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RAPPORT SUCCINCT DE LA RÉUNION DU CONSEIL
COMMUNAL DU 22 AVRIL 2016
Présents: Messieurs Dan Biancalana, bourgmestre; René Manderscheid, Loris Spina et Madame Claudia Dall’Agnol,
échevins; Monsieur Bob Claude; Madame Josiane Di Bartolomeo-Ries; Messieurs Jean-Paul, Friedrich, Jean-Paul Gangler;
Mesdames Romaine Goergen, Michèle Kayser-Wengler, Colette Kutten; Messieurs Marc Lazzarini, Romy Rech;
Madame Brit Schlussnuss et Monsieur Jos Thill, conseillers.
Patrick Bausch, secrétaire communal faisant fonction.
Absents, excusés: Madame Jessica David et Monsieur Marc Schiffmann, conseillers, excusés.
Début de la séance à 8.00 heures.

En début de séance, Monsieur le bourgmestre procède
à l’assermentation du nouveau conseiller communal
Monsieur Joseph Thill pour le parti «Déi Lénk», appelé
à siéger au conseil communal en remplacement de
Madame Nathalie Haas, démissionnaire.
Il est ensuite procédé à la liquidation de l’ordre du jour.
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal est unanimement d’accord
de compléter l’ordre du jour de la séance tenante par
le point proposé par le nouveau conseiller communal
(nouveau point 15) conformément à l’article 13 de la
loi communale du 13 décembre 1988 et par les compléments de dossiers envoyés aux conseillers par le
collège des bourgmestre et échevins.

3. Les règlements de circulation suivants sont approuvés avec les voix de tous les conseillers communaux:
1. règlement d’urgence temporaire de la circulation à l’occasion de travaux dans la route
de Kayl pour l’installation de passages pour
piétons (en vigueur depuis le 16 février
jusqu’à la fin des travaux);
2.

règlement temporaire de la circulation à
l’occasion de travaux de raccordement des
réseaux gaz et eaux dans la rue Aloyse Kayser (à partir du 25 avril 2016 jusqu'à la fin
des travaux);

3.

règlement temporaire de la circulation à
l’occasion de travaux de raccordement du
canal principal des immeubles 135 et 137
dans la route de Zoufftgen (à partir du 17
mai 2016 jusqu'au 20 mai 2016);

4.

règlement temporaire de la circulation à
l’occasion de travaux de raccordements des
réseaux gaz et eaux dans la rue de la Paix, la
rue de la Forêt et la rue Madame Mayrisch
de Saint Hubert (à partir du 2 mai 2016
jusqu’à la fin des travaux);

5.

règlement temporaire de la circulation
à l’occasion de travaux pour l'échangeur
Dudelange-Bettembourg: passage pour piétons dans la rue Louis Rech (à partir du 2
mai 2016 jusqu’à la fin des travaux), et

6.

règlement d’urgence temporaire de la circulation à l’occasion des travaux de réaménagement du centre-ville, projet «shared
space», phase 1: stationnement interdit (en
vigueur depuis le 23 mars 2016).

La parole est ensuite donnée à Monsieur Joseph Thill
qui tient son discours inaugural.
Sub point numéro 1 de l’ordre du jour, correspondance, le bourgmestre porte l’acceptation de Monsieur le Ministre de l’Intérieur au sujet de la démission
de Madame Nathalie Haas, comme conseillère communale et de l’appel de Monsieur Thill comme conseiller
au sein du conseil communal de la Ville de Dudelange à
la connaissance des conseillers communaux.
Une deuxième information concerne le projet «Nei
Schmelz» qui ses trouve sur les bonnes voies alors
qu’Arcelor-Mittal vient de se déclarer d’accord de céder
deux parcelles restantes en sa propriété à l’Etat.
2. Le conseil communal approuve à l’unanimité le tableau de préséance du conseil communal suite à
l’entrée en fonction de Monsieur Thill comme conseiller communal.
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2.

3.

4.

5.

6.

le devis estimatif relatif aux travaux de réaménagement du kiosque sur la place de
l’Hôtel de Ville pour un montant total de
76.000,- €, toutes taxes et honoraires
compris, est approuvé avec 14 voix et une
abstention par le conseil municipal. Monsieur
Alain Linster, du bureau M3 architectes S.A.
de Luxembourg a présenté le dossier;
la convention conclue entre le collège des
bourgmestre et échevins et le Ministère
de l’Education nationale, de l'Enfance et de
la Jeunesse, Service de la formation des
adultes pour le subventionnement financier
de la commune pour l’organisation de cours
de formation pour adultes 2015/2016 (nouvelles technologies, langues) est approuvée
avec la voix de tous les conseillers1;
le conseil municipal approuve à l’unanimité
le 1er avenant du 1er avril 2016 à la convention du 23 novembre 2006, conclue
avec l'association sans but lucratif Oeuvres Paroissiales Saint Martin de Dudelange
concernant la prolongation à titre de prêt
gratuit pour une période indéterminée d’un
terrain sis à Dudelange, rue Antoine Zinnen,
propriété des Oeuvres Paroissiales;
le conseil communal est unanimement
d’accord avec le devis lui présenté pour un
montant total de 92.000,- € toutes taxes
et honoraires compris, pour la réception des
11 maisons relais par des organismes agrées
suivant les prescriptions de l'Inspection du
Travail et des Mines, y compris études, élaboration des rapports nécessaires, réceptions et travaux de mise en sécurité;
le crédit spécial afférent de 92.000,- €
à inscrire sub nouvel article budgétaire
4/242/221311/16060 - Maisons relais

- Études, réceptions et travaux de mise
en conformité et sécurité – du budget de
l’exercice 2016 est avalisé à l’unanimité par
le conseil communal;
7.

le conseil communal accepte à l’unanimité
le devis estimatif pour un montant total de
55.000,- € toutes taxes comprises relatif à
l’installation de 2 bornes d’Informations pour
passager (FIA) aux arrêts bus (Hôtel de Ville
et église);

8.

le devis estimatif pour un montant total de
30.000,- € toutes taxes comprises pour
l’adaptation des aérothermes et le remplacement du collecteur de chauffage du
bâtiment G de l’atelier communal est admis
avec les voix de tous les conseillers;

9.

le conseil municipal approuve à l’unanimité le
devis estimatif de 25.000,- € toutes taxes
comprises, pour les travaux d’installation
d’une régulation de chauffage du bâtiment H
de l’atelier communal;

10. le devis estimatif au montant de 16.000,pour le remplacement du chauffage dans le
bâtiment logeant la société Coin de Terre et
Foyer (CTF) est accepté à l’unanimité;
11. le conseil communal avalise unanimement le
devis estimatif au montant total de 10.000,€ pour le remplacement de la chaudière de
l’école Baltzing;
12. le devis estimatif de 400.000,- € toutes
taxes comprises pour l’acquisition et la pose
de 50 horodateurs (de nouvelle génération)
pour l’extension du parking résidentiel est
accepté par le conseil communal avec 11
voix contre une et 3 abstentions;
13. le conseil communal adopte au complet les
devis estimatif au montant de 80.000,- €
toutes taxes comprises pour la remise en
état de la chaudière de l’Hôtel de Ville;
14. le devis estimatif au montant global de
129.000,- € toutes taxes comprises pour
l’acquisition de défibrillateurs pour équiper
les bâtiments communaux est adopté unanimement. Au courant des années 2011 à
2015, 13 défibrillateurs ont été installés à
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4. Finances communales: les dossiers suivants sont
traités par le conseil communal:
1. le devis estimatif pour la mise en conformité
et la rénovation « douce » de l’annexe «ancien
bâtiment de police» pour un montant total
de 1.200.000,- €, toutes taxes et honoraires compris, est approuvé à l’unanimité
après avoir reçu des explications afférentes par Monsieur Thierry Cruchten, atelier
d’architecture METAFORM de Luxembourg;
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différents endroits. Au courant de l’année 2016, 2 défibrillateurs seront acquis et installés au Stade
Nosbaum et au Stade Meyer pour un prix de 16.066,08- €;
15. le crédit supplémentaire afférent de 16.066,08- € à inscrire sub article budgétaire 4/740/222100/11001
– acquisition de défibrillateurs pour équiper les bâtiments communaux – du budget de l’exercice 2016
est avalisé à l’unanimité par le conseil communal;
16. le conseil municipal approuve à l’unanimité les modifications au règlement-taxes général du 26 novembre 2001, tel qu'il a été modifié par la suite, sub chapitre XII – École régionale de musique qui portera
désormais la formulation suivante:
«Les droits d’inscription annuels à l’école régionale de musique sont fixés comme suit:
1
Sont considérés comme élèves résidents, les élèves habitant à Dudelange. Sont considérés comme élèves
conventionnés les élèves habitant dans une des communes qui ont signé une convention avec la Ville de
Dudelange concernant l’école de musique.

Elèves
Résidents et
conventionnés1

Adultes

Non-résidents1

Résidents et
conventionnés1

Non-résidents1

75,- €

200,- €

200,- €

400,- €

100,- €

100,- €

//

//

Cours instrumental / vocal
supplémentaire

50,- €

100,- €

150,- €

300,- €

Cours en groupe
seul, sans package

50,- €

100,- €

100,- €

150,- €

Package2
Location instrument
Cas particuliers

Sont considérés comme élèves non-résidents, les élèves n’habitant ni à Dudelange, ni dans une des communes
conventionnées.
Ont actuellement signé une convention avec la Ville de Dudelange les communes de Bettembourg, de Roeser
et de Weiler-la-Tour.
2
Sont inclus dans le package toutes les branches en relation avec la branche instrumentale ou vocale principale, comme l’éveil musical, la formation musicale / solfège, les cours parallèles, la musique de chambre, les
ensembles et les orchestres.
Pour les personnes âgées entre 18 ans et 25 ans le 31 août de l’année en cours (adultes) qui peuvent certifier
qu’elles sont inscrites comme élève dans une école secondaire ou universitaire, les droits d’inscription seront
identiques à ceux des personnes âgées de moins de 18 ans (élèves).
Le minerval et le montant pour location d’instruments sont des taxes communales non remboursables.»
A signaler que l’action porte ouverte de l’école régionale de musique sera organisée cette année en
date du 4 juin 2016.

1
2

Monsieur le bourgmestre a quitté temporairement la salle et ne participe pas au vote
Madame Dall’Agnol a quitté temporairement la salle et ne participe pas au vote.
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5. subsides extraordinaires: le conseil communal accorde unanimement les subsides extraordinaires suivants
aux associations3:
• Grupp St Jean Diddeleng, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, à l’occasion de la célébration du centenaire
du groupe scout;
• Oeuvre Saint Nicolas pour participer aux frais d'acquisition des sachets de friandises pour enfants;
• T71 Diddeleng pour avoir remporté le titre de champion de Luxembourg;
• association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA) a.s.b.l. en tant que cotisation pour l'année 2016;
• «Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung» pour soutenir leurs activités;
• «Chapel Choir» du Lincoln College, Université d’Oxford, en tant qu’appui financier pour leur tournée internationale et plus spécifiquement leur concert à Dudelange;
• association «Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché» en tant que soutient moral et financier.
6. mise en état de la voirie rurale: le devis estimatif d’un montant de 55.000,- € pour la mise en état de
la voirie rurale au lieu-dit: «Frechesgröndchen-Neie Wal-Bierenheck-Moueren » à Dudelange, présenté par
l’administration des services techniques de l’agriculture, est adopté d’un commun accord.
3

Madame Dall’Agnol a quitté temporairement la salle et ne participe pas au vote.
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17. le conseil municipal approuve finalement 31 décomptes d’articles du budget extraordinaire des dépenses, décomptes se rapportant aux travaux et/ou acquisitions suivants2 :
• Ecole Boudersberg – Tribunes du gymnase ...............................................................14.200,00- €
• Ecole Strutzbierg B – Renouvellement toiture .........................................................17.848,00- €
• Rue de la Fontaine – Création de 4 logements sociaux ...........................................1.495.400,93- €
• Balayeuse – Service Voirie ....................................................................................203.070,45- €
• Participation à la construction d’une aire de jeux à Bérane ........................................ 12.497,60- €
• Réseau assainissement – Mise à jour de la base de données ...................................... 44.935,86- €
• Réservoir d’eau du Mont St Jean – Renouvellement tuyauterie .................................. 48.178,99- €
• Ecole Boudersberg – Modernisation des éclairages de secours .................................. 11.030,94- €
• Ecole Boudersberg (Gymnase) – Construction d’un dépôt avec local poubelles et local technique 110.914,19- €
• Ecole Deich – Acquisition de matériel et aménagement de la salle (Service C.I.S.) .......... 9.666,96- €
• Centre de Santé scolaire – Installation d’un nouvel escalier sur 3 étages .................... 38.841,62- €
• Centre de Santé scolaire – Rénovation partielle des bureaux et remplacement du mobilier . 26.792,51- €
• Ecole Lenkeschléi – Réalisation d’une installation photovoltaïque ................................ 78.497,67- €
• Friches industrielles – Installation d’un hangar en module ....................................... 299.363,11- €
• Voiture de service – Service Technique .................................................................... 10.000,00- €
• Camionnette – Services Espaces verts ..................................................................... 34.933,85- €
• Camionnette – Service Gaz naturel ......................................................................... 39.850,00- €
• Camion à immondices – Service Voirie ................................................................... 279.975,07- €
• Rue du Commerce – Rénovation du local du S. I. T. D. ............................................... 31.929,66- €
• Maison des Jeunes – Participation au financement d’un mini-bus ................................. 6.000,00- €
• Hôtel de Ville – Réaménagement des bureaux de l’Etat civil ........................................ 34.596,78- €
• Ateliers communaux – Acquisition d’une découpeuse de tôle hydraulique ..................... 39.910,82- €
• Voitures de service (4x4) – Service Voirie ............................................................... 24.935,00- €
• Voitures de service – Centre de Santé scolaire ....................................................... 20.000,00- €
• Voiture de service – Administration centrale ........................................................... 20.000,00- €
• Tracteur – Service Espaces verts .......................................................................... 29.873,61- €
• Camionnette – Services Espaces verts .................................................................. 34.979,83- €
• Remorque Lave-vaisselle «Spullweenschen» ............................................................. 27.799,20- €
• Foyer Diddelfamill – Réalisation d’une installation photovoltaïque ................................ 32.545,63- €
• Acquisition d’un piano d’occasion ........................................................................... 64.000,00- €
• Centre Sportif René Hartmann – Installation d’une oeuvre d’art globale ...................... 90.000,00- €
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7. aménagement communal: le conseil municipal décide avec les voix de tous les conseillers
• d’approuver la modification ponctuelle du
plan d’aménagement général de la Ville de
Dudelange, partie écrite et partie graphique,
concernant un reclassement relatif au centre d’émission au lieu-dit «Ginzebierg» à
Dudelange, présentée par le collège des
bourgmestre et échevins et élaborée par
le bureau d’études Zeyen + Baumann, suivant l'article 14 de la loi du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, et
• d’approuver la modification ponctuelle du
plan d’aménagement général de la Ville de
Dudelange, partie écrite, concernant un reclassement du site des ateliers Kräizbierg
à Dudelange, présentée par le collège des
bourgmestre et échevins et élaborée par le
bureau d’études Zeyen + Baumann, suivant l'article 14 de la loi du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le
développement urbain.
8. déclaration d’intention «Capitale Européenne de la
Culture 2022»: le conseil communal se déclare unanimement d’accord de soutenir la candidature de
la ville d'Esch-sur-Alzette pour devenir Capitale Européenne de la Culture 2022. Cet engagement est
pris avec les revendications expresses suivantes:
• un budget financier transparent doit obligatoirement être établi et annexé à la convention à passer;
• la promotion régionale et transfrontalière des
communes qui supportent le projet et la programmation de celui-ci doivent être garanties;
• l’a.s.b.l. à créer s’engage à examiner les projets lui soumis par les communes partenaires;
• le programme est équitablement établi et
organisé dans la ville partenaire en relation
avec l'apport financier de celle-ci et au vu de
l'enveloppe financière globale.
9. les modifications de la composition des commissions consultatives suivantes sont acceptées à
l’unanimité par le conseil communal:
• commission de la circulation: Monsieur Ivan
Cacao remplace Monsieur Conny Théobald;
• commission des nouveaux médias:
- Madame Chantal Steffen-Lahure remplace
Madame Claudia Dall'Agnol;
- Monsieur Patrick Azevedo remplace
Monsieur Conny Théobald;

•
•

•

•

•

commission d'hygiène: Monsieur Steven Hansen remplace Monsieur Rolf Hoffmann;
commission des subsides pour études secondaires et post-secondaires: Monsieur Ivan
Cacao remplace Monsieur Bob Morhard;
commission de surveillance des services industriels gaz, eau, canalisation: Madame Romaine
Goergen remplace Monsieur Marco Strasser;
commission de l’environnement et de
l’énergie: Madame Jasmin Haase remplace
Monsieur Marco Strasser;
commission de surveillance de l’école régionale de musique: Madame Monique Heinen
remplace Monsieur Robert Gerend.

10. avec dix voix et quatre abstentions4, le conseil communal nomme Madame Claudia Dall’Agnol, échevine,
comme déléguée aux transports publics. La déléguée a pour mission d’assurer la communication
entre la commune et ses habitants et respectivement le ministre ayant les transports dans ses attributions et l’établissement public «Communauté
des Transports» pour toute question d’organisation
des transports publics et d’information afférente du public dont est concernée la commune de
Dudelange, ceci conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les
transports publics et modifiant la loi modifiée du 12
juin 1965 sur les transports routiers.
11. personnel:
décisions en séance publique:
1. avec douze voix et trois abstentions, le
conseil municipal est d’accord de créer un
poste dans la carrière de l'assistant social
sous le statut de l'employé communal à raison de 40 heures par semaine et à durée
indéterminée pour les besoins du département administratif - service local de l'emploi;
2. le conseil municipal, par un commun accord, a
prouve la reconversion du poste d’ingénieur
technicien (branche génie civil) sous le statut du fonctionnaire communal au département technique - service gestion et maintien
du patrimoine en poste d’employé communal
de la carrière E à tâche complète et à durée
indéterminée.
décisions en séance à huis clos:
Les décisions suivantes sont prises par le conseil
communal:
4

Madame Kutten a quitté temporairement la salle et ne
participe pas au vote.
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Démission honorable des fonctionnaires communaux
suivants (départ à la retraite) et attribution du titre
honorifique de leurs fonctions à:
6. Monsieur Joseph Schmit, secrétaire communal,
avec effet au 1er septembre 2016;
7. Monsieur Théo Tenkes, expéditionnaire administratif, avec effet au 1er décembre 2016;
8. Démission de Monsieur Tom Ostrihon de son poste de
salarié à durée déterminée (carrière de l’ingénieurtechnicien), département technique - service gestion et maintien du patrimoine-circulation;
9. Engagement de Monsieur Sabatino Spina comme
employé communal dans la carrière B1 à tâche
complète et à durée indéterminée;
10. Suppression de l'indemnité pour charges accessoires (formation des adultes-cours de langues)
de Monsieur Christian Weber, département administratif - service des structures d'accueil.
école régionale de musique (12.1.-12.4.):
1. modification du contrat de Madame Svenja Beuren
(guitare classique);
2. engagement de Monsieur David Da Costa Rio
(guitare classique) jusqu’au 31 août 2016;
3. engagement de Monsieur Jeff Mack (chant et
chant choral) jusqu’au 31 août 2016;
4. engagement de Madame Lina Vandewalle (formation musicale, solfège, piano et accompagnement)
pour l’année scolaire 2016/2017.
office social (13.):
nomination de Monsieur Romy Rech comme membre du conseil d'administration de l'office social de
la Ville de Dudelange.

hospice civil (14.1.):
nomination de Madame Brit Schlussnuss comme membre de la commission administrative de
l'hospice civil gérant l'ancien Hôpital de la Ville de
Dudelange
retour à la séance publique:
14. hospice civil (14.2.-14.4.):
le conseil communal, à l’unanimité, approuve les
comptes des exercices 2013 et 2014 de l’hospice
civil, décharge Monsieur Lucien Sturm, administrateur, de l'obligation de recouvrir les créances
comme proposé par la commission administrative
de l’Hôpital de la Ville de Dudelange et approuve le
budget de l’exercice 2015 de l’hospice civil.
15. état des négociations du contrat collectif des salariés des communes du sud. A la demande du nouveau conseiller communal Monsieur Joseph Thill, ce
point est ajouté à l’ordre du jour pour être délibéré
séance tenante.
16. questions au collège des bourgmestre et échevins
– déi Gréng – abattage d’arbres dans la commune.
La prochaine réunion du conseil communal est fixée
au vendredi, 10 juin 2016 à 8.00 heures (notamment organisation scolaire).
Une séance informelle du conseil communal est
fixée au 31 mai 2016 à 17.00 heures (gestion
forêts).
Fin de la séance vers 12.45 heures.
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personnel (11.3.-11.10.):
Nominations définitives des fonctionnaires communaux suivants:
3. Madame Nadine Grein, rédacteur à tâche complète
au département administratif - service enseignement, avec effet au 1er janvier 2016;
4. Monsieur Sven Loscheider, rédacteur à tâche complète au département administratif-service des
sports, avec effet au 1er juin 2016;
5. Monsieur Christian Naegelen, expéditionnaire administratif à tâche complète au département administratif - école régionale de musique, avec effet au
1er juin 2016;
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GEMENGEROTSSËTZUNG
VUM 22. ABRËLL 2016
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Léif Kollegen a Kolleginnen aus dem Schäffen- a Gemengerot,
mir haten elo grad d’Vereedegung vum neie Gemengeconseiller vun Déi Lénk, de Jos Thill.
Et hu sech awer och zwee Leit fir dëse Gemengerot
entschëllegt. Dat ass de Marc Schiffmann an d’Jessica
David. Da wiere mir haut dann zu fofzéng an dësem Gemengerot.
Wat den Ordre du Jour ugeet, deen hutt Dir kritt. Do
sinn awer nach e puer Punkten déi mir iwwert d’Woch
nogeschéckt hunn. Dräi Stéck wat am Fong Devisen,
respektiv Subsiden ugeet an ee Punkt, dee mir op den
Ordre du Jour setzen, Point à l’Ordre du jour vum Jos
Thill vun Déi Lénk wat de Südaarbechterkollektivvertrag
ugeet. Ech wollt awer fir déi 3 Punkten a virun allem
deen drëtte Punkt den Aval vum Gemengerot kréie well
e Point à l’ordre du jour – reng formal gesinn – kann ee
just drop setze wann ee Conseil communal ass. Dat
war awer zu deem Zäitpunkt net esou, mä ech hunn
awer als Buergermeeschter kee Problem domat, datt
mir dee Punkt hei traitéieren, mä ech mengen et ass
awer richteg, och den Aval vun de Kollegen a Kolleginnen aus dem Gemengerot ze kréie fir datt mir dat kënnen op den Ordre du jour setzen.

