Luucht
ginn huet, da kann ech an d’Kommissioun kommen a mat der
Kommissioun diskutéieren.

Mir brauchen e Comité vun ongeféier 40 bis 50 Leit, fir ze
garantéieren, datt mer gutt iwwert d’Bühn kommen. Mir hunn
der de Moment 15 am Comité a mir brauchen nach Hëllef vu
baussen. Mir brauchen nach Partenariater, déi mer elo sichen,
an do soll dann och elo definéiert ginn, wéi d’Konditioune sinn.
Et ass net alles benevol. Et wäerten och gewëssen
Indemnitéiten a Jetone bezuelt gi fir gewëssen Aufgaben ze
maachen.
Bref, et ass eng Mammutaufgab, mee mir sinn awer
zouversiichtlech, datt mer déi packen. Ech hoffen op iech
alleguerten, fir eng Hand mat unzepaken.
Halsdorf Jean-Marie, Schäffen:
Merci Roland Breyer, fir déi léif Wierder an dee richtege Wee.
Ech mengen, mir hu jo d’Formule elo esou geschriwwen, datt
et e Package ass. Dat heescht, mir maachen op där enger Säit
eng national Ausstellung iwwert den 2. Weltkrich, an op der
aner Säit commemoréiere mer awer och hei zu Péiteng den 9.
September wärend enger ganzer Woch. Do maache mer flott
Manifestatiounen a mir maachen och hei eng lokal
Ausstellung, déi lokale Charakter huet. Dat heescht, et ass ee
ganze Package an dat kascht och nach e bësse Suen.
An dat anert hu mer verluegt – ech soen dat nach eng Kéier –
an den Oktober/November, fir datt d’Schoulklassen an
d’Maisons Relaisen d’Méiglechkeet kréien, fir kënnen déi
Ausstellung kucken ze goen. Well wann een direkt beim
Schoulufank esou eng Ausstellung géif maachen, da wier dat
méi schwiereg.
Mir hunn eng kloer Visioun. Ech si wierklech frou, datt mer e
Partner fonnt hunn, deen dat kann a mir sinn och bereet fir him
déi Mëttelen ze ginn, infrastruktureller, logistescher a
finanzieller Natur.

Goergen Marc (Piratepartei):
Dat ass eng ganz positiv Entwécklung.
Breyer Roland (CSV):
Mir hunn d’Chance, datt mer déi national Ausstellung hei
organiséiert kréien. Dat eenzegt, wat ech bedaueren ass, datt
et spéit ass wou mer d’Decisioun huelen. Et ass 3 bis 4 Méint
virdrun.
De Comité du Souvenir war den natierleche Partner vun Ufank
un, well en d’Iddi developpéiert hat am Juni 2017. 2017 hat en
dem Schäfferot d’Iddi developpéiert, fir eng national
Organisatioun ze maachen. Praktesch 2 Joer duerno komme
mer dann zur Conclusioun, datt et ze maachen ass. Et ass och
d’Kréinung – géif ech soen – vu 75 Joer Commemoratioun hei
zu Péiteng. An déi 20 Monumenter, déi mer hunn, hunn hire
Wäert erhalen a sollen an Zukunft hire Wäert an hir Aktualitéit
ëmmer wieder behalen.
Wat de Comité du Souvenir ubelaangt, esou ass et fir hien eng
Erausfuerderung. D’Konventioun, wa se haut vum
Gemengerot ugeholl gëtt, ass en Challenge fir de Comité du
Souvenir. Do ass ganz vill Aarbecht, déi ze maachen ass. Mir
hunn eis zwar scho Gedanken doriwwer gemaach, mee mir
kënnen dat Ganzt jo net eleng maachen. Déi Ausstellung
wäert 64 Deeg op sinn, 44 «jours ouvrables» an 20
Weekender, an do sollen dann d’Permanencë garantéiert
ginn, d’Ouverturen an d’Fermeturë garantéiert ginn,
d’Präsenzen op der Plaz, Guidagen, de Shop, d’Cafeteria, an
alles, wat nach hannendrun hänkt, plus nach de Sponsoring
sichen, wou eventuell nach e Päckelche kann developpéiert
ginn. Alles dat gëtt elo an deenen nächste Wochen a Méint
relativ hektesch.