Colette Kutten (Déi Gréng): Also, am Prinzip hunn ech
domat kee Problem mee et ass awer esou, datt et
sech a leschter Zäit e bëssen esou agebiergert huet,
datt d’Punkte fir déi ee sech wéilt virbereeden an e
bëssen Zäit géing brauchen, datt dat dann zwee Deeg
virum Gemengerot kënnt, dat fannen ech keng gutt

Saach. Wann ech richteg informéiert sinn, ass am
Gesetz jo eigentlech och virgesinn, dass wann een e
Punkt op den Ordre du jour wëll setzen, dass dee muss
fënnef Schaffdeeg am Viraus bei dem Conseiller sinn.
Bon, ech mengen, bis elo ass dat jo méi locker gehandhaabt ginn, ech wier awer frou wa mir eis an Zukunft
rëm géingen dorunner halen a géifen déi Norm och iergendwéi berücksichtege well dat jo awer jidderengem
d’Liewen e bëssen erliichtert. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech
gesinn dat och esou, ech mengen et huet ëmmer
domat ze dinn ob et Punkte sinn, déi zu engem bestehende Punkt um Ordre du jour gehéieren oder op
et nei Punkten sinn déi op den Ordre du Jour kommen,
wou een sech muss – effektiv wéi dir sot – preparéieren.
Nichtsdestotrotz ass de Gemengerot mat deenen dräi
Ajouten an där Remarque do averstanen, dass mir eis
déi gemeinsam Approche hei an dësem Gremium ginn?
Gutt, Merci fir déi doten Zoustëmmung.
Voilà, da wier den Ordre du jour an deem Sënn kompletéiert ginn an sou wéi dat dann och Traditioun ass,
éier mir dann elo den normalen Ordre du jour an Ugrëff
huelen, géing ech dann och deem neie Conseiller, dem
Jos Thill d’Wuert gi fir säin Maiden Speech. Jos, du
hues d’Wuert.

Jos Thill (Déi Lénk): Merci, Här Buergermeeschter, dir
Damen an Häre vum Schäfferot a Gemengerot, ech
sinn effektiv frou, datt Dir mir d’Geleeënheet gitt, mech
virzestellen an dann an engems d’Schwéierpunkten ze
nenne vu menger Aarbecht an deenen nächste Méint hei.
Wann ech haut d’Éier hunn, am Diddelenger Ge-
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mengerot ze setzen, dat ass well Déi Lénk an hire
Statuten de Prinzip vun der Rotatioun stoen hunn.
Mir mengen nach ëmmer, datt d’Rotatioun méi Virdeeler huet wéi Nodeeler. Si erlaabt eng nei Dynamik,
si erlaabt méi Leit an d’Verantwortung ze huelen a si
verhënnert, datt d’Leit als professionell Politiker vun
hirem Amt ofhängeg ginn.
Ech wëll ganz kloer hei menge Virgänger, dem Marcel
Lorenzini an dem Nathalie Haas Merci soe fir déi Aarbecht déi si hei geleescht hunn an ech wäert mir dann
och Méi ginn, am Sënn vun der Gemeng hei konstruktiv
matzeschaffen.
Ech well och de Beamte vun der Gemeng Merci soen,
datt si mir et erméiglecht hunn, a gudde Konditiounen
hei unzefänken.
Ee Punkt dee mech méi beschäftegt, datt sinn
d’Finanzen. Ech war 16 Joer laang um Enn vu menger
Carrière Chef vun engem Comptabilitéit service wou
20 Leit geschafft hunn. Ob een elo, wéi a mengem
Fall, d’Comptabilitéit kuckt vu landwirtschaftlechen
oder Wënzerbetriber, oder déi vun enger Gemeng oder
déi vun engem Spidol, do gëtt et am Prinzip a vun der
Struktur hier net vill Ënnerscheed.
An deem Sënn muss ech deem, wat d’LSAP an hirem
leschte “De roude Fuedem” schreift, Recht ginn.
D’Finanze vun dëser Gemeng si gesond an ech fannen,
wann eppes Luef verdéngt, da soll dat och erwänt ginn.
Ee Punkt, dee mir ganz um Häerz läit, dat ass awer datt
an eiser Lëtzebuerger Gesellschaft d’Ongläichheeten
an d’Aarmut zouhuelen. Ech mengen, dat ass bedingt
duerch meng Familljegeschicht.
Vu mengem Papp senger Säit haten d’Grousseltere
just gebaut, also Schold gemaacht, wéi d’Crise vun
1929 ugaang ass an d’Gehälter, a sengem Fall ëm 20%
méi kleng gi sinn. Dat war fir si eng ganz schwéier Zäit.
Op der Säit vu menger Mamm, ech soen ëmmer, de
Grousspapp war Bauer, eigentlech méi Doléiner wéi
Bauer, an en hat méi Kanner wéi Hektar Land. Am
Éislek heescht dat iwweregens e Kräizerbauer, also
een deen all Dag säi Kräiz dréint am Géigesaz zu deene
räiche Baueren, déi dann Härebauere sinn.
Dat huet dann dozou geféiert datt iergendwann dee
Betrib net méi duer gaangen ass fir d’Kanner iwwert

d’Ronnen ze bréngen. De Grousspapp ass dunn 1934
op Déifferdéng an d’Minière schaffe komm. Dat féiert
dozou, datt a menger Famill dann de Grousspapp an
zwee Monnien Mineurë waren an dräi aner Monnien op
der Schmelz geschafft hunn.
Ech mengen hei am Gemengerot sinn aner Leit, déi eng
ganz ähnlech Familljegeschicht hunn, deenen et haut
och vill besser geet wéi hiren Elteren a Grousselteren.
Mä dat féiert dozou datt dee Punkt vun den Ongläichheete mech awer staark beréiert. Egal lo ob een de Panorama social vun der Chambre des Salariés kuckt oder
de Sozialalmanach vun der Caritas, do gesäit een déi
nämlecht Evolutioun, déi net gutt ass, nämlech datt an
deene leschten zwanzeg Joer d’Differenze méi grouss
gi sinn hei an dësem Land, net nëmmen um Niveau vum
Akommes, mä och um Niveau vun der Gesondheet.
An datt mir ee Phenomen hunn, deen awer zimlech
nei ass, nämlech wat op Englesch genannt gëtt «the
working poor», also Leit déi schaffe ginn an trotzdem
nët genuch hu fir domat iwwert d’Ronnen ze kommen.
An dat sinn der an der Tëschenzäit vill hei zu Lëtzebuerg. Méi schlecht drun ass just nach Spuenien a
Griicheland ënnert der EU15. Bei eis sinn et ëmmerhin
15% vun deene Leit, déi Deelzäit schaffen, déi ënnert
der Aarmutsgrenz am Aarmutsrisiko leien. An och
10%, déi Vollzäit schaffen.
Domat well ech net soen, datt d’Gemeng Diddeleng hei
op deem Gebitt näischt géif maachen. Ech denken am
Contraire, datt et eng vun deene Gemengen ass, déi
e groussen Asaz op deem Gebitt weist. Mä déi Zuelen
déi ech elo genannt hunn, weisen einfach, datt souwuel
op nationalem Niveau wéi och op Gemengenniveau, op
deem Niveau nach net genuch gemat gëtt an do wäert
ech mech dann och asetze bei all Initiative déi do an déi
richteg Richtung geet.
Da kommen ech zu zwee Punkten, déi eigentlech zu där
Situatioun féieren, déi ech elo grad beschriwwen hunn,
dat ass den Wunnengsbau an d’Aarbechtslosegkeet.
Ech ginn op déi Themen elo net vill an, well ech am Laf
vun deenen nächste Méint nach wäert d’Geleeënheet
kréien, op déi eenzel Punkten dovun ze kommen. Ech
wollt awer zwou Saache soen zum Wunnengsbau. Ech
wier frou wann d’Gemeng géif d’Initiativ huelen, do
vill méi Leit d’Méiglechkeet ze ginn, selwer Projeten
anzereechen a selwer ze bauen, am Kader vun deene
Méiglechkeeten déi si eben hunn.
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Ech denken do un de Quartier Italien. Wann een do e Promoteur gewäerde gelooss hätt oder méi Promoteure
gewäerde gelooss hätt, da sténgen do wahrscheinlech
rechteckeg Bléck fir d’Lëtzebuerger Mëttelklass, an
ech fannen de Quartier dat ass e ganz flotte Quartier, e ganz villfältege Quartier an och en harmonesche
Quartier. Wann ech dann doduerch spazéieren, gesinn
ech Haiser, déi si keng zwee Meter breet an aner Haiser si keng zwee Meter déif. An trotzdem hunn d’Leit
do gewunnt. Si haten eng Wunneng, et war flott do ze
wunnen, et ass eng Vilfalt an deem Quartier. Ech ka
mir net virstellen, datt e Promoteur esou eppes géif
bauen. An duerfir denken ech eben, datt et e gudden
Usaz ass, de Leit op deem Gebitt, natierlech an engem
Gesamtkonzept wat d’Gemeng ausschafft, a wou si
Konditioune setzt, mä de Leit en Initiativrecht ze ginn.
E weidere Punkt – ech hu mat menger Virgängerin gemeinsam, datt ech Student sinn, ech profitéiere vu
menger Pensioun fir e Master a Mediatioun, also a
Konfliktléisung op der Uni Belval ze maachen – an dofir
wëll ech dann och vun där Uni schwätzen. Am September d’lescht Joer bei der Rentrée, déi déi éischt
Rentrée um Belval war, sinn do 2000 Studente komm.
Dësen Hierscht, also elo den nächste September sinn
et der 3000. An an zéng Joer sinn et der 6000, an
ech fannen do muss Diddeleng duerfir suergen, och
eng Universitéitsstad ze ginn. Vläit elo net mat Universitéitsgebaier mä am Accueil vu Studenten.
Fir meng auslännesch Kollegen, déi bei mir an der Klass
sinn, do sinn déi 20 Kilometer tëschent Diddeleng a
Belval iwwerhaapt keen Thema. Déi si ganz aner Distanze gewinnt an dofir soen ech mir, wann do 4000
Studente bäikommen an deenen nächsten zéng Joer,
wier et wierklech net méi wéi richteg, datt op mannst
10%, fir elo mol e Chiffer ze nennen, hei op Diddeleng
wunne kéimen. Dat sinn der 400 Stéck. Natierlech
muss een dann do awer och d’Weichen elo leeë well
soss ass herno den Zuch fort an et ass ze spéit.
Bon, da kommen ech bei mäi leschte Punkt an do wier
ech eigentlech interesséiert, ze wëssen ob hei an
dësem Sall een eng Wäschmaschinn huet, déi en och
nach benotzt, déi 30 Joer al ass ? Ech mengen, dat ass
net de Fall. Firwat d’Wäschmaschinn? Eng Wäschmaschinn an eng Nuklearzentral hu gemeinsam, datt se
eigentlech waarmt Waasser produzéieren. A wa keen
hei eng Wäschmaschinn huet, déi 30 Joer al ass, ass
dat, well ech denken, datt Dir denkt, datt dat dann net

méi richteg funktionéiert. An ech muss soen, déi Virstellung vu Cattenom, dat ass fir mech e bëssen eng
Horrorvirstellung. Ech wier scho frou wa mir kéinten
Aktioune gemeinsam hei an deem Schäfferot starte fir
zum Stop vun där Atomzentral do bäizedroen.
Dat heescht dann awer och, datt ee muss konsequent sinn. Wa Cattenom zou gemat gëtt, da geet et
net, fannen ech, datt en dann am Fonds de compensation, also an eisem Fong vun de Pensiounsreserven,
dann an EDF an ARRIVA investéiert. Niewebäi gesot,
sinn déi Sue schlecht ugeluegt, well EDF päift finanziell um leschte Lach. An scho mat Tepco, der japanescher Marque, mat deem japanesche Bedreiwer vu
Fukushima, do huet de Pensiounsfong 700 000 Euro
hänke gelooss. Wann ee wëllt Cattenom zou maachen,
fannen ech geet et och net, datt een da fir esou Firmae wéi Océane Ré, dat net grad eng Offshore Firma,
mä eng Firma vun EDF ass déi dann hei Steiervergënschtegunge kritt an hei empfaang gëtt fir datt se am
Frankräich keng Steiere brauch ze bezuelen.
A wann ee Cattenom well zou maachen, da mengen
ech, geet et och net, datt een do de Stroum akeeft.
Also, do ass Munches ze maachen. Ech fannen et awer
äusserst wichteg, well jidderee vun eis weess, datt
bei engem mëttleren Ongléck zu Cattenom, kënne
mir d’Lëtzebuerger Land an och Diddeleng vergiessen, trotz deene villen Efforten, déi an deene leschte
70 Joer gemaach gi si fir hei eng flott a liewenswäert
Stad opzebauen.
Ech soen iech op jiddefall Merci fir Är Opmierksamkeet,
Merci fir Äre léiwen Accueil haut de Moien an ech hoffen op eng gutt Zesummenaarbecht.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci Jos
Thill, och vun eiser Säit op eng gutt Zesummenaarbecht a Merci fir Deng Schwéierpunkten, fir dat wat s
du ugeholl hues, ënnerbreet hues.
Ech proposéieren, datt mir op den Ordre du Jour iwwerginn.
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1. KORRESPONDENZ
Korrespondenz. Do hutt dir d’Demissioun vum Nathalie
Haas virleien. Ech wollt awer och nach d’Geleeënheet
ergräifen niewen deem neie Gesiit um Niveau vun deene
Gewielten awer och en neit Gesiit am Gemengerot vu
Säite vum Sekretariat: De Sekretär Patrick Bausch,
deen haut säin éischte Gemengerot organiséiert huet
an dee säit Ufank Abrëll am Dingscht ass vun der
Gemeng Diddeleng an deen eis an deenen nächste Sitzunge begleede wäert an och kuckt, datt mir prozedural dee richtege Wee hei aschloen, sou wéi mir dat
och hei déi läscht Joer gewinnt waren.
Dann nach en anere Punkt ënner Korrespondenz,
dee mir hei dem Gemengerot net wollte virenthalen.
Et geet em de Projet Nei Schmelz, deen an engem
positive Sënn fir Diddeleng deblockéiert ginn ass,
wou ech d’Konfirmatioun vu Regierungsäit krut, datt
d’Negociatioune fir Diddeleng gutt verlaf sinn. Si sinn
nach net ofgeschloss, mä gutt verlaf och an deem
Sënn, dass déi zwou Parzellen déi nach an Propriétéit
ware vun Arcelor nieft der Konventioun, wou jo den
Droit de superficie un de Staat gaangen ass. Op alle
Fall wäerten déi zwou Parzellen dem Staat iwwerdroe
ginn. Dat ass e ganz gudden a wichtege Message fir
d’Stad Diddeleng, och wann d’Negociatiounen nach
wäerte weider goen. Op alle Fall ass et wichteg, datt
dësen Dossier deblockéiert ginn ass well mir do en Areal hu vu 40 Hektar wou mir um Niveau vum Plan directeur alles gemaacht hunn, wat mir konnten a wou
mir och schonn un den PAPe schaffen.
Et ass och wichteg wann deen Dossier definitiv deblockéiert ass, datt mir kënnen dee Quartier plange
wéi mir dat och méi wéi eng Kéier op ëffentleche Sëtzung presentéiert hunn an och hei am Gemengerot debattéiert hunn.

2. APPROBATIOUN VUM
TABLEAU

DE

PRÉSÉANCE

VUM GEMENGEROT
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Esouvill
zum Punkt Korrespondenz. Da géife mer iwwer goen,
wéi et all Kéier ass, wann en neie Member hei an de
Gemengerot kënnt, op den Tableau de préséance vum
Gemengerot an dee vum Gemengerot muss gutt geheescht ginn.
Ass de Gemengerot mam Tableau de préséance averstanen? Dat ass unanime.
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3. VERKÉIERSREGLEMENTER
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ënnert
dem drëtte Punkt vun eisem Ordre du jour komme mer
bei d’Verkéiersreglementer an do ginn ech dem Claudia
Dall’Agnol d’Wuert.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Fir d’éischt wëll
ech deem neie Gemengesekretär Patrick Bausch Merci
soen, dass hien se numeréiert huet, ech wäert probéieren, se net duercherneen ze geheien.
Ech fänken da mat dem Punkt 3.1. un, do geet et iwwer d’Confirmatioun vun engem dréngenden temporaire Verkéiersreglement am Kader vun den Aarbechten
an der Rue de Kayl, redresséiert op Wonsch vun der
statlecher Verkéierskommissioun. An eiser leschter
Conseilssitzung hate mer e Règlement d’urgence geholl well den Entrepreneur eis ze spéit Bescheed ginn
hat. Do goung et ëm d’Verleeë vun den Zebrasträife
gaangen. Mir haten hei nach driwwer geschwat, dass
se elo do besser wiere wéi do, wou se virdru waren.
D’staatlech Verkéierskommissioun an eise Ministère
de Tutelle, huet sech deem Avis awer net ralliéiert an
huet eise Reglement d’urgence net gutt geheescht
huet, firwat? Well e gesot huet, et géifen déi néideg
Detailer feelen, sou dass mer dunn en neit Règlement
d’urgence hu missen huele mat den Detailer wou mer
dra geschriwwen hunn, datt den Entrepreneur eis ze
spéit Bescheed gesot huet an dofir musse mer dat
dann haut nach eng Kéier stëmmen. Dat huet awer u
sech näischt mat der Saach ze dinn, also et ass net,
dass mer nach eng Kéier eppes un deem Zebrasträifen oder u soss eppes hu misse fréckelen. Et ass dat
Nämlecht wéi déi leschte Kéier.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Et muss een awer vläit
derzou soen, dass dat heiten awer och eng kleng
Leçon ass well e Règlement d’urgence muss, an esou
präziséiert de Ministère de l’Intérieur et och a sengem Schreiwes, fir eng Urgence reservéiert ginn an
d’CSV huet schonns e puer Mol drop higewisen, dass
mir e Reglement d’urgence virgestallt kruten obwuel
an normalen Delaien och e reguläre Gemengerot war,
wou een en bonne et due forme hätt kënnen esou e
Règlement de circulation votéieren.
En plus ass jo och, wéi de Ministère jo och präziséiert, e Formfeeler dran, dat muss een hei och mol eng
Kéier soen, well den Datum vum Ufank vum Chantier
zwar am éischten Entworf stoung awer net wéini de
Schäfferot vum Entrepreneur doriwwer informéiert
gouf. Also, vläicht e klengen Appel, dass mer hoffen,
dass d’Prozeduren an Zukunft besser beuecht ginn an
net zwee- oder dräimol mussen nogestëmmt ginn an
ech maachen en Appel, dat e bësse méi gewëssenhaft
ze maache well si si jo ganz exakt am Ministère an
esou soll et jo och sinn.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Ech kann deem
u sech näischt bäifügen, Dir kennt d’Situatioun, wéi
se momentan an deem Service ass. Do happert et
e bëssen, mä mer sinn um Wee vun der Besserung.
Dir wësst, dass mer en Neien agestallt hunn. Deen
ass awer elo eréischt knapps e Mount do. Mir kommen nach eng Kéier méi spéid um Ordre du jour op
dee Service zeréck an esoubal dee Service erëm esou
fonctionnéiert wéi all eis Servicer solle fonctionnéieren an d’Leit dann och agelieft an ageschafft sinn, da
wäert et kënne besser goen, well an der Vergaangenheet huet dat jo ëmmer immens gutt geklappt a mir
probéieren natierlech, dass dat esoubal d’Situatioun
nees an der Rei ass, och erëm sou wäert sinn.
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De Punkt 3.2. betrëfft en temporairet Verkéiersreglement am Kader vun Aarbechten an der Rue Aloyse
Kayser. Mir musse jo och déi al Zebrasträife provisoresch ofschafen, dat maache mer dann heimat. Mer
profitéieren och fir en allgemengt Fuerverbuet bis zum
Enn vun den Aarbechten do virzegesinn. Well mer ganz
gutt weider komm sinn, ech krut d’lescht Woch gesot, dass mer praktesch op enger Säit scho fäerdeg
si mat den Aarbechten an datt se unhuelen, datt mer
am Fréijoer 2017 ganz doduerch sinn.
Et ass awer esou wa mer soen, allgemengt Fuerverbuet, ass et natierlech ëmmer esou, dass d’Awunner
ëmmer nach däerfen an hir Strooss erafueren, ausser
an dat wësst der, de Chantier géif dat grad net erlaben,
zum Beispill wa grad de Bagger bei engem virun der Dir
steet, da kann et ebe sinn, datt en e puer Minutte
muss waarde bis dass de Bagger nees geréckelt huet,
mä dat ass bei all Chantier esou, sou dass mer hei e
Verkéiersreglement hu fir déi Zebrasträife provisoresch
ofzeschafen an eben en allgemengt Fuerverbuet.
Beim Punkt 3.3. profitéiere mer vun der Päischtvakanz
fir an der route de Zoufftgen den Haaptkanal vun de
Gebaier 135 bis 137 unzeschléissen an dofir musse
mer vun dënschdes, well Päischtméindeg e Feierdag
ass, bis freides mat roude Luuchte schaffen a firwat
maache mer dat an der Schoulvakanz? Mir probéiere
jo ëmmer, wann et ëm Haaptstroosse geet, dat an de
Schoulvakanzen ze maache well da vill manner Verkéier
ass a mer dofir manner Verkéiersproblemer schafen.
Beim Punkt 3.4. musse wéinst eisem Projet Lenkeschléi um Gas- a Waasserreseau geschafft ginn an
dofir sinn eng Rei verkéierstechnesch Ännerungen ab
dem 2. Mee fir plus minus dräi Woche virgesinn, déi der
am Verkéiersreglement erëm fannt. Em wat geet et
bei dësen Aarbechten? Haaptsächlech, geet et drëm,
sécherzestellen, dass mer herno genug Waasserdrock
an deem neie Quartier Lenkeschléi wäerten hunn.
Beim Punkt 3.5. komme mer bei de Staatslabo, do
mécht Ponts & Chaussées an der Rue Louis Rech hir
Chantiersinstallatioun an dofir mussen Zebrasträifen
dohinner kommen an dee gëtt esoulaang benotzt bis
den LNS fäerdeg ass mat hirem Gebai a mer dann do e
Trëttoir gemaach hunn an op Nofro hi krute mer gesot,
datt dat sécherlech bis Enn des Joers wäert daueren,
wann net esou guer méi laang.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Do hätt ech eng Fro
derzou well ech war mer dat emol ukucken an déi Louis
Rech Strooss, dat ass jo eng Sakgaass mat engem
Rondpoint. Vu wou bis wou geet dann do deen Zebrasträifen?

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Déi maachen do
an där Gaass hir Chantiersinstallatioun hin, et ass net,
dass mär wëllen deen Zebrasträife maachen. Ponts
& Chaussées huet eis gebieden, deen Zebrasträifen
dohinner ze maache well si genee op déi Plaz géifen hir
Baubud an hir Saachen histellen, a fir datt d’Leit do
sécher eriwwer kommen. Do schaffe ganz vill Leit, ech
huelen un, datt et mat deenen ze dinn huet. Ech weess
och net, wéivill Leit do permanent iwwer d’Strooss
lafen awer ech ginn dervun aus, datt si gekuckt hunn
a wëssen, wéivill Leit do ginn. Besser ass besser. Wa
mir hinne soen, mir maachen iech keen dohinner an
et gëtt een iwwerrannt ... mir kënnen natierlech net
garantéieren, datt keen iwwerrannt gëtt wa mer en
Zebrastraïfe maachen, mä da si mer zumindest aus
Allem eraus well mer gefollegt hunn.
Beim Punkt 3.6., do huet d’Police eis gesot gehat a
mëttlerweil hunn och scho Leit, déi do an der Strooss
hir Butteker hunn, eis drop opmierksam gemaach, datt
d’Leit elo an der Wolter-Strooss parken. Dir wësst,
datt se mussen duerch de chantier vum Shared Space
derduerch fuere wa se an d’Niddeschgaass abéien an
elo hu Leit sech zur schlechter Gewunnecht gemaach,
do lénks a riets Halt ze halen an och emol länger Zäit
do ze parken an dofir maache mer eben elo dohinner
en “Arrêt et stationnement interdit” fir datt dat soll
ophéieren. Dir wësst, d’Police huet hir Büroen no bäi,
déi kann dann oppassen, ob dat och agehale gëtt.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wa keng
weider Froen dozou sinn, komme mer zum Vote.
Ass de Gemengerot mat deene Verkéiersreglementer
averstanen? Dat ass unanime.
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4. GEMENGEFINANZEN
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Komme
mer elo op de véierte Punkt vun eisem Ordre du jour,
iwwer d’Gemengefinanzen ubelaangt.
De Punkt 4.1. betrëfft d’Approbatioun vum Devis estimatif iwwer e Betrag vun 1.200000 Euro fir
d’Sanéierung vun der Annex “Alt Policegebai”. Mir begréissen hei d’Architekte vu Metaform , déi eis de Projet wäerte virstellen, dat heescht, d’Renovatioun vum
ale Policegebai wou eng ganz Rei Mataarbechter vun
der Gemeng dra sëtzen. E Gebai, dat um Inventaire ass
vu Sites & Monuments. Et ass e Projet, dee mer och
2016 am Budget stoen haten, e an deen ei bis 2017
wäert begleeden a wou mer an déi Rictung aschloen,
wéi mer dat schonn am Kader vun de Budgetsdiskussiounen erkläert hunn, wou mer nei a modern Bürosraim wëllen ariichte loosse fir d’Personal an awer virun
allem och higinn an och dat ganzt Gebai renovéieren, déi
néideg Mise en sécurité maachen an och déi néideg energetesch Voleten och mat eranhuelen, sou wéi dat och
de Fall ass bei anere Gebaier, déi mer renovéiert hunn.
Et ass e Projet, dee mer a ganz grousser Concertatioun mat Sites et Monuments gemeet hunn an hiren
Avis an och hiren Know how an hir Expertise mat afléisse
gelooss hunn. D’Aarbechte schreiwen sech an an déi
Transformatiounen, déi mer gemaach hunn, respektiv,
déi Aarbechten. Déi mer gemeet hu ronderëm déi nei
Maison sociale an der Rue du Commerce. Et ass och
esou geplangt, dass wann Enn Mee den Transfert gemeet gëtt vun de Mataarbechter aus dem Office social an d’Maison sociale, dass déi Kollegen a Kolleginne,
déi am ale Policegebai sinn, eriwwer plënneren an
d’Gemeng op den zweeten Stack, wou virun d’Kollege
vum Office social souzen sou dass dat dote Gebai da
fräi ass fir déi néideg Renovatioune kënne virzehuelen.

Vu dass dat heiten och e gréisseren a wichtege Projet
ass, ass et fir eis och wichteg. Dass mer déi zoustänneg Architekten derbäi hunn, déi och méi am Detail
duerch de Projet féiere kënnen an dofir ginn ech hinnen
elo och direkt d’Wuert

Thierry Cruchten (Architekt vum Büro Metaform): Wéi
elo grad gesot ginn ass, war eis Missioun fir eng Mise
en conformité awer och eng Renovatioun vun deenen
néidegen Elementer um Gebai, déi wierklech dréngend hu missen ëmgebaut ginn. Dat Ganzt ass och
scho mat Sites & Monuments duerchgeschwat ginn
awer och mat dem Herr Conter vun der Sécurité de la
Fonction publique wéinst der Mise en conformité well
d’Gebai eben net deene Virschrëften entsprécht, déi e
Bürosgebai muss leeschten.
Et ass esou, dass mer dat Gebai eigentlech vu vir eran
net wollte grouss ëmbauen, mä et geet haaptsächlech
ëm eng richteg Renovatioun. Dat heescht, mir maachen
och keng grouss Transformatioun bannen dran, mer
beschränken eis op d’Enveloppe baussen, dat heescht
d’Fassad. Déi gëtt ofgemaach, d’Steng gi renovéiert
an et gëtt en neien Auvent gemaach. D’Gebai u sech
ass an engem eenegermoosse gudden Zoustand, mä
d’Fassad huet awer an all deene Jore gelidden. Op
der Säitefassad war wahrscheinlech eng Kéier eng
Kloterplanz, dofir ass déi an engem relativ knaschtegen Zoustand, dat gëtt dann och propper gemaach.
Fir déi, déi wësse wëllen, wéi dat herno ausgesäit: Et
ass op enger Plaz en Essai gemaach ginn, do gesäit ee
schonn en Ënnerscheed vun Dag an Nuecht.
Um Daach ass d’Charpente selwer an der Rei,
d’Isolatioun vum Daach gëtt nei gemaach, d’Lucarnë
gi renovéiert an alleguerten d’Leeë mussen ersat ginn,
déi sinn och schonn zënter laangem net méi an der Rei.
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Da komme mer bei d’Fënstere baussen, déi ginn alleguerten ersat, déi sinn och net méi ganz dicht an déi
ginn och an engem aneren Design gemaach mat enger
anerer Andeelung wéi dat doten. De Sites et Monuments huet eis och e puer Virgabe ginn, wéi dat soll
ausgesinn.
Baussen, well dat ganzt Gebai just iwwer Trapen
zougänglech ass, verschwënnt déi Trap op der hënneschter Säit an do maache mer e klenge Lift fir Leit,
déi um Rez-de-chaussée mussen enzwousch hikommen. Mir maachen d’Gebai awer net komplett zougänglech fir Persoune mat reduzéierter Mobilitéit mä just
de Rez-de-Chaussée well den Opwand fir e Lift anzebauen zevill grouss wier an dat iwwer de Budget an
d’Struktur ewech géif goen.
Dir kennt d’Gebai, déi meescht wësse jo och, wéi
den Zoustand bannen dran ass. Dat nächst wat
elo kënnt: de Keller ass de Moment och net richteg
genotzt. Et ass ee Raum an do ass d’Technik dran,
also d’Heizung, an deen anere raum ass fir de Stockage. Do ginn d’Mauere sanéiert, do ass e bësse
Fiichtegkeet dran. Mä och do gi mer hi fir déi Fiichtegkeet komplett erauszehuele well soss misste
mer mat Drainage fueren. Also wäerte mer de Botz
ofklappen a versichen, dat Ganzt mat engem Sanéierbotz nees eenegermoossen an d’Rei ze kréien. Esou
e Keller an esou engem Haus wäert ni erlabe fir do
Pabeier ze stockéieren an Archiven anzeriichten, dat
versteet jiddereen an dat ass hei och an Zukunft net
méiglech an et mécht och kee Sënn, esou Aarbechten
ze maache fir esou Funktiounen do dran ze bleiwen. Et
bleift herno e Stockage, e proppere Raum, mä et ass
net geduecht, do jeemools Pabeieren ze stockéieren.
Da komme mer op de Rez-de-Chaussée, deen huet e
bestoende Parquet, deen ass an engem tipptoppen
Zoustand, ech sinn nach ëmmer erstaunt, dass dat
e bestehende Parquet soll sinn. Dee gëtt just frësch
gemaach an de Rescht vum Buedem ass an engem
Natursteen, deen ass iwwerall fissuréiert an do si
Fléckaarbechte gemaach ginn an der Zäit, an dee gëtt
ersat, well deen ass net méi ze weisen.
Déi Trap, déi mer duerch d’ganzt Gebai hunn, soll ersat
ginn. Et sinn zwou Saachen, déi Sites et Monument
onbedéngt gär hätt well dee leschten Témoin vun deem
Gebai d’Trap ass an d’gesamt Andeelung vum Gebai,
do gi mer och net dru fréckelen a verschidden Dire
solle mer och halen. Déi hu mer gekuckt an déi kënne

mer nach renovéieren, esou datt mer do e puer Saachen hunn, déi eigentlech zum Gebai gehéieren, wëlle
bäibehalen.
Wat guer net méi an der Rei ass, dat sinn d’Sanitären
an och de Buedem um éischten an um leschte Stack,
do gouf an der Zäit aus praktesche Grënn en USB-Panneau drop geschrauft well och wahrscheinlech drënner
de Buedem net méi an engem gudden Zoustand war. Dat
war eng gutt Iwwergangsléisung mä haut des Daags,
wa mer déi Aarbechte maachen, wäerte mer dee Panneau erausgeheien an e ganz neie Parquet drop leeën,
D’Sanitäre si wierklech schlecht, dat ass net méi wéi
een engem dat haut ka presentéieren. Dat heescht, déi
ginn och fir Männer a Frae separat nei ageriicht.
D’Trapegelänner u sech entsprécht net den Norme
vun deem, wéi haut e Gelänner misst sinn, mä och do
si Sites & Monuments an d’Sécurité de la Fonction
publique ze beuechten an dat sinn heiansdo Saachen,
déi sech bäissen. Mä mir sinn awer relativ gutt mat
hinne gefuer sou datt mer eis Trape kënne renovéieren
ouni zevill grouss Ëmännerungen ze maachen. D’Stief
sinn zum Beispill an engem Ofstand, deen haut net méi
esou ass. Haut sollen dat 11 Zentimeter sinn an hei
ass den Ofstand op verschidde Plazen 25 Zentimeter,
mä esou laang do kee Public vu Kanner eropgeet, ass
dat vum Här Conter akzeptéiert ginn.
Et sinn och nach verschidde Brandschutzmoossnamen ze
ergräifen, wéi falsch Plafongen, déi néideg si fir dat Ganzt
am Sënn vun der Mise en conformité erëm hinzekréien.
Da komme mer op de Volet vun der Energie. Do gesäit
een am Detail déi verschidde Budgetspositiounen. Wéi
gesot, dat Ganzt ass wierklech eng Rénovation douce,
mer wäerten och do bannen dran net higoen a mat
Isolatioune schaffen, ausser am Daach, well mer den
Energiepass mat deem Büro deen d’Gemeng ëmmer
beoptraagt fir hir Analysen ze maachen. Do hu mer
gekuckt, et mécht bal keen Ënnerscheed wa mir dat
Haus elo nach eng Kéier vu bannen a baussen isoléieren.
Mä de Budget fir banne wier ëm déi 200.00,00 Euro a
mir géifen u Liicht verléieren , well d’Fënstere géife vill
méi déck ginn a mir hätten och de Problem, dass mer
Plaz am Raum géife verléieren. Dofir ass eis Iddi an dat
ass och vum Energieberoder ofgeschwat ginn, fir eng
Rénovation douce ze maachen. D’Heizung ass nei, déi
ass an der Rei, mir ersetzen den Daach an d’Fënsteren
an da komme mer op eng relativ gutt Energieklass vun
esou en Typ vun Haus, ouni ze vill e groussen Opwand.
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Dat ass am Fong dat wat ech zu deem Projet ze soen
hunn an elo sinn ech bereet fir all Är Froen ze beäntweren. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci dem
Thierry Cruchten fir seng Presentatioun an den Detailer wat d’Envergurë vun dëser Renovatioun sinn,
wou mer ganz pragmatesch ugeluecht hunn a mat den
zoustännege Stattleche Servicer gekuckt hunn, fir aus
dem Bestoenden esou gutt wéi méiglech Bürosraim
ze schafen, déi de Standarde vun haut gerecht ginn.
D’Diskussioun ass op, wa Froe sinn.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci fir déi flott Explikatiounen an dofir, dass mer alleguerten d’Donnéeë scho
kritt hunn, dat ass e gudde Moyen wa mer dat iwwer
d’Cloud kréien an dat am Virfeld gutt analyséiere kënnen.
D’CSV ass absolut averstane mat der Iddi vun der Renovatioun vum Gebai, mir fannen et wichteg, datt mer
de Patrimoine erhalen an dass mer et an der Hand vun
der Gemeng halen, dat ass sécher en Invest, dee muss
getätegt ginn, mä mir sinn hei am Haus “ein gebranntes
Kind” well mer haten och mat vollem Élan, esouwuel de
Schäfferot, d’Majoritéit an d’Oppositioun Yuhu gejaut
wéi et geheescht huet, mir bauen eis Maison sociale ëm
an do hate mer awer bei deem engen Haus en Depassement vun 11% a bei dem aneren Haus en Depassement
vun 21% éier d’Aarbechten ugaange sinn. Dat hu mer
du schwéieren Häerzens nach no gestëmmt an dofir
erlaabt mer och, e puer Froen ze stellen.
Mir mécht e bësselche Suergen, Dir hutt gesot den
Daach wier an der Rei mä hei steet awer: “La charpente
semble à première vue être dans un état correct...”.
Esou en Text hate mer och gehat bei der Maison sociale.
Do ass meng Fro: Wéi sécher ass dat, dass mer do
net béis Iwwerraschunge kréien? Genau wéi der virdru
gesot hutt, d’Panneaue vum Buedem um éischten an
um zweete Stack, déi huelt der ewech an de Parquet
drënner och. Ass déi Chape wierklech uerdentlech
an zolitt, net dass mer do en Depassement kréien?
Mer haten nämlech och deeselwechte Problem an
der Maison-relais Gaffelt wou mer e ganz flott Projet
votéiert haten a wéi mer du gebuert hunn, hu mer
gesinn, datt d’Fundamenter net stabil waren a mir hu
missen en Depassement vu 40% stëmmen.

Dofir erlaabt mer e puer konkret Froen, déi eis déi
lescht Kéieren e bësse staune gedoen hunn, dass
mer dat am Virfeld net wossten. Zum Beispill eng
Schliessanlag, ass dat virgesinn? Dat ass och eppes
wat mer hu missen no votéieren. E Local technique fir
d’Ventilatioun, ass dat néideg, ass dat virgesinn? Détection incendie, Éclairage LED, Éclairage de secours,
dat waren alles Saachen, déi hu missen an deem anere
Gebai no votéiert ginn.
Dofir elo meng Fro: Ass dat doten elo dee ganze Package? Fir dass mer do net zevill Iwwerraschunge kréien.
Dann ass meng Fro: Mir sinn eng Kéier beim Hartmann op de Wee gaange vun enger Procédure, wou
mer eng Garantie vum Präis a vum Delai kruten dat
war am Kontrakt mat der Baufirma mat dran. Ass dat
hei och virgesinn? Dat ass eng Fro un de Schäfferot.
Oder musse mer eis awer prett halen, wann iergend
een Imprévu ass, dass mer dat da mussen droen?
Dann eng konkret Fro un Iech: D’Fassad gëtt nei gemaach, et ass awer en ugebauten Haus, wéi gesäit
dat aus mam Noper? Dat gesäit jo herno e bësse blöd
aus wann eist Haus esou schéin ass an dat anert net.
Hu mir do eng Méiglechkeet fir den Noper ze incitéieren oder ze invitéieren oder deem entgéint ze kommen,
wann d’Stee scho steet, ob deen interesséiert wier
fir do matzemaachen? Dat wier wichteg fir dass dat e
flott Ganzt ka ginn.
Dann nach eng Fro zum Parking: Während de
Bautätegkeete falen di jo wahrscheinlech ewech. Wéi
geet et duerno weider? Ass dee Parking dann nach ëmmer reservéiert fir eis Gemengeleit oder gëtt dat en
ëffentleche Parking?
An dann och nach eng konkret Fro: Wéi eng Servicer
kommen herno an dat Gebai? Brauche mer do keen
Accueil um Rez-de-Chaussée. Ech hunn net gesinn,
dass dat soll virgesi sinn. Dat kascht jo och ëmmer
extra mat engem Comptoir an dat ass jo en anere
Mobilier.
Also, am grousse Ganze si mer ganz averstane mat
deem Projet, mä mir sinn ewéi gesot e bësse méfiant,
dofir erlaabt mer déi puer topesch Froen, déi ech elo
nogeschoss hu fir ze wëssen ob mer un alles geduecht
hunn. Merci
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Romy Rech (LSAP): Déi Bemierkunge vun der Madame
Kayser beschäftegen eis Fraktioun selbstverständlech
och an déi Froe si gutt gestallt a virun allem sinn se
gutt gestallt well elo dee richtegen Zäitpunkt ass fir se
ze stellen a vu dass mer déi doten Iwwerraschungen,
déi mer all zesumme kritt hu beim Aménagement a bei
der Restauratioun vun der Maison sociale, ass elo de
Moment fir un déi dote Saachen alleguer ze denken a
kloer Äntwerten op déi kloer Froen do ze kréien.
Eis Fraktioun ass selbstverständlech mat där doter
Renovatioun douce, wann se dann esou an där Form do
mat all deene Froen, déi nach am Raum hänken, ka realiséiert ginn, averstanen. Et ass e ganz schéint Gebai,
et läit och excellent gutt well et direkt niewent der Gemeng ass. Wann et nëmme méiglech ass fir d’Servicer
esou no wéi méiglech beim Mammenhaus Gemeng ze
maachen, solle mer dat selbstverständlech maachen.
Hei ass déi Geleeënheet ginn, mir maachen dat elo an
ech fannen, et ass e flott Gebai an et ass wierklech
erhalenswäert an dat dote sollte mer fir eist Personal
maachen, déi fir d’Bierger Innen ënnert de beschtméigleche Konditioune ka schaffen. Déi Mise en conformité
an déi Renovatioun solle mer dofir duerchféieren.
Ech weess elo net, hu mer iergend eppes iwwer den
Timing gesot oder ass dat nach net gesot, wéi dee ganzen Oflaf elo wäert sinn? Ech hunn an den Dokumenter
weider näischt iwwer d’Zäittafel gesinn. Et wier vläit
interessant, och e Wuert doriwwer ze verléieren. Eng
wichteg Renovatioun, wichteg fir d’Personal, wichteg
fir d’Servicer, déi do fir d’Diddelenger BiergerInnen
ugebuede ginn, eis Fraktioun ass selbstverständlech
mat all deene Froen, déi drun hänken a wann déi och
zur Zefriddenheet beäntwert ginn, mat där dote Renovatioun d’accord.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech hat mer déi Fro effektiv
och gestallt, wat fir eng Servicer kommen do dran?
Wat fir eng plënneren do eraus a wou ginn se hin? Dat
gëtt jo alles elo nach deelweis beäntwert. Ech hat mer
och d’Fro vun der Dauer gestallt an dat gëtt jo elo och
nach beäntwert.
Ech hunn awer nach eng aner Fro: Do ass eng Positioun “Installation chauffage et sanitiare 55 000 Euro.
Et steet vir am Préambule, dass d’Heizung nei ass,
dass d’Heizkierper gehale ginn. Kann een dann unhuelen, dass dee gréissten Deel vun deem Posten op de
Sanitär fält? Un der Heizung dierft jo net vill musse

gemaach ginn, wann direkt am Ufank gesot gouf, dass
d’Heizung tipptopp an der Rei ass.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Am Numm vun deene
Grénge géif ech dann och déi Renovéierung do begréissen. D’Erausfuerdrung ass jo natierlech eng
Renovéierung ze maachen, wou mer Energie spueren
an awer gläichzäiteg all déi Contrainten an déi Oplage
vu Sites et Monuments anzehalen.
Mir deelen da prinzipiell d’Meenung, dass ee soll pragmatesch virgoen an ofweie wat déi Investissementer
do kënne bréngen.
Ech hätt just dann eben nach eng Fro zu de Fënsteren.
Ech sinn et sécher ob ech dat richteg matkritt hunn,
wat Dir gesot hutt. An eisen Ënnerlage stoung nach
ëmmer d’Fro op, ob d’Fënster géifen aus Aluminium an
Holz oder just Aluminium gemaach ginn. Ech mengen,
beim Aluminium ass jo awer den ekologesche Problem
bei der Produktioun, quitte dass et herno méi einfach
am Ënnerhalt gëtt, mä ech wollt déi Fro nach stellen.
An dat zweet ass: Mir passen op esou vill Saachen op
innerhalb vum Gebai. Wéi ass den Aspekt vun deene
Fënstere da geregelt, well den Ament passen se jo
wierklech guer net bei d’Policegebai an ech hunn dozou
näischt fonnt an den Ënnerlagen.
Dann nach eng lescht Fro: Wéi eng Ënnerstëtzung kréie
mer eigentlech vum Staat fir eis Renovéierung vum
Policegebai? Dat wier alles a mir géifen awer jiddefalls
déi Renovéierung do ganz staark begréissen. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci fir
Är Froen, wa weider keng Stellungnahme sinn, géif ech
virschloen, dass den Thierry Cruchten dorop äntwert
an da soen ech och nach eppes dozou.