Brecht Guy (LSAP):
Selbstverständlech ginn ech mam Här Breyer komplett op dee
Wee, deen hien elo hei ernimmt huet. Wann een e bësse
pingeleg wier, da kéint ee soen, datt mer 3 Méint virdru sinn,
mir wëssen nach net, ob mer e Subsid kréien oder net, leet eis
eppes Anstänneges op den Dësch an da stëmme mer et. Mee
mir sinn awer net esou. Ech géif soen, datt mer deene Leit aus
eiser Gemeng, eiser Bevëlkerung, esou eppes schëlleg sinn.
Soss geet et ëmmer nëmmen op Invitatioun an da kréien
nëmme gewësse Leit dat gewisen. Hei huet déi ganz
Bevëlkerung d’Méiglechkeet, fir esou eppes kënne
besichtegen ze goen. An ech mengen, mir sinn et och deene
Leit schëlleg, déi hiert d’Liewe gelooss hunn a wou et vill Leed
an de Famillje mat sech bruecht huet.
Approbation à l'unanimité. M. Gira, ayant quitté la salle,
n'a pas pris part au vote.

12.2.
Exposition «Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich».
Vote d’un crédit supplémentaire de 450.000 euros –
décision.
Accord à l'unanimité. M. Gira, ayant quitté la salle, n'a pas
pris part au vote.

Esou séier wéi dat heiten offizialiséiert ass, ziele mer drop fir
mat de Veräiner an allen Interesséierten zesummen ze
kommen. Do kann och eng Kulturkommissioun individuell
Membere schécke fir do ze hëllefe Permanencen ze maachen.
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Gemeinderatssitzung vom 17.Juni 2019
Anwesend:
Mellina Pierre, Bürgermeister (CSV)

Arendt Patrick (CSV)
Breyer Roland (CSV)
Conzemius-Holcher Josette (CSV)
Gira Carlo (CSV)
Polfer John (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)
Bouché-Berens Marie-Louise (DP)

Abwesend und entschuldigt:
Welter Christian (Piratepartei)

1. und 2.

Projekterläuterung,
des
Kostenvoranschlags
über
15.775.743 Euro (inkl. MwSt.) sowie der Pläne - Beschluss.

Die Punkte 1 und 2 der Tagesordnung wurden in
geheimer Sitzung behandelt.

Beschluss einstimmig.

Der Gemeinderat hat beschlossen, folgende Entscheidung zu
veröffentlichen:

4.4. - Verwaltungsangelegenheiten.

Ernennung eines Beamten (m/w) der Gehaltsklasse B1 für das
Generalsekretariat - Beschluss.

Einnahmen in einer Gesamthöhe von 523.749,85 Euro Beschluss.

Herr Gilles Longhino aus Rodange wird provisorisch als
Gemeindebeamter in der Gehaltsklasse B1 ernannt.

Beschluss einstimmig.

Erhöhung der Arbeitsstunden von zwei Kassiererinnen der
kommunalen Schwimmbäder - Beschluss.

4.5. - Verwaltungsangelegenheiten.

Die Arbeitsstunden von Frau Sandy Hoffmann und Frau
Angélique Hoss werden von 20 Wochenstunden auf 24
Wochenstunden erhöht, dies mit Wirkung vom 1. Juli 2019.

3. - Mitteilungen des Schöffenrates.

Bewilligung der Abrechnung in Bezug auf die
Erweiterungsarbeiten in der Maison Relais „Bei de
Bujellien“ in Rodange - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

4.6. - Verwaltungsangelegenheiten.

Keine.

4.1. - Verwaltungsangelegenheiten.
Bewilligung des allgemeinen Bebauungsplanes (PAP) in
Bezug auf den Standort „rue Batty Weber“ (Musikschule)
für die Gemeindeverwaltung Petingen - Beschluss.