Thierry Cruchten (Architekt vum Büro Metaform):
Merci fir Är Froen, déi alleguerte ganz pertinent sinn.
Ech géif dann op déi verschidde Saachen agoen.
Déi éischt Fro ass déi Saach mat de Supplementen.
Wann ech elo déi Positioun vum Dach kucken, et ass
esou, dass mär aus ganz verständleche Grënn bei
enger Renovatioun, wou mer net an all klengen Eck vun
enger Charpente kucke kënnen, natierlech mussen e
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Saz dra sëtzen, dee seet, dass et a priori, à première
vue, méiglech ass, dass dat an engem anstännegen
Zoustand ass.
Dat Haus huet e Krüppelwalmdach a mir hunn op verschidde Plazen Sondagë gemaach, mä et kéint jo awer
sinn, dass mer gesinn, wa mer dat opmaachen, dass
do nach méi e grousse Schued derhannert ass.
Mir hunn awer 147.000 Euro fir dee ganzen Daach
virgesinn a mir hunn och insgesamt 80.000 Euro, do
wieren d’Imprevuen dran, esou dass ech net dervun
ausginn, dass mer do eng grouss Iwwerraschung kéinte kréien, well de Gros vun der Charpente, deen ee
gesäit, deen ass an engem Zoustand vun deem mer
mengen, dass dat ouni Weideres ka gemaach ginn.
Dir hat och nach déi Saach vum Local technique ventilation ugeschwat, dat ass an dësem Gebai gebraucht
well mer keng Lüftungsanlag dra maachen. Esou eng
Anlag mécht Sënn wann een eng Isolatioun vu baussen
a vu banne mécht. An deem heite Gebai wollte mer jo
pragmatesch erugoen an dofir hu mer och di Lüftungsanlag si gelooss. Am Fong ginn och d’Leit an hirer normaler gewinnter Utilisatioun vun deene Büroe keng nei
Weeër a mussen sech net un eppes Neies gewinne,
sou dass dat bleift wéi et war. Wann et dobannen ze
stéckeg ass, mécht een d’Fënster op a wann et engem kal ass, mécht een d’Fënster op, Domat ass dat
ganz pragmatesch geléist.
Dann ass déi Saach mat de Sanitären, de Gros vun där
Positioun ass op de Sanitär zeréckzeféieren, mä et ass
awer och esou, dass mer am Keller verschidde Leitunge
wahrscheinlech mussen ersetzen, wa mer do de Promat maachen, well dee ganze Keller nämlech vun ënnen
och brandsécher gemaach ginn, sou dass mer do verschidde Leitunge mussen ofmontéieren an nei fixéieren.
Dann ass déi Fro mat den Holzfënsteren. Net méi
spéit ewéi den Dënschden hate mer nach eng Kéier den
Här Voncken op der Plaz fir déi verschiddene Punkten
duerchzegoen, och den Essai vun der Trap, wéi mer déi
kéinte renovéieren. Do ass och nach eng Kéier iwwer
d’Fënstere geschwat ginn an et gouf festgehalen, dass
mir eis dru mussen halen a ganz Holzfënstere musse
maachen a mir sollen eis un den Design an un d’Faarf
vun de Fotoen halen. Elo muss mer kucken, wéi eng Foto
vum Original mer huelen.
Dir hutt och de Punkt vun de Subsiden ugeschwat, dat

hu mer och mat op de Wee kritt vum Schäfferot. Et
ass awer esou, dass Sites & Monuments eréischt do
eng Ausso gëtt, wann Dir de Projet gestëmmt hutt.
Si hunn awer gesot, zum Beispill bei der Trap, dass si
sech nach eng Kéier wäerte rappe fir méi bäi ze ginn,
well déi ganz Trap awer fir si e Punkt ass, deen hei
wierklech muss considéréiert ginn. Wat de Montant
ubelaangt, wollten se sech awer net äusseren, well de
Minister dat décidéiere wäert.

Dir hat och nach eng Fro iwwer den Timing gestallt.
Mir ginn dervun aus, dass de Chantier aacht bis zéng
Méint dauert. Mir hunn hei de Virdeel, dass mer e Gros
oeuvre fermé hunn, dat heescht, mir kënne bannen
dra schaffen, esouguer am Wanter, sou dass mer net
mat den Intemperië gehäit ginn. Wat natierlech viraussetzt, dass mer den Dach mat Zäiten zou kréien.
Mir wëllen och dass mer d’Offeren nach virum Summercongé eran hu fir dass mer nom Summer kënne
mat deenen éischten Aarbechten ufänken, an esoubal
mer ufänken, rechnen ech mat aacht bis zéng Méint,
dat ass e verstännegen Zäitplang.
Wat d’Fassad betrëfft, do ginn et zwou Méiglechkeeten, mir hunn den Optimum dragesat, dat ass eng
komplett Renovatioun bis op den Aspekt vum Steen.
Et kann een awer och just higoen an dat Ganzt propper
maachen. Dee Steen ass zimlech rout. Wann elo déi
Diskussioun mam Noper net zu eppes féiert well hien
och wëll seng Fassad maachen, da kann een éischter
eng Plus-Renovatioun maachen a mir refektionéieren
all déi Plazen, zum Beispill ronderëm d’Fënsteren, déi
futti gaange si well do Saache fixéiert waren, déi futti
gaange sinn a mir botzen d’Fassad of. Am Devis hu
mer en Nettoyage approfondi virgesinn, sou dass mer
och do mat Sécherheet kee Supplement kréien.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech wëll just nach eng
Kéier nohaken. Dat heescht, wann den Noper net averstanen ass, da maache mer dat net?

Thierry Cruchten (Architekt vum Büro Metaform):
Neen, dat ass eng Décisioun, déi mer da mat der
Gemeng a mat Sites et Monuments huelen, mä déi
Diskussioun mam Noper ass nach net gefouert ginn,
dat misste mer awer nach maachen.
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Romy Rech (LSAP): Déi rout Zillen, aus deenen dat
Haus do gebaut ass an dass déi rout Zillen solle bewahrt bleiwen, gëtt dat net esou gesinn?

Thierry Cruchten (Architekt vum Büro Metaform):
Deen Ënnerscheed wäert riseg sinn, wa mir dat Haus
elo komplett ofmaachen an dann dat Haus niewendrun,
dat ass schonn e richtege Coup an d’Gesiicht an do
muss eng Decisioun geholl ginn. Mär hunn am Budget
virgesinn, dass d’Fassad komplett ofgemaach gëtt.
Wann awer elo aus ästhetesche Grënn gesot gëtt,
komm mir maachen dat net well ob se elo propper
ass oder net, d’Fassad ass an engem Zoustand, déi
geet net futti. Mir sinn net an enger Botzfassad wou
kéinte Rëss entstoen a wou Waasser kéint asickeren,
an deem Fall si mer net. Et geet wierklech just ëm
d’Proppermaachen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech wëll
dann och nach e puer Punkten opgräifen an anhaken,
wat den Timing, respektiv d’Prozedur ubelaangt.
Den Timing ass jo deen, dass mer wéi et klassesch ass,
hei den Devis stëmmen a wann dat autoriséiert ginn
ass, da gi mer an eng klassesch Soumissioun eran. Mir
ginn hei net op de Wee vum Dialog compétitif wéi beim
Hartmann. Dat ass anescht vun der Envergure hier,
dat heiten ass jo e Projet, dee mer wëllen 2016-2017
realiséieren. Beim Hartmann hate mer den Dialogue
compétitif, dat huet eng Virlafzäit bruecht, déi zur
Ausschreiwung gefouert huet, déi jo vill méi laang war
a vun der Planung hier komplett anescht war well mer
jo d’Funktionalitéite vu vir era mat era geholl hunn.
Hei wäert et eng klassesch Soumissioun gi wéi laut
dem Gesetz vum Marché public natierlech eng Rei
Entreprisë sech wäerte mellen an d’Iddi ass fir virun
der Summervakanz den Zouschlag ze gi fir dass et no
dem Congé collectif kann ufänken.
Wat de Parking ugeet, dat ass ze kucke mat der Firma,
déi den Zouschlag kritt, wéi een deen notze kann. Dat
muss ee sur place mat hinne kucken, mä ech ka mer
virstellen, dass wann net dee ganze Parking op alle Fall
e gudden Deel vum Parking nach ka genotzt ginn an de
Prinzip ass och deen, dass déi selwecht Servicer, déi
elo dra sinn, och kënnen zréck kommen, ausser et géife
Verschiddener mengen, si wéilten um 2. Stack bleiwen,
mä dat ass am Fong de Prinzip. An di Saach vum Accueil

ass richteg, dat ass net méi dee klasseschen Accueil
mä d’Servicer si generell vun der Gemeng disponibel
fir de Public, et ass ëmmer d’Aart a Weis wéi een den
Accueil gesäit. Et ass also kee klasseschen Accueil mä
dat heescht net, dass d’Dieren zou sinn. Den Accueil
ass garantéiert.

Thierry Cruchten (Architekt vum Büro Metaform): Wat
d’Schliessanlag ubelaangt, do ass e System op den Dieren drop, sou dass mer dee mat Sécherheet wäerte konservéieren. Wann op verschiddene Plaze muss eppes gemaach ginn, eng esou eng Klensch kascht 350 bis 400
Euro, ech mengen, dass mer dat nach kënnen hi kréien.
Ech wëll nach de Punkt vum Parking ergänzen: Mär
bauen hei näischt, mir kommen net mat Zillen a Beton
hin, ausser vläit fir d’Trap baussen, sou dass de Parking
zum gréissten Deel wäert kënne weider benotzt ginn.
Mir brauche vläit eng oder zwou Parkplaze fir eng Bud
opzeriichten oder e Stockage ze maachen. D’Stee ass
natierlech och do, mä déi wäert am Gréngs sinn, sou
dass dat och kee wäert stéieren. Dat misste mer also
iergendwéi hi kréie fir de Parking funktiounsfäeg ze halen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Dann nach eng Fro
un de Buergermeeschter: Wéi ass dat dann elo mam
Noper, wat hu mer dann elo scho mat deem beschwat
wéinst der Fassadegeschicht?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): De Moment nach näischt. Dat heiten ass jo eng klassesch
Soumission publique nom Gesetz vum Marché public.
Et ass net virgesinn, dass do e finanziellen Incentive
kënnt vun der Gemeng, dat hu mer jo net fir Fassaden.
An der Zäit hate mer déi Ureegung am Zentrum, mä
dat Reglement ass jo ofgelaf. Näischt verhënnert
awer - et ass dee selwechten Entrepreneur, deen hei
d’Aarbechte mécht - wann den Noper interesséiert
ass, op dee selwechten Entrepreneur als Privatpersoun zeréck gräife ka fir déi Expertise, déi mer op eiser
Säit um Niveau publique eriwwer geet op den Niveau
privé fir do d’Aarbechte ze maachen. Wann den Zouschlag bis gemeet ass, kann een eng Mise en contact maache mat der zoustänneger Firma, dee Lien
kann een ouni Problem maachen an dann ass et um
neie Propriétaire fir ze décidéieren, ob hien dorop wëll
zeréck gräifen oder net.
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Thierry Cruchten (Architekt vum Büro Metaform): Ech
denken och, dass et vläit méi einfach ass wa mer da
wësse wat Sites & Monuments vu Subside bäileet well
dat ass och fir hie wichteg. Wa mär elo dohi ginn a
soen, dat kascht elo 30 000 Euro, an hie kritt awer e
Subsid, dann ass et vläit méi interessant.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat kann
en zousätzlechen Incentive oder och net sinn.
Voilà, ech mengen, et ass alles an dësem Dossier gesot an ech proposéieren dem Gemengerot, zum Vote
iwwerzegoen.
Wien ass mat dësem Devis vun 1,2 Milliounen Euro
averstanen? Dat ass unanime.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): De Punkt
4.2. betrëfft d’Approbatioun vum Devis estimatif iwwer e Betrag vun 130.000 Euro fir de Réaménagement vum Kiosk op der Stadhausplaz. Wéi déi aner
Gemengebaier steet dee Kiosk am Inventaire supplémentaire. Mir ginn deem Kiosk eng aner Affektatioun
ouni de Kiosk selwer a Fro ze stellen. Den Alain Linster,
den zoustännegen Architekt, deen um Projet ass, gëtt
Iech weider Informatiounen dozou.
Mir haten en éischte Projet agereecht bei Sites &
Monuments. D’Ausgangssituatioun war déi, de Kiosk
esou ze notzen, dass ee ka Reuniounen dra maachen
oder Lektüren oder eng Receptioun. Dat war e Projet,
dee vun der zoustänneger Kommissioun verworf gouf
well en den Aspekt vum Kiosk zevill denaturéiert. Mir
hunn eis nach eng Kéier zesumme gesat a probéiert,
deem Kiosk méi eng soft Versioun ze ginn, fir dass en
net zevill affektéiert gëtt an awer eng Affektatioun kritt,
déi méi genotzt gëtt wéi dat de Moment de Fall ass.
Dofir hu mer hei den Devis virleie fir de Reaménagement vum Kiosk vun 130 000 Euro, also en alternative
Projet, wou mer och den Accord kritt hu vu Sites et
Monuments nodeems mer iwwer d’Alternativ diskutéiert hunn an eis décidéiert hunn, op deem dote Wee
weiderzeschaffen. Dofir presentéiere mer dat och elo
am Gemengerot nieft der neier, méi moderner Affektatioun vum Kiosk, wat jo och en historescht Gebai ass
op der Gemengeplaz an zur selwechter Zäit gebaut
ginn ass wéi d’Gemengenhaus. Den Dach huet staark
gelidden an ass frësch ze maachen. Et ass e Projet

fir um Kiosk eng Rei Sëtzgeleeënheeten ze schafen,
fir de Kiosk méi convivial ze gestalten an ech ginn dem
Alain Linster d’Wuert fir méi am Detail op de Projet
anzegoen.

Alain Linster (Architekt): Ech si scho méi laang verbonne
mat där Plaz do. Enn den 90er Joren hunn ech mat mengem Büro de Concours fir déi Plaz gewonnen. Dat ass
ausgewäert ginn ënnert dem Buergermeeschter Rech
an déi Zäit hu mer nëmmen den Dag vum Kiosk liicht
gefléckt, dee war net frësch gemaach ginn. Deen ass no
esouvill Joren awer elo um Enn. De Kiosk ass gebaut gi
wéi d’Gemengenhaus gebaut ginn ass an dee Kiosk gehéiert awer zu der Gemeng, dat ass e ganzen Ensemble.
Op dem Slide ass d’Vue vum Kiosk op d’Gemengenhaus
an deen anere Slide weist eng Loftopnam mat der
Kierch drop an dat aalt Pompjeeshaus.
Deen nächste Slide weist d’Bild, wéi dat haut ausgesäit, de Kiosk läit ganz schéin am Schied. Wéi gesot, duerch d’Musekshaus, den CNA an d’Kulturhaus
gëtt de Kiosk net méi esou gebraucht schonn eng länger Zäit. D’ganz Plaz gëtt ëmmer erëm fir d’Fête de
la musique gebraucht, déi ëmmer gutt besicht ass,
oder fir aner Manifestatiounen, wéi de Maart, mä de
Kiosk bleift ëmmer en dehors. Ech hunn awer ëmmer
gesinn, dass Jonker lénks a riets op deenen Trapen do
souze mat hiren I-Pad an zesumme geschwat a gespillt
hunn. Do ass d’Iddi, de Kiosk zouzemaachen, verworf
ginn an dat Bild do weist wéi dat ausgesinn hätt wann
eng Glasscheif derhannert gestanen hätt, mä Sites et
Monuments huet dat net ugeholl. Do koum d’Iddi op fir
eng Sëtzgeleeënheet do ze schafe fir dass d’Leit net
méi op der Trap sëtzen, mä dass d’Leit kënnen op de
Kiosk zeréck zéien an do zesummen diskutéieren, och
vläit well d’Bibliothéik ganz no ass an e Bicherschaf do
stoen huet, dass se vläit e Buch mat dohinner matbréngen an erëm zeréck droen oder mat heem huelen
an do diskutéieren oder Musek an aner Saachen do
maachen an diskutéieren. D’Buch kënnt jo erëm, de Bicherschaf huet ganz vill Succès. Et gouf och eng Diskussioun iwwer de Buer, dat gehéiert zur Kompositioun,
mir haten och driwwer geschwat wéi een deen Eck do
kann organiséieren. Dat gehéiert elo net zum Projet mä
et ass d’Verbindung zur Haaptstrooss, do kéint een
eng berouegend Zon maachen an och d’Terrassë vun
deene Bistroe méi grouss ze maachen.
Dat ass elo och net déi Sonneblumm. Dat ass e Bild
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Miwwel, deen op enger Achs fixéiert an dee kann een
an enger Konfiguratioun bréngen a wann et zwou oder
dräi Gruppe sinn, da kënnen déi sech vuneneen ewech
bewegen a jidderee seng Musek lauschteren oder seng
Diskussioun féieren. Dat ass d’Propositioun fir dee
Projet.
Den Devis ass fir den Dach frësch ze maachen, de Miwwel an de Belag op der Plaz selwer an den Entretien
vum Kiosk. Mir mengen, domat géif et eng Chance,
dass de Kiosk erëm méi erhuewe gëtt. Mir sinn hei fir
Ären Accord ze froen.

Ech wollt awer och op e Mëssstand hiweisen, dat
mech e bësse schockéiert huet. Uewen op deem Dach
vum Pompjeeshaus ass eng Antenn opgeriicht ginn an
do si Steng ofgebrach ginn. Mer musse mol eng Kéier nokucke goen, ganz uewe si Steng ofgeklappt ginn
an dat gesäit traureg aus wou déi Antenn opgeriicht
ginn ass. Dofir d’Fro, ob dat iwwerhaapt genehmegt
war? Ass d’Pompjeeshaus net iwwerhaapt esouguer
klasséiert? Ech hunn dat virun e puer Deeg eréischt
gesinn. Ass an déi Richtung nach eppes geplangt?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wéi
der aus der Prestatioun eraus héieren hutt, et geet
engersäits drëm, d’Identitéit vun der Plaz ze wahren,
well et e Ganzt ass, an awer och e Schratt méi wäit
ze goen an iwwer déi soft Versioun, déi mer Iech hei
presentéieren, och dem Kiosk eng nei Affektatioun ze
gi fir dass en och méi genotzt ka ginn a méi e conviviale
Charakter kritt a méi e staarken Incentive kéint ginn,
wéi dat elo de Fall ass. D’Diskussioun ass op.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech war an Ufank och e bëssen iwwerrascht dass an deem Devis vun 130 000 Euro
nëmme Sëtzgeleeënheete sollte sinn, mä elo verstinn
ech awer wat dat doten ass. Ech fannen dat och flott,
déi pivotant Sëtzgeleeënheeten, ech stelle mer just
dës Fro: kann een déi net ganz ewech huelen? Ass et
also ausgeschloss, dass do eng Musek nach e Concert
ka ginn, well da stinn se jo am Wee an hënnere just?
Ass dat eng amovibel Léisung oder kënne mer ad eternum vergiessen, dass do nach eng Kéier eng Musek ka
spillen? Dat ass just eng Kloerstellung, déi néideg ass.

Alain Linster (Architekt): Kann ech vläit nach eng Bemierkung maachen? Et ass ugefrot gi bei Sites et
Monuments, den Här Voncken probéiert de Projet do
an der nächster Kommissiounsversammlung en Dënschden nach eranzekréien, dat ass déi lescht Cosimo,
da wësse mer net genee wéi et weider geet well déi
Cosimo ass da laut Gesetz ofgelaf awer hien huet versprach, dass et awer eng Méiglechkeet gëtt fir e Subsid ze kréien. D’Héicht konnt hie mer awer net soen.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Ech fannen dat doten
eng ganz gutt Iddi well op déi eng Manéier brénge
mer et fäerdeg, dee Kiosk ze erhalen, dee ganz gutt
dohinner passt an anerersäits brénge mer et awer
och fäerdeg fir do opzefrëschen. Et fält natierlech op,
dass der ëmmer op der Trap sëtzen an der Entrée vun
der Gemeng an et ass jo gutt méiglech, dass déi Jugendlech sech vun där doter Struktur ugespornt fillen.
Dat wier jiddefalls ze hoffen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci fir dës Ausféierungen, de Kiosk gehéiert zum Stadbild a mir sinn absolut averstanen, dass een dat soll beliewen. Ech fannen, dass dee Kiosk och oft belieft ass, do maachen
déi kleng Kanner hier éischt Tier mam Vëlo während
d’Mammen op der Trap oppassen. Dat fannen ech och
flott an dat wier mat deem Mobilier nach méiglech an
déi Jonk, déi sech do drop bewegen, dat ass eng gutt
Iddi.
Ech wollt just froen, vu que dass dat Ganzt jo en Ensemble ass, mir hunn ëmmer gesot, dass d’Pompjeeshaus
och dozou gehéiert, dat hu mer jo elo op der Loftopnam gesinn. D’Stadhaus, de Kiosk an d’Pompjeeshaus.
Ass do schonns eppes Konkretes ugeduecht?

Just eng Fro: Ginn déi dann elo wierklech esou giel?
Bleift déi giel Faarf do vun de Sëtzgeleeënheeten? Dir
laacht, dat heescht, ech hunn elo eng domm Fro gestallt. Merci trotzdem fir d’Äntwert.

Jos Thill (Déi Lénk): Ech hunn e bëssen e komescht
Gefill mat deene Sëtzgeleeënheeten. Also, mir si ganz
d’Accord fir de Kiosk ze erneieren, dee wierklech zum
Stadbild an zu der Gemengeplaz gehéiert, mä mir hunn
e bëssen den Androck, dass manner méi wier. Dat ass
eng Saach vum Gefill, dat kann ech net esou justifiéieren, mä mir denken, dass déi Jugendlech an d’Kanner
méi géifen do spillen, wann déi Setzer net do stéingen.
An di si jo och räichlech deier. Mir denken net, dass dat
dozou bäidréit, datt herno dee Kiosk méi genotzt gëtt.
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Bob Claude (LSAP): Natierlech ass eis Fraktioun och
averstane mat dëser Iddi a mam Devis, well et ass eng
flott Saach. Mir wëssen, dass de Kiosk zum Stadbild
gehéiert an net ewech ze denken ass. E bleift bestoen.
E Kiosk, wou fréier ëmmer Musek drop gespillt gouf,
et gëtt eben haut keng méi do gespillt. Et waren awer
ëmmer gréisser Manifestatiounen an Atelieren, déi
do funktionéiert hunn oder fir aner Saache wéi zum
Beispill fir Empfäng vu Fussballsequippen. E war scho
benotzt ginn an e war och zum Schluss nach méi belieft wéi een dat ka mengen.
Mir sinn also ganz averstanen, et si virdru scho verschidde Saachen ugeschwat ginn, besonnesch wat
d’Amovibilitéit vun deene Sëtzer ubelaangt. Kleng
Gruppen, och scho kleng Museksgruppen kéinten nach
drop kommen. E Concert vun enger Musek, vun enger
ganzer Fanfare ass natierlech auszeschléissen.
Wéi gesot, mir sinn averstanen.
Zwou Saachen, wou ech Bedenken hunn, dat ass: do
kënnt jo da vläit d’Jugend erof vun den Trapen, wéi gesot
ginn ass a geet dohinner. Dat ass och gutt, da gesäit een
se och besser, si verstoppe sech net. Et muss een och
wëssen, dass op den Trapen extra Kameraen opgeriicht
gi sinn, fir ze verhënneren, dass Dreck gemaach gëtt. A
leider gëtt awer nach ëmmer Dreck gemaach. D’Jugend
huet nach ëmmer do no Sëtzplaze gesicht, hei hätten se
d’Geleeënheet fir sech anescht dohin ze sëtzen. Et muss
ee vläit drun denken, besonnesch nuets, also no enger
gewëssener Zäit fir eventuell awer ze kucken, dass dann
net esouvill d’Nuetsrou gestéiert gëtt well op deem
Kiosk, do héiert ee jo awer. D’Akustik ass gutt a wann
een do schwätzt, héiert een dat besser eventuell, wéi
wann ee bei der Gemeng schwätzt. Awer dat sinn esou
kleng Bedenken, déi sollen eis awer net ofhale fir dësen
Devis ze begréissen a matzestëmmen.

Marc Lazzarini (LSAP): Ech géif nach derzou bäifügen,
dass ech et am Fong perséinlech begréissen, grad
d’Sëtzplazen. Och wann de Präis zimlech héich ass, ass
et awer immens flott, dass ee se ka bewegen a vis-à-vis
vunenee sëtzen, net wéi op enger klassescher Bänk, wou
een net matenee schwätze kann. Dat ass en Aspekt fir
de Kiosk frësch ze beliewen an dat ass de richtege Wee.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci fir
Är Stellungnamen, den Här Linster geet elo op déi ver-

schidde Froen an an duerno soen ech och nach e puer
Wuert dozou.

Alain Linster (Architekt): Déi Fro, ob een d’Miwwele kann
ewech huelen: mir kënne virgesinn, dass dat méiglech
ass duerch d’Ubrénge vun enger spezieller Schrauf, net
dass een et owes ka mat heem huelen, mä dass de
Service technique et kann ewech huelen. Do musse mer
kucken, ob mer dat vläit drënner stockéieren oder wou
et bei där Geleeënheet kann ënner gestallt ginn.
Zur Fro vun der Fuerf, do muss ech éierlech soen,
dat ass meng Naivitéit, ech komme ganz selten a
Gemengeréit an ech zeechnen dat am Büro an da si
meng Kollegen, déi dat gewéinlech verdeedege ginn.
Ech hunn dat e wéineg als Sonneblumm gesinn. Mir
mussen nach kucke wéi mer de Belag maachen an da
kënne mer nach eng Kéier iwwer d’Fuerf diskutéieren.
Ech hat gemengt, d’Fuerf vun der Sonneblumm géif
gutt ukommen. Mir wollten et och net einfach gro,
schwaarz oder brong afierwen, da wier dee grafeschen
Effet net esou eriwwer komm. Entschëllegt meng
Naivitéit, ech kucken awer derno.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da ginn
ech och nach op zwee Punkten an, engersäits dat fréiert Pompjeeshaus, wou jo elo de Service à l’Emploi ass
an de Service à l’Égalité des chances an de Service
Ressources humaines. Do ass de Moment nach kee
Projet geplangt, et gouf awer an der Vergaangenheet
schonn Diskussiounen, wéi een och dat dote Gebai kéint
renovéieren, well et jo och e Gebai ass, dat bei eis um
Inventaire ass a wou een d’Bürosraim wëll renovéieren. Mir hate schonn Iwwerleeungen, mä e konkrete
Projet läit awer am Moment net vir.
Deen anere Volet wat d’Pompjeeshaus ugeet, wou
d’Madame Kayser gesot huet an och hei d’Kollegen
aus dem Service technique, déi rëselen och de Kapp,
also et ass eis net bewosst an et misst jo och eng
Genehmegung virleie wann eppes wier, mir ginn där
Saach awer ganz gär no a ginn Iech dann e Feedback.
Da géif ech proposéieren, dass mer zum Vote iwwerginn.
Wien ass mat dësem Devis vun 130 000 Euro averstanen? Dat ass mat de Stëmme vun LSAP, CSV an
Déi Gréng.
Wien ass net mat deem Devis averstanen?
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Wien enthält sech? Dat ass mat der Enthalung vun
Déi Lénk. Domat ass deen Devis esou ugeholl.

Beim Punkt 4.3. geet et ëm d’Konventioun mat dem
Ministère fir Erzéiung, Kanner a Jugend fir Coursë fir
Erwuessener 2015/2016 an do ginn ech dem Loris
Spina d’Wuert.

Loris Spina (LSAP – Schäffen): Alle Jahre immer wieder, hei ass d’Konventioun, déi sech ëm eis Coursë
mat den Adultë bezitt. Den Inhalt ass am Prinzip
d’selwecht bliwwen, et ass ëmmer nach am Kader
vum Label de qualité. Dat, wat een do muss bréngen,
huet een och scho missen déi Jore virdrun tel quel
präsentéieren. Déi eenzeg Ännerung an ech wëll och
just dodrop agoen, wier, dass mer dëst Joer e bësse
méi Sue kréie vum Ministère, dat huele mer natierlech gäre mat. Dat lescht Joer waren et 10 Euro pro
Cours an dëst Joer ass dat erop geschrauft ginn op
15 Euro pro Cours. Mir soe Merci dofir an ech proposéieren, déi Konventioun dann och hei guttzeheeschen.
Wann dat mat Kappwénke vu jidderengem approuvéiert
ass, kënne mer dem Buergermeeschter faisant fonction d’Wuert ginn.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Ech géif awer
op de Buergemeeschter waarden, well hie jo déi Verhandlung gefouert huet. Ech géif Iech bieden, Iech
zwou Minutten ze gedëllege bis hien erëm do ass. Dat
Eenzegt, dat ech ka proposéieren, ass, dass mer de
Punkt 6 virhuelen. Wann dat fir Iech an der Rei ass,
géif ech de Punkt 6 da virzéien.
Dir wësst, dass mer all Joer am Keller vun der Asta an
eise Bëscher d’Weeër instand setzen, respektiv fräi
maachen an hei hutt der en Devis vu 55 000 Euro virleien an dat betrëfft d’Approbatioun vum Devis estimatif
fir d’Instandsetze vun der Voirie rurale am “Frechesgröndchen - Neie Wal - Bierenheck – Moueren”.
Dat ass e Wee, deen haut net méi accessibel ass an
d’Asta proposéiert eis, dee Wee nees fräi ze maache
fir de Public an dat kascht eis wéi gesot 55 000 Euro
a mir kréien awer vum Ministère e Subsid vun 30%
bäigesat, dat heescht, et ass am Fong geholl näischt
Aussergewéinleches, et ass eng vun deenen Aarbechten, déi mer all Joer nei maachen an dëst Joer
ass et eben de Wal.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech
gesinn, Dir hutt e Punkt virgeholl.
Ass de Gemengerot mat deem Devis estimatif averstanen? Dat ass unanime. Merci villmools.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da géif
ech op den nächste Punkt iwwergoen, dat ass de Punkt
4.4. an et geet ëm eng Konventioun tëschent der
Oeuvres paroissiales Saint Martin an der Diddelenger
Gemeng an et geet ëm d’Loune vun engem Parking an
der Rue Antoine Zinnen, wou mer 2006 am Gemengerot
haten an dee Parking ass opgedeelt op zwou Kadasternummeren. Elo ass et awer esou, dass mer hei en Avenant hunn zu der bestoender Konventioun, wou mer
aus zwou Kadasternummeren eng Kadasternummer
maachen an eng nei Kadasternummer maachen.
Firwat gëtt dat gemeet? Mir hunn diskutéiert ob dat
heiten e Punkt ass, deen an de Gemengerot muss kommen oder net a mir hunn e gemeet well och déi éischt
Konventioun am Gemengerot war. Hannendru stécht jo
de Projet vun den Oeuvres paroissiales fir op der Place
Zinnen eng nei Residenz ze bauen, fir och dräi Appartementer do ze schafen, respektiv och ze kucken, dass
herno de bestoende Parking och nach Parking bleift wou
manner Parkplazen zur Verfügung stinn, mä op alle Fall
ass do och d’Iddi, dass deen nach accessibel bleift.
Dat heiten ass d’Viretapp fir herno d’Baugeneemegung
kënnen auszestellen, de Projet ass schonn agereecht
ginn an och all d’Prescriptioune vum PAG a vun der
Bauteprescriptiounen, sou dass mer do déi néidege
Feu vert kënne ginn. Mä vu dass mer déi Konventioun
hei hunn, gëtt eng eenzeg Parzell geschaf fir dat Gebai
bauen ze loossen. Et ass eng reng formell Saach, déi
mer dem Gemengerot ënnerbreede fir den Aval ze kréien.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Mir sinn averstanen,
natierlech, mä ech wollt awer och kuerz präziséieren,
dass et am Fong eng flott Saach ass vun den Oeuvres
paroissiales, deene jo d’Veräinshaus gehéiert, déi net
egal wéi en Appartementshaus dohinner bauen, mä
Wëlles hunn, dräi Sozialwunnengen ze bauen. Et ass
vläit awer och flott, dat ze erwäne fir dass d’Leit dat
och wëssen, an d’Gestioun vun deene Sozialwunnenge
ginn se dann dem Office social. Dat ass dann an eisem
Service Logement vun eisem Office social a si wëllen
hir Wunnengen dann och iwwer den Office social ver-
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lounen a géréiere loossen, dat heescht, si maachen
am Fong och eppes fir eis Diddelenger Bierger, déi net
esou gutt do stinn. Si kommen do am Fong hirer sozialer Verantwortung no, wat ganz flott ass a vläit och
en Incentive un aner Leit, déi wëlle bauen, dass se och
vläit op dee Wee ginn, drun ze denke fir sozial Wunnengen ze schafe mat der Méiglechkeet, déi iwwert eisen
Office social géréieren ze loossen. Dass dëst eng gutt
Iddi ass an dass aner Leit vläit och op dëse Wee kéinte
goen, dat wollt ech awer hei extra betounen, dass mer
dat extrem gutt fannen.

Wien ass mat deem Avenant vun der Konventioun
averstanen? Dat ass unanime. Villmools Merci.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech hu just eng Fro zu der
Dauer. D’Dauer vun där heite Konventioun ass elo wéi
déi virdrun och schonn indéterminée. Mir hu jo schonn
e puer Parkingen an Diddeleng, déi mer zur Verfügung
gestallt kréien oder lounen, do ass ëmmer eng Durée
déterminée. Ech wollt just wëssen, wat do de Beweggrond derhannert ass, dass anescht wéi bei anere
Konventiounen, déi zäitlech begrenzt sinn, déi heite soll
net zäitlech begrenzt sinn, also onendlech sinn? Merci.

Dat Ganzt huet eng Virgeschicht, e bësse méi eng tragesch Virgeschicht zu Steesel, déi der kennt. Dorops
hi sinn déi néideg reglementaresch Moossname geholl
gi wat d’Structures d’accueil ugeet, do ass en neie
Règlement grand-ducal 2012 geholl gi wou d’Maisonrelaisen en Etablissement classé, Kategorie 3 A ginn.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech wëll
dann elo op zwee Punkten agoen.
Wat dem Här Gangler seng Fro ubelaangt, dat war
deemools ausgemeet ginn tëschent den Oeuvres paroissiales an der Diddelenger Gemeng, well zu deem
Zäitpunkt d’Oeuvres paroissiales keng aner Affektatioun fir déi Propriétéit hat, also déi Parzell, wou si
Propriétaire ass. Dat war en Ofkommes tëschent hinnen an der Gemeng fir op eng onbestëmmten Dauer
dat zur Verfügung ze stellen. Dat kritt jo elo eng nei
Nues, de Parking bleift deels bestoen an et kommen
nei Wunnengen derbäi, méi ass do net ze soen.
Ech wëll awer och nach ervir hiewen, dass mer par rapport zu der Konventioun eng gewësse Kulanz walte loossen, an dass mir als Schäfferot hinnen als Propriétaire
vun der Parzell gesot hunn, dass mer deen Délai de renonciation vu sechs Méint net spille loossen an dass mer
dee Volet hei ganz pragmatesch uginn, wat d’Notzung
vum Parking ubelaangt well de Parking kann elo schonn
net méi genotzt ginn. Do ass jo och eng Affiche virgesinn.
Mir hätte kéinten op déi sechs Méint bestoen, dat hu
mer awer net gemaach. Dat heiten ass e flotte Projet a
mer wollten dat ganz pragmatesch ugoe fir dass elo do
ka gebaut ginn. Dat wëll ech hei nach eng Kéier ganz kloer ervir sträichen. Loosst eis elo zum Vote iwwergoen.

Da komme mer zu engem Spezialkredit. Ënnert dem
Punkt 4.5. geet et em d’Approbatioun vum Devis estimatif iwwer e Betrag vun 92.000 Euro fir Étuden,
Receptiounen an Aarbechte fir d’Mise en conformité
et sécurité vun de Maisons-relaisen.
Dozou gehéiert och de Punkt 4.6. iwwer de Spezialkredit fir d’Mise en conformité et en sécurité vun de
Maison-relaisen;

Dat war virdrun net de Fall an dat bréngt mat sech,
dass och elo d’ITM eppes mat ze schwätzen huet
bei Alles, wat d’Maison-relaisen, respektiv d’Crèchen
ugeet. Do war et esou, dass mer als Gemeng, a mir
sinn do net déi eenzeg Gemeng, och déi aner Gemenge
mussen dat maachen, respektiv Strukturen, déi vu professionellen A.s.b.l.e geréiert ginn. Déi hu missen d’ITM
saiséiere fir bis 2012 eng Demande d’autorisation ze
kréie fir hir Crèche oder Maison-relais ze exploitéieren.
Déi Autorisatioun ass gülteg fir zwee Joer, do muss
een dann e Rapport de réception de contrôle un d’ITM
schécken, déi vun engem Organisme agréé, hei an
dësem Fall, wéi mer et och am Budget stoen hunn, vu
Luxcontrol muss ausgefouert ginn an dann huet een
dann zwee Joer Zäit. Am Kader vun der Autorisation
d’exploitation, déi hu mer kritt vun der ITM am Januar
2014 an déi ass elo gülteg bis Januar 2016 an do hu
mer eng Prolongatioun kritt bis Juli 2016 a wann een
am Fong dat heiten net mécht, dee Rapport, da gëtt
am Fong d’Autorisatioun caduque an et kann e seng
Struktur net méi exploitéieren.
Et ass am Kader vun der Sécherheet wou ee gedréckt
gëtt als Prestataire vu Servicer vun de Maison-relais an
de Crèchen. Hei ass eng Situatioun, wou ee Strukture
ageplangt hat a wou een elo muss déi néideg Moosnamen huele fir et konform ze halen, an der Kategorie 3 A,
an dat bedeit natierlech, contrairement zu enger neier
Schafung vun enger Struktur, wou een dat vun Ufank un
aplangen, sech hei muss deen néidege finanzielle Kader
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gi fir kënnen nozerüsten a verschiddene Punkten an och
aner Organisme mat an d’Boot ze huelen.
Dat sinn am Fong Coûts imprévisibles, déi hei op eis duer
kommen, wou mer awer och als Gemeng ganz kloer scho
Récksprooch geholl hu mat dem Ministère. Mir haten déi
Diskussioun och am leschte Comité vum SYVICOL, dass
wa mer säitens vum Staat nei Sécherheetsmesuren
octroyéiert kréien, dass do net nëmmen d’Gemenge
betraff sinn, mer kënne ganz gären dee Schratt
maachen an och zousätzlech Kreditter stëmme loossen, mä dass mer do als Gemengen net aussen vor
gelooss ginn a mir krute mëndlech vum Ministère gesot
kritt, dass 50% vun deene Coûten iwwerholl ginn a mir
hunn och an der leschter Sitzung vum SYVICOL festgehalen, dass mer dem Éducatiounsministère e Courrier zoukomme loosse fir dass mer eng formell Zouso
doriwwer kréien, dat ass net méi wéi richtege an och
de richteg Gest vis-à-vis vun der Gemeng.
Mir si ganz gär bereet, an d’Sécherheet ze investéieren,
mä et ass een net alleng fir deen Invest ze maachen.
Hei geet em am Fong dann ëm déi Maison-relaisen,
déi mer hunn, Schwemm, Strutzbierg, Gaffelt awer
och d’Schoul Wolkeschdall d’Schoul Eecherdall, an
d’Waldschoul.
Wat nach nokomme wäert awer dat sinn dann aner
Strukturen, dat ass zum Beispill d’Diddelfamill an
d’Minettsdäpp, déi maachen dat och, Hei ass jiddereen am selwechte Boot.
Hei elo mol fir deen heite Volet, do hu mer e Budget
vun 92 000 Euro Crédit supplémentaire, respektiv den
Devis, dee mer dem Gemengerot ënnerbreeden an der
Hoffnung, d’Zoustëmmung ze kréie fir dass mer dat
kënne weiderféieren.
Esouvill zu dësen Erklärungen an d’Diskussioun ass op.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Dir hutt schonn op eng
Fro geäntwert. Ech hat mech gefrot, wéi et ass mat
de Subside vum Staat. Ech fannen dat net méi wéi
normal, wa mer octroyéiert kréien, déi Mise en conformité all zwee Joer iwwer eis ergoen ze loossen, dass
dann awer och e Subsid vum Staat kënnt, Natierlech
si mer bereet, an d’Sécherheet ze investéieren.
Meng Fro ass awer: Strutzbierg ass fuschnei, da muss

elo erëm eng Mise en conformité gemaach ginn a wann
ech dann héieren, dass dat muss all zwee Joer sinn, da
froen ech mech awer och wéi sënnvoll dat ass?
Meng zweet Fro: Wie mécht déi Mise en conformité?
Ass dat eng Firma oder ass dat just d’ITM? Well et
huet een e bëssen de Verdacht, dass do eng Firma
sech gutt organiséiert huet fir am ganze Land déi Mise
en conformité ze maachen. Wéi ech héieren hunn, ass
et net d’ITM, déi dat selwer mécht, mä dass dat outgesourced gëtt.
Wann dat stëmmt, da froen ech mech awer effektiv,
wat dat awer soll? Well da kéinte mir jo och soen:
Mir hunn och e Service technique hei, a mir hunn an
eisen anere Gebaier an eise Schoulen extra Leit, déi fir
d’Sécherheet an de Gebaier verantwortlech sinn, déi
Formatiounen dofir doriwwer gemaach hunn. Dann ass
d’Fro firwat dat net vun der Gemeng selwer gemaach
gëtt a just vun der ITM ee kënnt fir dat ofzehuelen an
dann hätte mer guer keng Fraisen.
Also dofir fannen ech dat net méi wéi normal, dass de
Staat 50% bäigëtt awer ech froe mech iwwerhaapt,
ob déi ganz Prozedur do iwwerhaapt muss sinn. Guer
näischt géint d’Sécherheet net, absolut net, mä mir
hu genuch Leit an der Gemeng an ech hunn d’Gefill,
dass do eng Firma e gudden Deal mat dem Staat gemaach huet.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wann
dat doten alleguerten d’Stellungname sinn, ginn ech
just drop an.
Et ass jo esou, dass d’ITM de Rapport muss kréien an
deen och ofhëlt, mä dass et en Organisme agréé ass,
wéi et hei an de Konditioune steet an am Courrier,
deen d’ITM eis geschéckt huet am Kader vun der Autorisation d’exploitation, och ganz kloer dra steet, dass
en Organisme agréé dat Ganzt muss kontrolléiere mat
der Gemeng zesummen. Et ginn der net vill hei zu Lëtzebuerg, mä et gëtt een, dee ganz spezialiséiert ass,
déi kréien nach ganz vill Aarbecht an da gëtt et natierlech och eng Fro mam Timing.
Wann een Délaie kritt vum Ministère kritt fir Saachen
ëmzesetzen an et net ganz vill esou Organisme gëtt
fir dat ze kontrolléieren an de Rapport ze maachen an
der ITM zoukommen ze loossen, mengen ech, dass hei
ganz vill Aarbecht virun der Dir ass well et jo ganz vill
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Maison-relaisen a Crèchen an dësem Land ginn.
Dat zu där doter Fro vun der Madame Kayser. Eis Servicer si keen Organisme agréé, eng un de Conditiounen,
déi hei an der Autorisation d’exploitation dra stinn.
Da géif ech proposéieren, zum Vote iwwerzegoen
Wien ass mat deem Crédit spécial an deem Devis
averstanen? Dat ass unanime. Villmools Merci.