Bewilligung
der
angepassten
Abrechnung
und
Abstimmung über einen Zusatzkredit über 16.098,37 Euro
in Bezug auf die Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten von Block B des Schulgebäudes „An Eigent“ in
Petingen - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Beschluss mit 15 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung (Piratepartei).

4.7. - Verwaltungsangelegenheiten.
4.2. - Verwaltungsangelegenheiten.
Bau einer neuen Musikschule in Petingen: Bewilligung der
Projekterläuterung,
des
Kostenvoranschlags
über
26.070.000 Euro (inkl. MwSt.) sowie der Pläne - Beschluss.

Bewilligung der angepassten Abrechnung und Abstimmung über einen Zusatzkredit über 1.418,46 Euro in
Bezug auf den einfachen Bebauungsplan vom Petinger
Zentrum – Beschluss.

Beschluss einstimmig.

Beschluss einstimmig.

4.3. - Verwaltungsangelegenheiten.

4.8. - Verwaltungsangelegenheiten.

Bau eines neuen Schulgebäudes sowie einer neuen
Maison Relais in Lamadelaine. Bewilligung der

Demission und
Beschluss.
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Die Demission von Herrn Marco Faber wird zur Kenntnis
genommen
Resultat der geheimen Abstimmung:
Frau Nicole Bonn wird als neues Mitglied im Umweltausschuss
ernannt.

8.3. - Umwelt.
Restaurierung einer Nasswiese am Standort „Millebaach“
in Lamadelaine – Abstimmung über einen Zusatzkredit
über 24.953,86 Euro (inkl. MwSt.) sowie einen Zusatzkredit
über 25.000 Euro - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

5.1. - Schulwesen.
Bewilligung der provisorischen Grundschulorganisation für
das Jahr 2019/2020 - Beschluss.

9.1. - Liegenschaften.

Beschluss einstimmig.

Mietvertrag in Bezug auf die Vermietung von Grundstücken
am Standort „In Gras“ in Lamadelaine an Herrn François
Feipel - Beschluss.

5.2. - Schulwesen.

Beschluss einstimmig.

Erweiterung des Schulgebäudes „An Eigent“ in Petingen:
Abstimmung über einen Spezialkredit über 25.000 Euro Beschluss.

9.2. - Liegenschaften.

Beschluss einstimmig.

6. - Personal.

Beschluss einstimmig.

Schaffung eines Beamtenpostens (m/w) für das technische
Amt - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

7.1. - Personal.
Bau einer neuen Maison Relais in Petingen: Abstimmung
über einen Spezialkredit über 25.000 Euro - Beschluss.
Beschluss einstimmig.

Erneuerungsarbeiten in der Maison Relais „Dachse vun der
Bich“ und der Wohnungsgemeinschaft, 2-A rue du Clopp –
Abstimmung über einen Kostenvoranschlag und einen
Zusatzkredit über 50.000 Euro - Beschluss.
Polfer

hat

nicht

an

der

7.3. - Soziales.
Angepasste Konvention mit der Gesellschaft BDK.LU
zwecks Organisation der Freizeitbeschäftigungen in den
Sommerferien 2019 - Bewilligung.
Bewilligung mit 15 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung (Piratepartei).

8.1. - Umwelt.
Luftfqualitätsdiagnose in der Gemeinde Petingen:
Bewilligung des Kostenvoranschlags über 23.575,50 Euro
(inkl. MwSt.) - Beschluss.
Beschluss einstimmig. Frau Conter-Klein hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.

8.2. - Umwelt.
Zustimmung für das UNESCO-Projekt „Man and the
Biosphere“ unter der Leitung des interkommunalen
Syndikats PRO-SUD - Beschluss.
Beschluss einstimmig.
www.petange.lu

9.3. - Liegenschaften.
Änderung Nr. 1 zum Mietvertrag in Bezug auf die zeitweise
Belegung einer Fläche am Standort „Ronnwiss“ in
Rodange von Herrn Hugues Le Bouter und Frau
Jacqueline Bacle - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.

9.4. - Liegenschaften.

7.2. - Soziales.

Beschluss einstimmig. Herr
Abstimmung teilgenommen.

Mietvertrag in Bezug auf die Vermietung von Grundstücken
am Standort „Op der Fraewiss“ in Petingen an Herrn Roger
Niedercorn - Beschluss.

Konvention in Bezug auf die Realisation einer
Mischwasserleitung zwischen der rue Antoine Nangeroni
und der rue Weissenbrill in Petingen mit der Gesellschaft
„Youbuild Immobilier SA“ - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.

9.5. - Liegenschaften.
Nutzungskonvention in Bezug auf zwei kommunale
Grundstücke am Standort „Auf der Frauenwies“in Petingen
mit der Gesellschaft „SOTEL SECS“ – Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.

9.6. - Liegenschaften.
Konvention mit der Gesellschaft „Société du Parking
Guillaume SA“ (Gruppe Parkolux) in Bezug auf den Betrieb
eines öffentlichen unterirdischen Parkhauses in Rodange
– Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.

9.7. - Liegenschaften.
Vergleich in Bezug auf den Kauf eines Grundstücks am
Standort „rue de l’Hôtel de Ville“ in Petingen von Herrn
Muric Bajram - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig. Herr Arendt hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.
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9.8. - Liegenschaften.

10. - Straßeninfrastrukturen.

Vergleich in Bezug auf den Kauf von Grundstücken am
Standort „Am Däich“ in Lamadelaine von Herrn Roger
Niedercorn - Bewilligung.

Umsetzung der Glasfaservernetzung der kommunalen
Gebäude: Abstimmung über einen Kostenvoranschlag
über 170.000 Euro (inkl. MwSt.) und eines Zusatzkredits
über 50.000 Euro - Beschluss.

Bewilligung einstimmig. Herr Arendt hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.

Beschluss einstimmig.

9.9. - Liegenschaften.

11. - Stadtplanung.

Vergleich in Bezug auf den kostenlosen Kauf eines 0,31 Ar
großen Grundstücks am Standort „rue des Prés“ von Frau
Laurence Hoeltgen - Bewilligung.

Konvention und Projektumsetzung bezüglich des
Teilbebauungsplanes (PAP) für Grundstücke am Standort
„rue de la Piscine“ in Petingen welche von der Gesellschaft
„Immo Future SA“ vorgestellt wurden - Bewilligung.

Bewilligung einstimmig.

Bewilligung einstimmig.

9.10. - Liegenschaften.
Akt in Bezug auf den Kauf eines Gebäudes am Standort
„rue des Ecoles“ in Petingen von der Gesellschaft „Miel
Invest SARL“ - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.

9.11. - Liegenschaften.
Akt in Bezug auf den Kauf eines Grundstücks am Standort
„rue des Vieilles Parts“ in Rodange von Herrn Norbert
Marulli, Frau Jacqueline Marulli, Frau Cécile Mourer, Herrn
Jean Nico Pierre, Frau Marie-Paule Baumgartner –
Bewilligung.
Bewilligung einstimmig. Herr Halsdorf hat nicht an der
Abstimmung teilgenommen.

12.1. - Ausstellung
Weltkrich“.

„Lëtzebuerg

am

Zweete

Konvention zwischen dem Schöffenrat und der
Vereinigung ohne Gewinnzweck „Le Comité du Souvenir
de la Commune de Pétange“ - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig. Herr Gira hat nicht an der Abstimmung
teilgenommen.

12.2. - Ausstellung
Weltkrich“.

„Lëtzebuerg

am

Zweete

Abstimmung über einen Zusatzkredit in Höhe von 450.000
Euro - Beschluss.
Bewilligung einstimmig. Herr Gira hat nicht an der Abstimmung
teilgenommen.

9.12. - Liegenschaften.
Akt in Bezug auf den kostenlosen Grundstücktausch am
Standort „rue de la Fontaine“ in Rodange mit Herrn Paolo
Guarda und Frau Alexandra Rauchs - Bewilligung.
Bewilligung einstimmig.
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AVIS AU PUBLIC

Règlement d’ordre interne pour les Maisons Relais.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Pétange informe la population que par sa délibération
du 15 juillet 2019 le conseil communal a édicté, en sa séance du 15 juillet 2019, son nouveau règlement d’ordre
interne pour les Maisons Relais.
Le public peut prendre connaissance du texte intégral du règlement au secrétariat communal. L’avis a été publiée
du 19 au 26 juillet 2019 conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13.12.1988.