Da komme mer zum nächsten Devis, do ginn ech dem
Claudia Dall’Agnol d’Wuert an do geet et ëm d’Mobilitéit.
De Punkt 4.7. betrëfft en Devis estimatif iwwer e Betrag vu 55.000 Euro fir d’Installatioun vun 2 Informatiounsbornë fir Passagéier (FIA) op de Bushaltestellen.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Deen heite Punkt
hate mer budgetiséiert an ech hat scho gesot, wat
FIA ass. Dat sinn déi Bildschiermer, wéi der se op der
Gare op der Bushaltestell gesitt, wou drop steet, wéi
e Bus wéini kënnt a wéivill Minutten et nach dauert.
Mer haten der zwee an de Budget gesat an dat ass
dann elo den Devis, deen dozou passt.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hat zoufälleg an der
Press geliest, dass op den RGTR-Linen elo och esou
Bornen opgeriicht ginn op deene wichtegen Arrêten. Dat
nennt ee jo Real time Infotafelen an déi bezilt awer elo
den RGTR, an net déi Gemengen, wo déi Bornen hikommen. Firwat bezilt dann zu Diddeleng d’Gemeng dat?
Den TICE sécher net mä mir sinn a Verhandelunge mat
der Verkéierzentral, do war et awer esou, déi haten
och e Krankheetsfall, et ass e bëssen de Wuerm dran,
mir sinn awer nach a Verhandlunge mat deene, ob déi
net kënnen eng Hand mat upake, Mir sinn awer dervun ausgaangen, dass wa mir wëllen, dass eis Leit gutt
eens ginn a sech gutt erëm fannen an net mussen de
Buschauffer dräimol froen, wéini de Bus kënnt an ob
se an deem richteg Bus sëtzen, datt mer fir dat dote
solle Geld ausginn an dofir hate mer et an de Budget
gestallt. Meng lescht Informatioune sinn, dass déi Persoun erëm do ass, sou dass mer mat där Persoun Récksprooch huele well vläit bleift et net bei deenen zweee a
mir brauchen der nach op där enger oder anerer Plaz.
Mir wëllen déi heiten iwwerhuelen, och fir dass mer se
kënnen esou séier wéi méiglech opriichten.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech hunn net matkritt, wou
déi zwou Bornen hikommen.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Geplangt ass bei
der Gemeng a bei der Kierch. Dir wësst jo awer, dass
mer nach mat enger Reorganisatioun vum Citybus
amgaang sinn, de Méinden ass nees Verkéierskommissioun a mir hate jo och déi Ëmfro gemaach, mä geplangt sinn elo mol déi heiten zwou Plazen.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Déi Fro wollt ech och
esou stellen. Ech sinn der Meenung, dass alles wat
hëlleft, dee System vum Citybus méi zougänglech fir
d’Leit ze maachen, ze begréissen ass an ech mengen, et ass mer elo erëm e puermol virkomm, dass
Buschauffere vun de Leit gefrot gi sinn, wou se dann
eigentlech hifueren. Do ass wierklech nach ganz vill
Aarbecht ze maachen a mir haten och an der leschter
Verkéierskommissioun gesot, dass d’Buschaufferen
drop sollen higewise ginn, dass ëmmer kloer um Bus
stoe muss, wou se hifueren.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Dat hate mer och
hei am Gemengerot gesot wéi déi Responsabel vum
TICE derbäi waren, de Méinden sinn déi och erëm derbäi da wäerte mer hinnen dat och nach eng Kéier mat
op de Wee ginn.

Romy Rech (LSAP): Als Utilisateur vum ëffentlechen
Transport hunn ech jo e bëssen Erfahrung mat deene
Bornen, dat ass wierklech eng ganz flott an zouverlässeg Hëllef, dat ass richteg. Den eenzege sprangende Punkt ass, dass se heiansdo e Bus iwwersprangen,
wann een éliminéiert gëtt an da stees de do a frees
dech ob e kënnt oder net. Dat ass dann ze kucken,
mä et ass wierklech derwäert fir dat ze maachen. Et
kuckt een drop an et orientéiert sech dorunner, et ass
eng gutt Saach.

Jos Thill (Déi Lénk): Just eng Detailfro: Wier et net méi
ubrécht, eng Born bei d’Gemeng an eng bei d’Gare ze
setzen, well do fuere méi Leit. Ah, do ass schonns
eng. Dann hat ech schlecht opgepasst.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Dat war déi éischt,
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déi installéiert gouf, wëlle d’Gare d’Ëmschloplaz oder
d’Ëmsteigplaz ass a well et esou gutt ukoum an d’Leit
esou gutt eens gi sinn, hu mir dru geduecht fir et och
nach op anere Plazen ze maachen.
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ass de
Gemengerot mat dem Devis vu 55.000 Euro averstanen? Dat ass unanime.

De Punkt 4.8. betrëfft eng Rei Devisen, wat Heizungen a Chaudièren ugeet. Dat ass an eisen Atelieren a
verschidde Gebailechkeete wou am Atelier Bâtiment G
- dat ass och do wou en Deel vun eisem Automobilpark
ass, - den Aerotherm an de Chauffage an de Kollekter
vun der Heizung frësch gemeet an ersat ginn an dat
ass en Devis vun 30.000 Euro. Hei si mer an der Exekutioun vum Budget.
Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hunn eng ganz blöd
Fro: Wat ass en Aerotherm?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Déi Fro
hunn ech mer och gestallt an ech krut als Erklärung
vun eise Servicer, dass dat eng Heizung mat engem
Ventilator ass.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): An da wollt ech nach
froen, den Här Buergermeeschter huet virdrun déi
“gutt Nouvelle” gesot, dass d’Terraine vun den neie
Frichen elo dem Staat gehéieren. Do war jo ëmmer Rieds gaangen, Gemengeservicer dohinner auszelageren, dat hei si jo awer elo just punktuell Renovatiounen. Mir gi jo elo net an déi Richtung, dass mer do
scheibcheweis alles renovéieren.
Ech wollt awer och kuerz eppes zur Korrespondenz
soeen: Wéi ass dat elo mat der Dekontaminatioun vum
Terrain wann dee Site elo dem Staat gehéiert? Net, dass
mir dann herno als Gemeng zur Keess gebiede ginn.

Dan
Biancalana
(LSAP
–
Buergermeeschter):
D’Gemeng ass jo an deem Dossier dra well se
d’Plangungshoheitsgewalt huet, mä et ass net esou,
dass um Niveau vun de Sanéierungskäschten d’Gemeng
eppes ze droen huet. Do lafen nach Negociatiounen
tëschent der Regierung an Arcelor. Esouvill dozou.

Nach als Explikatioun: Hei maache mer eng Mise en
conformité par rapport zu engem Chauffage, dee scho
méi al ass.
Ass de Gemengerot mat dem Devis averstanen ? Dat
ass unanime.
De Punkt 4.9. betrëfft den Devis estimatif iwwer e
Betrag vun 25.000 Euro fir d’Installatioun vun engem
Heizregeler an den Ateliere vum Gebai H. Och dat hate
mer dëst Joer budgetiséiert.
Ass de Gemengerot mat dem Devis averstanen ? Dat
ass unanime.
Da gi mer vun de Gemengeservicer eriwwer an en anert Gebai, dat eis gehéiert, dat ass bei Gaart an Heem
an der Beetebuergerstrooss. De Punkt 4.10. betrëfft
den Devis estimatif iwwer e Betrag vu 16.000 Euro fir
d’Ersetze vun der Heizung am Coin de Terre et Foyer
(CTF). Och dat hate mer dëst Joer budgetiséiert.
Ass de Gemengerot mat deem Devis averstanen ?
Dat ass unanime.
De Punkt 4.11. betrëfft den Devis estimatif iwwer e
Betrag vun 10.000 Euro fir d’Ersetze vum Heizkessel
an der Schoul Baltzing. Och dat schreift sech an an
d’Exekutioun vum Budget 2016.
Ass de Gemengerot mat dem Devis averstanen ? Dat
ass unanime.
Da ginn ech dem Claudia Dall’Agnol nach eng Kéier
d’Wuert betreffend de Punkt 4.12. betreffend de Kaf
vun Extensiounshorodateuren (Parking résidentiell), do
hu mer en Devis estimatif vu 400.000 Euro.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Dat ass och e
Posten, de budgetiséiert war. Dir wësst, dass mer
amgaang si fir d’Aarbechten ze maache fir de Parking
résidentiell kënnen auszebauen, dat ass och e Punkt,
deen de Méinden um Ordre du jour vun der Verkéierskommissioun wäert sinn.
Mer hate gerechent, dass mer ronn 50 der Horodateure bräichten, dat ass och den Devis hei fir 50
Stéck. Ech nennen dat elo mol Horodateure vun der
neier Generatioun, wou ee mat all Kaart ka bezuelen.
Éischt Zielunge ginn awer elo dervun aus, dass mer
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der manner brauchen. Allerdéngs kéinte mer dann
dervu profitéiere fir déi méi al Apparater, déi dorëmmer stinn an déi net kënne mat al Kaart bedéngt ginn,
doduerch ze ersetzen.
Mä, wéi gesot, mir sinn nach amgaang ze kucken, et
kann een d’Leit jo och net ze wäit lafe loossen. Et gëtt
gemooss, wéivill Meter d’Leit musse goen an da gesi
mer weider, an dat doten ass dat wat mer am Budget
virgesinn hate fir 50 Horodateuren ze kafen a wa mer
der manner brauchen, ëmsou besser, dann ersetze mer
déi al no an no. Wat de Parking résidentiell betrëfft, do
si mer krankheetsbedingt net esou séier weider komm
wéi mer eis dat geduecht haten, mä de Méinden ass et
erëm um Ordre du jour vun der Verkéierskommissioun
an dann hoffe mer, dass mer esou séier wéi méiglech
an de Gemengerot domat kënne kommen.

mie ëmmer eng ganz intressant Fro, besonnesch an
enger Zäit vun Aarbechtslosegkeet. Mir fannen deen
Devis do einfach riseg a mir denken, dass een dat
selwecht kéint erreeche mat Horodateure just am
Zentrum a mat einfachem Ausleeë vu Parkscheiwen,
oder wann do keng Suen erakommen, wou d’Leit da fir
de Parking musse bezuele wann der déi do Apparate
wëllt rentabiliséieren, da muss der souwisou relativ vill
froe fir de Parking an ech mengen, dat ass och net
dat wat d’Majoritéit wëll. Dofir kéint ech mech mat
deem doten Devis net ufrënnen. Mär fannen, dass
d’Kontrolléiere vun de Parkscheiwen ausserhalb vum
Zentrum méi eng efficace Léisung wier.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech hätt do just eng Fro. Dir
sot, et sinn der vun der neier Generatioun an déi huelen
all Kaart un. Ginn se dann och méi séier? Well ech gi jo als
brave Bierger och dann ëmmer schéi mat menger Kaart
den Ticket sichen an ech hunn heiansdo den Androck,
wann ech mat der Visaskaart bezuelen, dann ass d’Zäit
vum Ticket schonns ofgelaf wann e bis erausgedréckt
ass. Geet déi nei Generatioun dann och méi schnell?

Jean-Paul Friedrich (CSV): Ech wollt just nach eng oder
zwou Bemierkungen dozou maachen. Ech mengen, mer
stëmme schonn zou, dass déi Saach muss moderniséiert ginn, do ass guer keen Zweiwel drun. Mir stëmmen
schonn zou, dass déi Saach muss renovéiert an à jour gehale ginn. Schuet fanne mer et nach ëmmer, dass mer de
Schlakentipp zum Beispill, wou d’Leit kënne fënnef Stonnen halen, dass dat och héier ass, dat fanne mer ganz
schuet a mir géifen et scho begréissen, dass do fënnef
Stonne wieren ouni missen do ze bezuelen well och souwisou, dat wat do era kënnt ass jo net grad dat, an da
géifen d’Leit déi fënnef Stonnen och kënne profitéieren.

Do hunn ech dann en Agent municipal interpelléiert,
deen huet mer gesot, de Problem ass, dass all déi
Telefonsverbindungen, déi d’Kreditkaarte kontrolléieren, a Frankräich ginn an dofir dauert dat esou laang.
Ass dat elo geännert mat der neier Generatioun oder
muss ee sech drop astellen, weiderhin sou laang virun
der Borne um Parking waarden ze mussen?

Souwisou hate mer jo d’Diskussioun, dass et eventuell kéint méi wéi zwou Stonne ginn, well mer hu jo elo
schonn erëm gesinn, dass och d’Schoulmeeschteren
eng Petitioun eraginn hunn, dass si och keng Parkplaze
fannen. Dat gëtt ëmmer méi sauer, och mam Plang,
wann elo de Parking résidentiel agefouert gëtt, gëtt
dat ëmmer méi sauer fir Parkplazen ze fannen.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Ech fäerten, dass
et net ganz vill méi séier gëtt doduerch, dass et en
neien Apparat ass well et ass effektiv d’Verbindung,
grad wéi wann der an engem Buttek mat Bancomat
oder Visa bezuelt, heiansdo geet et schnell an heiansdo
net, et hänkt dervun of, wéi beschäftegt déi Telefonslinne sinn. Fir mech ass dat och e bësse rätselhaft,
mer schaffen haut mat WIFI an esou weider an awer
dauert et esou laang. Ech kann Iech do keng Garantie
ginn an ech wëll déi och net ginn.

Jos Thill (Déi Lénk): D’Fro ob een eppes soll mat Aarbecht oder Apparate maachen, dat ass an der Écono-

Dofir begréisse mer et och wa mer de Plang gewise
kréien, wou dann de résidentielle Parking ass an a wéi
enger Form dat ass, well dat sinn alles Problemer, déi
op eis duerkommen. Och d’Geschäftsleit wëssen net
wou se sollen halen. A verschidde Gemengen ass et
méiglech fir verschidde Geschäftsleit, och eng Vignette ze kréien, wou se och kënnen halen. Alles dat si
Saachen, déi wierklech mat der Zäit ëmmer méi sauer
sinn, well fir hei zu Diddeleng eng Parkplaz ze fannen,
gëtt ëmmer méi sauer an dofir ass et och begréissenswäert wa géif gekuckt ginn, wou d’Leit kënnen halen.
Op der Plaz beim Match kritt e mëttlerweil eng, dat
ass ganz agréabel well soss huet een ni eng do kritt.
Dat ass eist Uleies a mir wiere frou wann dat an Zukunft och géif op d’Tapéit kommen. Merci villmools.
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Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Vläit just zum Här
Thill: Et gëtt net dru geduecht, d’Parkingsfraisen an
d’Luucht ze setzen an och net wat de Präis vun de
Vignetten ubelaangt, deen d’Leit musse bezuele fir de
Parking résidentiel ze kréien, do gëtt net dru geduet.
Zum Här Friedrich, ech wëll der Verkéierskommissioun net virgräifen, dofir wëll ech net zevill soen, mä
bal alles wat Dir elo gesot hutt zum Crassier, zur
Zäiterhéijung. De Méinde wäerte mer dat alles an der
Verkéierskommissioun zur Sprooch bréngen.
Et ass richteg gesot ginn, um Fohrmann fannt der ëmmer eng Parkplaz wann der eng Parkplaz braucht, dat
war jo och de But dovunner, dass mer dee Parking payant gemeet hunn. Wann ee wëllt gratis parken, do hu
mer uewe beim Gaswierk e Parking, da muss een eben
e bësse méi wäit goen, mä mir hunn domat eigentlech
de But erreecht, datt mer Parking payant gemeet
hunn, nämlech deen, wann s de wëlls op de Maart goen
oder eng Kommissioun maachen oder kuerz een huele
goen, dass de ëmmer eng Parkplaz fënns.
Datt mer de Parking résidentiell ausbauen huet manner domat ze dinn, das de keng Parkplaz fënns mä et
huet dermat ze dinn, dass vill Leit net méi wäit wéi dräi
Meter wëlle goen, déi hei zu Diddeleng schaffen. Oder
si wëllen eng Kommissioun maachen awer net ageheien.
Do huet sech e Verdrängungseffekt agestallt an et gëtt
gekuckt fir deem Verdrängungseffekt Rechnung ze droe
fir datt d’Leit net méi an eise Säitestroosse stinn.
D’Schoulmeeschtere sinn ugeschwat ginn, wann de Parking résidentiel soll ausgebaut ginn, dann dréint et sech
och just ëm eng Schoul, dat ass d’Schoul Strutzbierg an
déi heescht jo och nach Schoulzentrum an et muss ee
sech bewosst sinn, wann een eng Schoul am Zentrum
huet, wat dat heescht. Nichtsdestotrotz wäerten och
fir si eng Rei Parkplaze reservéiert ginn, wou si sech
awer selwer mussen eens ginn, well mer jo wëssen, datt
et do Sprénger ginn, déi nëmmen eng Stonn halen, respektiv Leit, déi mussen eppes oflueden, mä dozou méi
de Méinden an der Verkéierskommissioun. Leider ass et
esou, dass mir net kënne fir d’Schoulpersonal e ganze
Parking reservéieren hei am Zentrum.
Ech hunn och eng Kéier den Iwwerschlag gemaach
vun deene Leit, wou an där doter Schoul dann elo ënnerschriwwen hunn an ech hu gekuckt, wéivill Leit vun
Diddeleng sinn, déi et jo eigentlech einfach hätten, ze
Fouss, mam Vëlo oder mam Citybus ze kommen. Ech

hunn och gekuckt, wien aus Gemenge kënnt, déi un
den TICE ugeschloss sinn oder vu Beetebuerg, déi eng
direkt Verbindung mat der CFL hunn. Wann ech déi
all ofrechnen, da bleiwen nach ganz genee aacht Persounen an där Schoul Zentrum an da mengen ech, ass
déi Diskussioun, déi mer hei féieren, eigentlech onnëtz.
Fir d’Detailer vum Parking résidentiel géif ech awer
d’Verkéierskommissioun ofwaarden, well mer dat ëmmer esou hei zu Diddeleng gehandhaabt hunn, dass
d’Kommissioun de Virrang huet an datt et dann duerno,
well do jo och nach Suggestioune kënne kommen, déi
mer opgräifen, datt mer dann duerno nach eng Kéier
diskutéieren. Dat muss jo och a Reglementer gegoss
ginn, well mer schwätzen hei e bëssen an d’Blannt eran.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Loosst
mer zeréck op eisen Devis kommen. Et ass och keng
allgemeng Diskussioun iwwer Verkéiersreglementer,
zukënfteg Verkéiersreglementer, hei geet et ëm
d’Horodateuren. D’Aarbecht gëtt och nach weider an
der Verkéierskommissioun gemaach an déi wäert nach
weider op d’Detailer agoen, sou dass mer dat och nach
eng Kéier am Gemengerot wäerten hunn, wou mer da
weider iwwert d’Diddelenger Verkéierskonzept kënnen
diskutéieren. Dofir proposéieren ech elo zum Vote iwwert deen Devis iwwerzegoen.
Ass de Gemengerot mat dem Devis wat d’Horodateuren ugeet averstanen ? Dat si Stëmme vun LSAP
an Déi Gréng.
Wien ass mat deem Devis net averstanen? Dat sinn
déi Lénk.
Wien enthält sech? Dat ass CSV. Merci.

De Punkt 4.13. betrëfft den Devis estimatif vun
80.000 Euro fir d’Instandsetze vun der Chaudière am
Stadhaus. Beim Kollektor an de Circuit muss eng Remise en état gemaach ginn.
Ass de Gemengerot mat dem Devis averstanen ? Dat
ass unanime.

Da komme mer zum Punkt 4.14. betrëfft den Devis
estimatif vu 16.066,08 Euro fir de Kaf vun 2 Defibrillatoren an zum Punkt 4.15. iwwer en zousätzleche
Kredit fir de Kaf vun 2 Defibrillatoren, déi mer dëst
Joer opsetze wëlle loosse beim Stade Nosbaum a beim
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Stade Meyer. Dir wësst, dass mer säit 2011 dee Projet-pilote haten op enger ganzer Rei vu Plazen hei an
Diddeleng, wou déi Defibrillatoren opgeriicht goufen.
Mir hunn och iwwer Flyeren déi néideg Publicitéit gemeet an déi Situatioune geschildert, an deenen een
den Defibrillator ka benotzen.
Elo géife mer déi zwee lescht hei installéieren, da wiere
mer op engem Total vun 15 Defibrillatoren zu Diddeleng.
Deen een oder aneren ass och schonn an den Asaz
komm. Déi zwee, déi mer kafen, ginn am Kader vun engem Leasing iwwer zwee Joer ugeschaf an duerno géife
mer Propriétaire vun deene Defibrillatore ginn, also dee
selwechte Wee aschloe wéi bei deene vu virdrun.

Jean-Paul Gangler (CSV): Dat do si jo flott Initiativen,
dat ass ganz wichteg, mir begréissen dat natierlech.
Et si wichteg Apparaten, awer et hofft een, dass ee se
ni brauch. Wat mech just géif interesséieren: et misst
jo bal méiglech sinn, eng kleng Statistik opzestellen,
wéi vill Liewen déi Apparater scho gerett hunn. All Appel gëtt jo opgezeechent. Fir dass mer e klenge Feedback géife kréien, wéi nëtzlech dat do fir eis Bevëlkerung ass. Wann der elo sot, et ass nach ni gebraucht
ginn, da géif dat mech éischter wonneren. Ech wollt
mol froen, ob der eng kleng Statistik hutt, wéi wäertvoll eis déi Apparaten am Praktesche sinn.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech sot
net, et wier ni gebraucht ginn, ech hu gesot, et ass
schonn déi eng oder aner Kéier gebraucht ginn. Dat
just zur Präzisioun.

Jos Thill (Déi Lénk): Vläicht hutt Dir meng Fro scho
beäntwert. Ech hu gelies effektiv, datt et e Leasing-Kontrakt ass an datt no deenen zwee Joren déi Apparaten
der Gemeng gehéieren. Hunn ech dat richteg verstan?
Da just nach eng Detailfro: Dat hei si jo dann elo zwee
Stadien, ech weess, datt ee beim Kennedy steet. Ech
ka mech elo net erënneren, ob um Barozzi och ee steet.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Am Quartier
Italien ass een. Bei der Gare.

Brit Schlussnuss (LSAP): Just ganz kuerz zur Fro ob déi

scho benotzt gi sinn. Vun deene feste Bornes à vie ass
laut de leschten Informatiounen Gott sei Dank nach keng
eng benotzt ginn. Dat wëllt awer net heeschen, dass
ech fannen, dass et net immens néideg ass fir déi heiten
zwee nach derbäi ze setzen, vu dass et am Fong derzou
féiert, dass mer flächendeckend duerch ganz Diddeleng
jiddereen d’selwecht behandelen a probéieren, dass
jidderee relativ déi selwecht Distanz huet fir am Noutfall
an de Genoss vun esou enger Borne ze kommen.
Ech wëll och dem Här Gangler Recht ginn an hoffen,
dass mer dat ni mussen an de Gebrauch huelen. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Kuerz nach
e Rappel, wou déi Defibrillatore sech befannen. Et sinn
der dräi op der Gemengeplaz, et ass een am MayrischPark bei der Buvette, et ass een am Hartmann, een am
Park Le’h beim Kiosk, ee beim Kennedy, bei der Schoul
Ribeschpont, Schoul Butschebuerg, Gare-Usine bei der
Schoul, Quartier Italien, an der Liberatiounsstrooss
bei der Kapell, am CNA, an der Gaffelt an an der Rue
des Genêts. Dat ass den Topo, wou sech déi verschidden Defibrillatore befannen an déi zwee nei kommen
derbäi am Stade Nosbaum an am Stade Meyer.
Ass de Gemengerot mat dem Devis fir d’Defibrillatoren
an deem zousätzlechen Devis averstanen ? Dat ass
unanime.
Merci fir d’Zoustëmmung fir d’Gesondheet vun eisen
Diddelenger Bierger.

Da komme mer op de Punkt 4.16., do begréissen
ech den Direkter vun der Museksschoul. Hei geet et
ëm den Minerval wat d’Coursë vun der Museksschoul
ugeet an do ginn ech dem Claudia Dall’Agnol d’Wuert
an duerno dem Adrien Théato.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Ech géif dann eng
Kéier den Iwwerschlag wieso, weshalb, warum mer
dat heite wëllen änneren an den Här Direkter ka mech
dann ergänzen, respektiv och nach vläit op Detailfroen
agoen, wëlle ech dervun ausginn, dass net jidderee vun
Iech d’Detailer vun der Taxatioun vun der Museksschoul
kennt. Dir wësst vläit oder dir kënnt Iech erënneren,
datt de Minerval fir d’lescht 2011-2012 ugepasst
gouf an an der Regel war dat bis elo ëmmer all fënnef
Joer de Fall an dofir dann och erëm fir d’Schouljoer
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2016-2017. Firwat wëlle mer awer dës Kéier änneren
an eppes aneschtes proposéieren?
Fir d’éischt ass et am Kader vun engem verbessertem Accueil an enger Transparenz a Vereinfachung fir
d’Schüler ze gesinn. Amplaz, dass mer elo higinn an déi
eenzel Course fakturéieren, géif et e Package ginn, den
un den Instrumentecours gebonnen ass.
Zum Beispill: E Schüler wëll Klarinett léieren. Bis elo
war dat dann ëmmer de Minerval vum Klarinettecours,
plus ee fir de Solfègecours, plus eventuell Niewefächer,
Ensemble- an Orchester-bedeelegung mat zousätzlecher deelweis gratis, deelweis bezuelender, z.B. Kammermusek, Déchiffrage, Inscriptioun. Doduerch dass fir
de Schüler an der Zukunft, also fir 2017-2018 mam
neien nationalen Unterrechtsplang en drëtte Cours
Partie libre amplaz vun engem Deel Solfège virgesinn
ass, gëtt déi aktuell Tarif-Struktur nach méi komplex an
dat net nëmmen alleng fir de Client mä natierlech och fir
d’Administratioun, also eis Museksschoul.

beloune a banne mer dann déi interessant Schüler, déi
sech ebe vill an eiser Schoul engagéieren, vill Coursë
beleeën an dee Moment och eng Plusvalue fir eis Diddelenger Museksschoul sinn.
Fir den Diddelenger an och de konventionéierte Standardschüler gëtt et eng liicht Adaptatioun vum Minerval,
woubäi ee muss wëssen, dass dëse Montant quasi vun
1994 u gülteg ass an haut ëmgerechent eigentlech de
Montant nach ëmmer a Lëtzebuerger Frang ass. Dat
muss ee sech emol op der Zong zergoe loossen, wann
ech soe vun 1994 un, wann ee weess, wéi d’Präisser
iwwerall an d’Luucht gaang sinn, da wësst der wou mer
hei sinn. Wa mer da vu 75 Euro ausginn, ass dat och
weiderhi bal näischt fir déi Plus Minus ëmmerhin 90
Stonnen, déi de Schüler am Joer an der Schoul ass a ka
vun nach méi enger grousser Offer profitéieren.

Duerch d’Schafe vun esou engem Package erreeche mer
dann eben eng wesentlech Vereinfachung. Bleiwe mer
beim Beispill, an deem e Schüler wëll Klarinett léieren,
dat kascht da vun elo un e Montant vun X Euro an dobäi
sinn dann all d’Niewefächer obligatoresch a fakultativ
derbäi. Dëse Modell, duerch eben d’Obligatioun vum
Solfège, betrëfft dann och quasi all Schüler.

Da muss een och wëssen, dass déi nei Regelung vun
de Chèques-Services, déi jo fir d’Museksschoul ersat
ginn ass, virgesäit, dass e Schüler aus engem sozial
méi schwachen Ëmfeld, also dräimol de Mindestloun,
d’Integralitéit vum Minerval kënne rembourséiert kréien, onofhängeg vu Maison-relais a Sport. Doduerch
kënnen an Zukunft esouguer méi Schüler vun enger
Gratisaschreiwung profitéieren. Et ass alt emol bemängelt ginn, dass een déi Suen eréischt um Enn vum
Joer zeréck kritt an et ass eis och versprach ginn,
dass dat vun elo u méi séier wäert goen.

Déi nei Struktur gesäit awer och zwee aner Fäll vir.
Deen éischten, de Schüler ass nëmmen an engem
Gruppecours ageschriwwen, wat am Éveil musical
oder am Solfége méiglech ass. Dann ass et natierlech
méi e klenge Gesamtmontant.

Fir den net konventionéierte Schüler ass et eng
Adaptatioun vun ongeféier Plus 75 Euro vum Minerval,
wann en nëmme fir den Instrumentecours, zum Beispill
Gittar, Gei oder Piano, Fächer, déi d’UGDA an der Regel net ubitt, op Diddeleng kënnt.

E Schüler, dee wëllt en zousätzlecht Instrument léieren, dat kascht well et e weideren Eenzelcours ass,
deen net a Relatioun mam éischten Instrument ass,
dann eng zousätzlech Inscriptioun an da gëtt natierlech de Gesamtmontant e bësse méi grouss.

Fir déi erwuesse Schüler bleift et quasi onchangéiert
wann en de Solfège an d’Niewefächer mat mécht an an
der Regel eng Augmentatioun vun 100 Euro wann en
net vun der kompletter Offer profitéiert, mä awer och
hei bleiwen d’Tariffer wäit ënnert dem, wat de Cours
d’Gemeng reell kascht. Am Verglach mat de Schoulen aus dem Süde sinn eis Tariffer weiderhin absolut
konkurrenzfäeg, mir brauchen also net ze fäerten, datt
doduerch datt mer hei géifen e Package ubidden, eng
nei Tarifstruktur, also eis Schüler géifen wëllen ofwanderen, well reell kascht all eenzelne Cours de Schüler
am Duerchschnëtt Plus Minus 50 Cent méi. D’Schoul
vun Esch huet iwweregens dëse System nach ëmmer
applizéiert, Iechternach a Grevemaacher wäerten dat
och vum nächste Schouljoer un applizéiere mat enger

En zweete Grond firwat mer de Minerval wëllen an
e Package ëmwandelen, ass, dass mer doduerch erreeche wëllen, dass déi Niewefächer méi eng grouss
Attraktivitéit kréien an doduerch d’Schüler sech och
méi engagéiere kënnen. Wann d’Schüler sech méi engagéieren, dann huet dovunner net nëmmen de Schüler eppes, mä och d’Schoul a virun allem eis Museksgesellschaften, eis Museken, déi da besser ausgebilte
Schüler kréien. Mat Aféiere vun esou engem Package
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manner sozialer Tarifstruktur allerdéngs an déi aner AEMSchoulen, déi sinn och amgaang, sech Gedanken driwwer
ze maache fir eben deen nämmlechte System unzehuelen.
D’Grondidee vun esou engem Package ass iwweregens och schonn am Projet d’établissement vun der
Museksschoul dran an ausserdeem hate mer och den
18. Abrëll Iwwerwaachungskommissioun an do gouf
dann och dës Propos am Allgemenge vun eise Partnergemengen ugeholl.
Wéi gesot, ech hunn elo probéiert, den Iwwerschlag ganz
schnell ze maachen. Fir weider Froen an Detailer ass
eisen Direkter, den Adrien Théato, extra bei eis komm
well ech dervun ausginn, datt net jiddereen am Detail
d’Tarifstruktur an d’Tariffer vun der Museksschoul, respektiv vun eise Nopeschschoule kennt an domat wier
ech fir mäin Deel fäerdeg an da wier et un Iech.

Adrien Théato (Direkter vun der Museksschoul): Ech
mengen, d’Madame Dall’Agnoll huet dat ganz gutt erkläert, ech géif dann op déi Froen äntwerten, déi sech
géinge stellen.

Jean-Paul Gangler (CSV): Fir mech ass just een Tableau
net ganz kloer. Vläit hunn ech net richteg verstanen, mä
et ass net ganz kloer beschrëft. Mer hu fënnef Kolonnen, déi éischt erkläert ëm wat et geet, déi zweet an
déi drëtt fir Résident an Non-Résident an da kommen déi
véiert an déi fënneft Kolonnen Résident an Non-Résident.
Ass dat esou ze verstoen, dass déi zweet an déi drëtt fir
Leit ënner 18 Joer sinn an déi aner zwou fir déi iwwer 18
Joer oder wéi? Dat hätt ee kéinten uewen iwwer d’Kolonn
schreiwen. Ech wollt dat nach eng Kéier nofroen.

Adrien Théato (Direkter vun der Museksschoul): Do kann
ech direkt drop äntwerten. Mir haten et am Prinzip
nach rectifiéiert, mä et schéngt net bis dohinner eriwwer komm ze sinn. Et ass ganz kloer, dass déi zweet an
déi drëtt fir Élèvë sinn an déi zwou lescht si fir Adulten,
woubäi bei Élèves och déi Schüler considéréiert ginn,
déi an de Schoulen nach sinn an e Certificat vun der
Schoul matbrénge bis zum Alter vu 25 Joer.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Wann deen Tableau net bei Iech ukomm ass, kann een Iech deen nach
noschécken, dat ass kee Problem.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wa keng
weider Stellungnamen do sinn, géif ech proposéieren,
dass mer zur Ofstëmmung iwwer ginn. Natierlech
kucke mer, dass mer déi Ajouten, wat dat doten Taxereglement ugeet, nach bäifügen. Nach eng Fro?

Colette Kutten (Déi Gréng): Just ganz kuerz: Wat versprécht d’Museksschoul sech dervun, dass SchülerInnen nach méi verschidde Begleetcoursen beleeën? Dat
hunn ech elo net richteg verstanen, wéi eng dat sinn
a wéi dat zesummen hänkt. Dat gëtt awer vläit e bësselche vill. Ob dat erfollegverspriechend ass, weess
ech net. Ansonste mat der Upassung vum Minerval
si mer selbstverständlech d’accord, dat war immens
noutwenneg, dat unzepassen, an am Vergläich mat
anere Museksschoule bleiwe mer nach ganz niddereg
a wann een dat mat de Präisser vun engem FitnessStudio vergläicht, da kritt een hei vill gebueden. Ech
denken, dass mer doriwwer guer net brauchen ze diskutéieren, dat drängt sech wierklech op. Merci.

Adrien Théato (Direkter vun der Museksschoul): Dat
kann een an zwee Volete vläicht soen. Déi Begleetcoursë muss ee sech esou virstellen:
Mer sëtzen an enger Trattoria op der Piazza San Marco a mer wëllen eppes iessen, ech huelen iergendee
Fëschplat an da kréien ech gesot, ech misst nach fir de
Couvert bezuelen an déi ronderëm mer, déi huelen eng
Entrée, dann huelen ech alt och nach eng Entrée. De
Sommelier kënnt e Patt Wäi proposéieren an natierlech
kréien ech och nach en Dessert proposéiert an alles
muss ech bezuelen. Dofir, de Package erméiglecht dee
Moment Alles an engem eenzege Menü, ob ech dann
elo Fësch, Zopp oder Schokola iessen. Wat mer eis
dovun erwaarden ass einfach, wann d’Schüler méi an
d’Begleetcoursë ginn, ewéi Kammermusek, wéi Déchiffrage, wéi d’Ensemblen, d’Orchester vun der Schoul,
dann hu se doduerch besser Kenntnisser insgesamt
well se méi ëmfaassend eng Bildung kréien. Doduerch
kritt d’Schoul eng Plusvalue well mer dann Ensemblen
hunn, déi Visitëkaarte vun der Schoul a vun der Gemeng
sinn déi mer besser kënne verkafen a besser kënnen an
d’Vitrinne stellen a mir kënnen eng pädagogesch Aarbecht maachen, déi wesentlech méi konsequent ass.
An eng drëtt Saach ass, dass d’Schüler fréizäiteg
geléiert ginn, an Ensemblen an zesumme mat anere Schüler spillen an dass Brécken tëschent der
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Museksgesellschaft an dem Gesangsveräin méi einfach geschloe gi well d’Schüler schonn d’Erfahrung gemaach hu vu Zesummespill hunn an net Angscht hu fir
an e Grupp ze goen an net ze wësse wéi dat soll goen,
dass also déi Retizenzen, déi eventuell do bestinn, kënnen ofgebaut ginn.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Mir kéinte
vläit nach drop opmierksam maachen, dass mer de
4. Juni eis Porte ouverte hunn an dass der natierlech alleguerten häerzlech wëllkomm sid, déi Leit, déi
d’Museksschoul scho kennen oder net esou gutt kennen, fir laanscht ze kommen a sech dat unzekucken,
fir mat den Enseignanten a mat de Museksgesellschaften, déi wäerte present sinn, e bëssen ze diskutéieren an sech ze informéieren. Eise Staff wäert sech
och freeën, mat Iech ronderëm ze goen.

Fall hu mer also manner bezuelt.
Bedeelegung um Bau vun enger Spillplaz zu Bérane am
Montenegro - 12.497,60 Euro
Assainissement an d’Mise à jour vun eiser Datebase –
44.935,86 Euro
Tuyauterie vum Waasserreservoir um Gehaansbierg –
48.178,99 Euro
Modernisatioun vu der Noutbeliichtung an der Schoul
Butschebuerg – 11.030,94 Euro
Konstruktioun vun engem Dépôt an engem Local
poubelles an engem Local technique Schoul Butschebuerg (Gymnase) – 110.914,19 Euro
Akaf vu Material fir d’Commission d’inclusion scolaire
( C.I.S.) an der Schoul Deich – 9.666,96 Euro

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Domat
ass Villes an och Alles gesot, sou dass mer zum Vote
iwwerginn.

Wien ass mat dem neien Taxereglement averstanen?
Dat ass unanime. Merci villmools am Numm vun der
Museksschoul.

Da
komme
mer
zum
leschte
Punkt
wat
d’Gemengefinanzen ugeet, de Punkt 4.17. iwwer 31
méi al a méi rezent Dekonten. Ech proposéieren, dat a
geraffter Form ze maachen.
Tribüne vum Gymnase an der Schoul Butschebuerg
kaschten eis 14.200 Euro , den Devis war 22.000
Euro an déi ware méi bëlleg wéi mer geduecht haten.
Renovatioun vum Daach vun der Schoul Strutzbierg B
– 17.848 Euro
Schafe vu 4 Sozialwunnengen an der Rue de la Fontaine – 1.495.400,93 Euro, do hate mer en Devis vun
1,5 Milliounen Euro, wou mer awer och op där anerer
Säit e Subsid kréie vun 973.090,30 Euro vum Logementsministère.
D’Balayeuse fir de Service Voirie - 203.070,45 Euro,
och do ass en Ënnerscheed am Montant par rapport
zum Devis. D’Soumissioune kënne positiv Effekter hunn
och wann een heiansdo muss nostëmmen. An dësem

Installatioun vun enger neier Trap op 3 Stäck am
Centre de Santé scolaire, aus Sécherheetsgrënn –
38.841,62 Euro
Deelweis Renovatioun vun de Büroen an de Miwwel am
Centre de Santé scolaire – 26.792,51 Euro
Opriichte vun enger Photovoltaikanlag an der Schoul
Lenkeschléi – 78.497,67 Euro. Do gouf et e Subsid
vum Ministère an Héicht vun 9.156 Euro
Installatioun vun engem modularen Hangar op den industrielle Frichen – 299.363,11 Euro, deen als Dépôt
vun de Gemengeservicer déngt.
Déngschtauto fir de Fuerpark vum Service Technique 10.000 Euro
Camionnette fir
34.933,85 Euro

de

Services

Espaces

verts

–

Camionnette fir de Service Gaz naturel – 39.850 Euro
Müllwon fir de Service Voirie - 279.975,07 Euro
Renovatioun vum Lokal vum Syndicat d’initiative (S. I.
T. D.) an der Rue du Commerce – 31.929,66 Euro
Bedeelegung un der Finanzéierung vun engem Minibus
fir d’Jugendhaus - 6.000 Euro
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Réaménagement vun de Büroe vum État civil am Stadhaus – 34.596,78 Euro
Akaf vun enger hydraulescher Blechschneidmaschinn
fir d’Gemengenatelieren – 39.910,82 Euro. Déi ass fir
d’Vëlosstänneren ze maachen.
Déngschtauto (4x4) fir de Service Voirie – 24.935 Euro

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Jo, dat
kënnt nach derbäi.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): An da bei der Installatioun vun där Oeuvre d’Art am Centre Hartmann, do
hunn ech elo e puer Rechnunge gesinn, mä meng Fro
ass: Krut den Artist net och e Cachet? Well dat steet
net esou dran.

Déngschtauto fir de Centre de Santé scolaire –
20.000 Euro
Déngschtauto fir d’Administration centrale - 20.000 Euro
Trakter fir de Service Espaces verts – 29.873,61 Euro
Camionnette fir de Service Espaces verts – 34.979,83 Euro
Spullweenchen – 27.799,20 Euro
Realisatioun vun enger Photovoltaikanlag um Foyer
Diddelfamill – 32.545,63 Euro
Kaf vun engem Occasiounspiano fir de Centre culturel
regional Opderschmelz - 64.000 Euro, de Budget war
70.000 Euro
Installatioun vun engem Konschtwierk vum Armand
Strainchamps am Centre sportif René Hartmann –
90.000 Euro
Dat ass déi ganz Panoplie vun Dekonten. Si Froen
dozou?