Règlement sur l’octroi des subsides aux sociétés – modification.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Pétange informe la population que par sa délibération
du 15 juillet 2019 le conseil communal a modifié son règlement sur l’octroi des subsides aux sociétés édicté le
1er février 2016.
Le public peut prendre connaissance du texte intégral du règlement au secrétariat communal. L’avis a été publiée
du 19 au 26 juillet 2019 conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13.12.1988.

Règlement général des tarifs – modification.
Le conseil communal de la commune de Pétange a modifié le règlement général des tarifs édicté le 25 novembre
2002. Lesdites modifications ont été dûment approuvées par arrêté grand-ducal respectivement par Madame la
Ministre de l’Intérieur comme suit:
III Enlèvement des immondices (arrêté grand-ducal du 22/7/2019 / approbation ministérielle du 19/8/2019)
L’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2019.
Le texte du règlement modifié est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris copie sans
déplacement. L’avis a été publiée du 29 août au 4 septembre 2019 conformément à l'article 82 de la loi communale
modifiée du 13.12.1988.

Modification ponctuelle du PAG - approbation

La délibération du conseil communal du 14 décembre 2018 relative à la modification ponctuelle du plan
d'aménagement général concernant les zones d'activités économiques nationale et régionale, dénommées PED et
Grand-Bis (point 2.1.) a été dûment approuvé par:
• le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en date du 28 janvier 2019
• le ministère de l’Intérieur en date du 28 janvier 2019
L’avis a été publiée du 1er au 8 juillet 2019 conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13.12.1988.
www.petange.lu
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Morcellement de terrains:
Morcellement concernant un terrain sis
à Rodange, chemin de Brouck 13, lieudit «Chemin de Brouck» présenté par la
société SBM Constrcutions S.A.
Il est porté à la connaissance du public que le
conseil communal, par sa délibération du 15 juillet
2019, a marqué son accord avec le morcellement
sous rubrique.
La délibération précitée et les plans y afférents sont
déposés du 22 juillet 2019 au 20 août 2019 au
service de l’aménagement communal à Pétange,
rue du Parc 1B où le public pourra en prendre
connaissance.

Morcellement concernant un terrain sis à Rodange, au lieu-dit «rue du Clopp»,
n° cadastral 900/7250 présenté par les sociétés DG IMMO S.A. / KALISTA S.A. pour
le compte M. Luis Pedro Lopes Monteiro et Mme Helena Clarinda Dias Oliveira
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 15 juillet 2019, a
marqué son accord avec le morcellement sous rubrique.
La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés du 22 juillet 2019 au 20 août 2019 au service
de l’aménagement communal à Pétange, rue du Parc 1B où le public pourra en prendre connaissance.

Morcellement concernant un terrain sis à Rodange, rue de la Terre Noire n° 15 &
n° 17, n° cadastral 1123/5276, présenté par Madame Vigato-Breyer Maria
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 15 juillet 2019, a
marqué son accord avec le morcellement sous rubrique.
La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés du 22 juillet 2019 au 20 août 2019 au service
de l’aménagement communal à Pétange, rue du Parc 1B où le public pourra en prendre connaissance.

Morcellement concernant un terrain sis à Pétange, au lieu-dit «rue d’Athus»
n° cadastral 1008/9515 présenté par Monsieur Muhamer Ljucevic
Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, par sa délibération du 15 juillet 2019, a
marqué son accord avec le morcellement sous rubrique.
La délibération précitée et les plans y afférents sont déposés du 22 juillet 2019 au 20 août 2019 au service
de l’aménagement communal à Pétange, rue du Parc 1B 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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septembre
2019

Samedi 28 & dimanche 29 septembre 2019 de 11h00 à 18h00
au Minett Park Fond-de-Gras (Luxembourg)

Animations de rue, concerts, marché victorien, exposition de créations steampunk,
trains historiques à vapeur,...
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