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Et ass och emol flott,
dass d’Devisen an d’Dekonten an der Zäit sinn, dat
wollt ech och emol eng Kéier soen an dat begréisse mer
explizit. Hei sinn elo keng derbäi wéi mer dat schonns
emol haten, Dekonten, wou mer hu misse stëmmen,
wou zéng Joer am Raum stoungen, wou vill Leit am Gemengerot mol guer net méi do waren, wéi se deemools
gestëmmt gi sinn. Dat wollt ech luewend hei erwänen.
Ech hu just zwou Zousazfroen: Bei der Participatioun
um Minibus do hu mir 6.000 Euro bezuelt, kennt do
nach eng Participatioun vum Staat derbäi? Dat stoung
an deem Devis net esou dran.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Jo, dat
ass mat dran. Wéi gesot, dat vum Artist ass am globale Budget mat dran, well jo am Fong Bang den Optrag hat, sou dass weider un dee verrechent gouf.
Wat d’Jugendhaus ugeet, dat ass hei am Devis net
dran, well do hat de Ministère sech iwwer de Schrëftcourrier engagéiert, en Deel ze iwwerhuelen a mir hu
just deen aneren Deel dovunner. Dat fënnt een net
hei am Dekont, mä do war och déi Contrepart vum
Ministère, sou wéi dat ëmmer am Fong Usus ass. Dat
nach alles als Präzisioun.
Wat ech awer nach wollt soen, ass, dass mir eis do
eng gewësse Rigueur ginn hunn, zesumme mat der
Comptabilitéit an den zoustännegen Servicer, dass
mer probéieren, den Dekont ze maachen esoubal de
Projet realiséiert ass fir eis eng budgetär Rigueur ze
gi fir dat opzeschaffen. Ech mengen, dat geléngt eis
iwwer deen dote Wee ëmmer méi an ech ginn déi positiv Zoustëmmung ganz gär un eis Servicer weider.
Kënne mer en bloc ofstëmmen iwwer déi 31 Dekonten?
Ass de Gemengerot domat averstanen? Dat ass unanime. Merci villmools. Domat komme mer dann un de
fënnefte Punkt vun eisem Ordre du jour.
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5.

EXTRAORDINÄR

SUB-

SIDE VIR DÉI LOKAL CLIBB
A VERÄINER
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Fänke
mer mat deem éischte Subsid un:

Jos Thill (Déi Lénk): Ech sinn averstanen, ech wollt just
iwwer de Saint Nicolas nach eng Fro stellen: Do ass an
der Vergaangenheet am Gemengerot driwwer diskutéiert ginn, duerch d’Participatioun vun der Gemeng méi
Uebst oder méi fair Produiten ze benotzen. Ass dat
nach ëmmer de Fall?

1.250 Euro un de Grupp St. Jean Diddeleng, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, fir hire Centenaire, deen se
dëst Joer feieren.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat ass
de Fall well mer all Kéiers deen dote Punkt mat op de
Volet ginn an dee gëtt och esou ëmgesat. Deem ass
Rechnung gedroen. Méi oder wéineger. Et ass e gudde
Kompromiss, dee mer ëmmer fannen.

E Subsid vun 2.500 Euro un d’Oeuvre Saint Nicolas fir
d’Kleeserchestuten.

Ass de Gemengerot mat deene Subsiden averstanen?
Dat ass unanime.

250 Euro fir den T71 Diddeleng well se Champion gi sinn.
150 Euro Cotisatioun fir d’Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés
(ALMA) a.s.b.l. .
65 Euro fir d’Fondation “Lëtzebuerger Blannevereenegung » fir hir Aktivitéiten ze ënnerstëtzen.

6. APPROBATION DU DEVIS
ESTIMATIF POUR LA REMISE

250 Euro fir den «Chapel Choir» vum Lincoln College,
Universitéit d’Oxford, well déi am Kader vun enger internationaler Tournée schonn zënter enger Rei Joer
mam Uergelfestival a Kontakt sinn a mir do eng moralesch Subventioun ginn.

EN ÉTAT DE LA VOIRIE RUR-

50 Euro un d’Association « Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché » als moralesch a finanziell Ënnerstëtzung.

BIERENHECK - MOUEREN»;

ALE AU LIEU-DIT «FRECHESGRÖNDCHEN - NEIE WAL -

Reporté ultérieurement
Sinn do Froen derzou?
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7.

GEMENGEPLANUNG

A

STADENTWÉCKLUNG

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Hei hu
mer zwee Punkten ze behandelen. Dir kënnt Iech drun
erënneren, dass mer zwou Modifikatioune gemaach
hunn. Beim Punkt 7.1. geet et ëm déi punktuell Ännerung vum Gesamtbebauungsplang vun der Stad Diddeleng betreffend de Reklassement vum Sender um
Ginzebierg.
Beim zweete Punkt geet et ënner Punkt 7.2. ëm déi
punktuell Ännerung vum Gesamtbebauungsplang vun
der Stad Diddeleng betreffend de Reklassement vun
den Atelieren um Kräizbierg;

Da komme mer op deen aneren Dossier, deen hate mer
jo am Dezember hei am Gemengerot, do geet et ëm
d’Modification ponctuelle vum Kräizbierg. Do soll jo en
neien Atelier gebaut gi fir 100 zousätzlech Plazen am
Kader vum Atelier protégé, deen se do ubidden. Och
do war en Aushang an do si keng Reklamatioune erakomm, d’Kommissioun huet keng Observatiounen zu
dëser Modifikatioun, sou dass deen heiten Dossier déiselwecht Prozedur kennt wéi dee mam Fernsehtuerm.
Ass de Gemengerot och mat dësem Avis, sou wéi en
hei virläit, averstanen? Dat ass unanime.

8. DÉCISIOUN FIR D’ËNNERSTËTZUNG VUN DER KANDIDATUR

VUN

DER

STAD

Déi hu mer gutt geheescht wat de Fernsehtuerm
jo ugeet. Dat Ganzt huet en Aushang kritt, sou wéi
d’Gesetz iwwert den Aménagement Communal dat
virgesäit. Do si weider keng Reklamatioune komm,
d’Commission d’aménagement vum Ministère de
l’Intérieur huet eis de 15. Februar hiren Avis zoukomme gelooss, dass mer just nach eng kleng Modifikatioun musse maachen an an der Partie graphique déi
Flachlandmeewiss anescht verzeechne sollen an deem
Avis droe mer Rechnung. Den Ëmweltministère huet
och e positiven Avis ofginn an ech schloen dem Gemengerot vir, deen Avis esou wéi en hei virläit, guttzeheeschen. Di nächst Etapp ass dass mer dat nach
eng Kéier fofzéng Deeg am Gemengenhaus aushänke
mussen an dann d’Approbatioun un de Ministère de
l’Intérieur weiderginn an dann ass d’Phas vun der Modification ponctuelle vum PAG fäerdeg.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dëse
Punkt dréint ronderëm d’Kandidatur vun der Kulturhaaptstad 2022, wou mir hei an eisem Dossier eng
Déclaration d’intention virleien hu fir den Appui ze ginn.
Fir déi Candidature, déi elo an engem kuerzem Delai
muss era gi ginn, ze ënnerstëtzen an dat heiten ass
eng Déclaratioun, déi un alleguerten d’PRO-SUD Gemenge gaangen ass.

Ass de Gemengerot mat dësem Avis, sou wéi en hei
virläit, averstanen? Dat ass unanime.

Par rapport zum initialen Dokument, dat mir geschéckt
kritt hunn als Diddelenger Gemeng, gouf déi eng oder

ESCH-SUR-ALZETTE

FIR

EUROPÄESCH KULTURHAAPT
STAD AM JOER 2022 ZE GINN.
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aner Modifikatioun respektiv Rajouten dragesat. Et
ass natierlech esou, wann d’Gemengen op de Wee gi
fir d’Kandidatur ze ënnerstëtzen, dass se eng Referenzpersoun drasetzen déi d’Haaptkontaktpersoun
ass par rapport zu der Déclaration d’intention. Dat
ass de John Rech aus eisem Service culturel, a wat fir
eis wichteg war an där Déclaration d’intention, ass,
dass mir dat Engagement nëmmen dann huele wann de
Gemengerot gréng Luucht gëtt.
Et ass en transparente finanzielle Bilan, dee soll oprecht
erhale ginn an etabléiert ginn an natierlech och partie
intégrante si vun der Konventioun déi herno mat de jeeweilege Gemengen déi matmaachen, ofgeschloss gëtt.
Et ass déi general Programmatioun wat d’Kulturhaaptstad ugeet, dass déi de regionale Charakter
ganz staark an de Vierdergrond stellt vun der Südregioun an och Transfrontalieren, dass déi Programmatioun och doranner hier Wäertschätzung huet.
Et sinn déi Projeten, déi d’Gemengen an och d’Gemeng
Diddeleng erareechen, dass déi vun der ASBL, déi
kierzlech gegrënnt ginn ass, dass déi natierlech och
do ënnerstëtzt ginn an dass déi Programmatioun, déi
opgestallt gëtt, och an deem Sënn opgesat gëtt.
Dat sinn déi 4 Punkten, déi mir hei nach zousätzlech,
wat déi Déclaratioun d’intention ugeet, zougesat hunn.
Dat ass emol wat den Text hei ugeet, wou a ganz
ville Gemengeréit diskutéiert gëtt, ech wollt awer hei
d’Geleeënheet notzen, en Historique ze maache wéi
deen heiten Dossier ugeholl ginn ass a wéi e Wee en
ageschloen huet.
Haut hu mir déi Déclaration de soutien virleien, et
ass esou dass virun der Summervakanz 2015 am
Comité vum PRO-SUD en Aval favorable gi ginn ass
fir d’Kulturhaaptstad 2022 an den Süden ze kréien,
an dass deemools d’Ausriichtung war, dass den PROSUD als interkomunalen Verbond déi Kandidatur soll
stellen am Numm vun de Südregiounen.
Dorops hi waren eng ganz Rei Sitzungen, do hu mir och
gekuckt wéi d’EU-Reglementatioun dat virgesäit, an
do huet sech erausgestallt, dass net méi eng Regioun
hir Kandidatur ka stellen, dat war an der Vergaangenheet méiglech, mä dass nëmmen eng Stad kann hir
Kandidatur stellen, an och do d’Regioun ka mat an den
Vierdergrond kommen. An do hate mir eis am Hier-

scht 2015 als PRO-SUD Gemengen zesummegesat,
wou mir vum Prinzip hier der Meenung waren, dass et
wichteg wier, d’Kulturhaaptstad an de Süden ze kréien, a wou mir eis och gëeenegt haten, dass d’Stad
Esch Chef de file soll ginn, déi Stad also soll sinn, déi
d’Kandidatur erareecht, mä dass awer de Fokus op
d’Südregioun soll gemeet ginn an dass virun allem
d’Promotioun vun der Südregioun am Vierdergrond soll
stoe well et eng eemoleg Geleeënheet ass fir dës Südregioun an de Vierdergrond ze stellen.
Well dës Südregioun momentan schonns kreativ an dynamesch ass a well et eis awer och d’Méiglechkeet gëtt,
als Südregioun an als Stad Diddeleng no vir ze kucken an
eis no vir ze projezéieren a Richtung 2022 an doriwwer
eraus, fir ze kucke wou mer kloer wëllen higoen, a mer
waren eis och eens, dass wann een déi dote Richtung
aschléit am Kader vun der Europäescher Reglementatioun, dass dat am Verbond gëtt, gemeinsam mat alleguerten deene Gemengen hei aus dem Süden.
Dat ass natierlech de Volet transfrontalier och soll
dobäi kommen an dass iwwert deen dote Wee natierlech ganz staark den Image vun der Südregioun ka valoriséiert ginn, an dass iwwert deen doten Wee eng ganz
Rei Gemenge, déi iwwert déi lescht Joren an d’Kultur
investéiert hunn, an Diddeleng ass eng vun deene Gemengen, déi Kultur ganz héich hält mat senge kulturellen Institutiounen, déi se hei huet, sief et kommunal wéi
och national, an dat ass eng ganz flott Opportunitéit.
Wat och den Enjeu ass, ass dass och an dëser Diskussioun de Budget soll opgesat ginn. Vum Timing hir
wësse mir jo, dass den Dépot vun der Kandidatur den
23. Mee ass, et ass also e ganz enken Timing, déi éischt Défense virun der Jury ass de 14. Juni, dofir ass
et jo och wichteg, dass de Support vun de Regiounen
och do ass, och dat ass eng Plusvalue fir de Support
vun der Kandidatur an dann ass d’éischt Trimester
2017 eng zweet Défense, déi statt fënnt.
Dat heescht do huet een nach e Joer Zäit fir och nach
un der Programmatioun weider ze schaffen an no 2017
natierlech weider am Detail bis 2022.
Natierlech ass et och esou, dass d’Gemengen am Kader vun där Kandidatur, wa se hire kulturelle Programm
opsetzen, sech déi Prioritéite setze kënnen an der kultureller Programmatioun, déi se wëllen, si kennen déi
eng oder aner Manifestatiounen op hirem Territoire
organiséieren, si kënnen och mat anere Gemengen ze-
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summe Manifestatiounen organiséieren. Dat ass de
Choix vun de Gemengen.
Et ass och de Choix vun de Gemengen, sech dee budgetäre Kader ze ginn, deen se wëllen. Oft war e bësse
Konfusioun wat de Pro-Kapp-Finanzement ugeet, hei
ass d’Richtung, dass ee 50 Euro pro Awunner maximal
ka ginn, mä all Gemeng kann décidéieren och manner
ze ginn, en fonction vun hirer kultureller Programmatioun, déi se sech gëtt, an déi Zuel gëtt herno doubléiert iwwert de Subsid, deen de Staat gëtt.
Et ass jo geschätzt ginn, dass e Budget hei an d’Vitrinn
gesat gi vun 67.000.000 Euro, wou zwee Drëttel, also
67% vum Staat iwwerholl ginn, an de Rescht, een Drëttel, mussen d’Gemenge bréngen, respektiv de Sponsoring. Och dat ass e Volet, deen hei ze beuechten ass.
Ech hu virdru gesot, dass et eng Chance fir d’Südregioun
ass, niewent de kulturelle Manifestatiounen, déi se da
ka maache bis an d’Kulturjoer an och doriwwer eraus,
an och während dem Kulturjoer, wat jo och wichteg ass.
2022 ass déi Programmatioun, déi stattfënnt, déi
och en nohaltege Charakter huet, a mir stinn hei zu
Diddeleng gutt well mir déi Programmatioun mat engem nohaltege Charakter hunn. Dat ass eng eemoleg Chance, och do als Südregioun vis-à-vis vun der
Regierung, wann d’Kulturhaaptstad an de Süde kënnt,
och do Fuerderunge kënnen ze stellen vis-à-vis vu ganz
aneren Infrastrukturen, déi mir hei am Süde brauchen, och notamment touristesch Infrastrukturen.
Och um Niveau vun der Hotellerie, ech mengen, dass
och do d’Südregioun ganz kloer Akzenter ka setzen a
gewësse Fuerderunge muss stelle fir och deen Accueil
esou gutt wéi méiglech hei an der Südregioun kënnen
ze gestalten, och wann et hei keng Distanze gëtt, och
wann eng Haaptstad ganz no ass an et Hotelsinfrastrukture ginn. Et ass en eemolege Moment fir dës
Regioun fir ganz kloer no vir ze kucken.
An et ass och wichteg an do gouf et och ganz breet
Zoustëmmung, dass während dem Kulturjoer 2022
reng theoretesch, et ass jo och nach méiglech, dass
d’Kandidatur verworf gëtt, mir maache jo natierlech
alles dofir, dass dat net geschitt, mä dass während
deem Joer och all Gemeng, déi matmécht, e gréissere
Fokus kritt iwwert déi Programmation culturelle déi
se huet, an och an deem dote Kader gekuckt gëtt bei
der Ausschaffung bis 2022, och eis BiergerInne mat
anzebezéien. Et ass och wichteg, dass net nëmmen

d’Europäescht Kulturjoer 2022 Touristen heihinner
bréngt, déi d’Südregioun entdecken, mä dass och eis
BiergerInnen hei am Land dës kulturell Manifestatioun
spieren an do ass d’Südregioun e wichtegen Deel dervun.
Also ass dat eng Plusvalue fir dës Regioun, dir konnt an
der Press liesen, dass ganz vill Gemengen hier Zoustëmmung an deene leschten Deeg ginn hunn, an sech do an
deem enken Timing och déi néideg moralesch Ënnerstëtzung gi fir dass se alles derfir maache kënne fir dass
d’europäescht Kulturjoer an der Südregioun en Succès
kann a soll ginn. Wéi gesot, dat ass eng eemoleg Chance.
Dat war et vu menger Säit vu Präzisiounen an de Loris
Spina wëll och nach e puer Ajouten dozou ginn.

Loris Spina (LSAP – Schäffen): Als Kulturschäffen ass
et meng Flicht, hei eppes ze soe well dat heiten effektiv eng eemoleg Chance fir eis als Südregioun ass.
Südregioun, on dirait le Sud, Diddeleng, bei eis gëtt
Kultur extrem grouss geschriwwen iwwert Joeren
schonns, mir probéiere ronn 10% vun eisem Budget
der Kultur zoukommen ze loossen, dat ënnersträicht
esou munches, ënnert anerem OpderSchmelz awer och
an eisen eenzelen Galerien an och aner kulturschaffend
Institutiounen an Associatiounen, wéi awer och ganz
vill kulturschaffend Leit sinn hei zu Diddeleng aktiv. An
an dem Sënn musse mir dat doten ënnerstëtzen, well
et weider dozou bäidroe kann, dass mir eis kënnen an
der Kulturlandschaft nach méi staark positionéieren,
wat mir souwéisou schonn zu Lëtzebuerg an awer och
regional fäerdeg bruecht hunn.
Diddeleng steet fir eng ganz breet gefächert a faarweg
Palett an deem Kulturugebuet, mir probéieren, e groussen a breede Public unzeschwätzen, net nëmme Leit,
déi an der Kulturszen doheem sinn, mä et solle Leit aus
Diddeleng, Lëtzebuerg an awer och der Groussregioun
heihinner kommen a Kultur schmaachen, richen, lauschteren an entdecken.
Dëse Projet géif eis doranner ënnerstëtze fir dem Zil
nach méi no ze kommen. Mir bidden natierlech vill Musek
un iwwert d’Joer, vu Klassesch bis hin zu Jazz awer och
nach Rock a Pop, Art contemporain gëtt zu Diddeleng
bal nëmmen exklusiv zu Diddeleng, presentéiert.
Eis Galerie ass déi eenzeg hei am Land wou den Art
contemporain esou am Vierdergrond steet. Texter,
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Lektür, Theater gëtt och presentéiert an ech mengen dass mir als Diddeleng der Kulturhaaptstad esou
Munches kënne bäidroen, eis Leit sinn do op Zack an
d’Programmation culturelle vun deem ganze Projet kéint och vun Diddeleng profitéiere well mer do méi wéi
een interessanten Incentive kënne ginn.
Net ze vergiessen, géif och déi Diddelenger an déi Lëtzebuerger Économie dovunner profitéieren. Där wësst,
dass d’Kultur déi eng Säit ass awer alles do ronderëm,
d’Agencen, d’Kënschtler, etc. déi Agenten, déi dovu
kënne profitéieren, d’Lëtzebuerger kulturschaffend
Leit, wat d’Publicitéit ubelaangt, kënnen heivunner
profitéieren, de ganzen Horesca-Beräich, och hei zu
Diddeleng, d’Hotellerie, d’Caféen, d’Restauranten an
den Tourismus wäerten dovunner profitéiere wa mir
kënnen dee Projet 2022 hei am Süde starten.
Ech wollt domadder nach eng Kéier ënnersträichen,
dass et fir eis als Diddeleng kloer an evident ass, dass
mer dee Projet do ënnerstëtzen, dass et awer och kloer
ass, dass mir eis kënne positionéieren an erëm fannen,
an dat wäerte mir och wann de Projet realiséiert gëtt.
An deem Sënn hoffen ech, dass de Gemengerot mat där
doten Ënnerstëtzung och mat op dee Wee geet. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter):
Merci dem Loris Spina, an elo ass diskussioun an
d’Stellungname op.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, eng Déclaration d’intention, wat heescht dat?
Den Här Buergermeeschter sot, mir ënnerstëtzen Esch bei senger Kandidatur fir europäesch Kulturhaaptstad 2022 ze ginn. Den Här Buergermeeschter huet och ausgefouert firwat eng Stad muss
eng Demande maachen a firwat net eng Regioun kann
eng Demande maachen a mir als Stad Diddeleng wëllen, wa mer hei déi Déclaration d’intention hei mat
stëmmen, dëse Projet ënnerstëtzen.
Wie mécht nach mat eis mat? Et huet geheescht,
d’Südgemengen, Kayl ass eraus, Bascharage kuckt
sech emol u wéi ee finanziellen Impakt dat Ganzt wäert
hunn an ech denken, dat ass och e wichtege Faktor,
deen een net dierf vergiessen, d’Finanzen. Et huet
geheescht, 41,5 Milliounen Euro komme vum Staat,

25 Millioune mussen iwwert d’Gemengen, déi matmaachen, bezuelt ginn an iwwer Sponsoring an et gouf
geschwat, dass falls d’PRO-SUD-Gemenge géife matmaachen, ongeféier 50 Euro pro Awunner solle bezuelt
ginn. Et ass relativéiert ginn, dass een dat net muss
maachen, mä fir Diddeleng géif dat en Aval ausmaache
vun 1.000.000 Euro Fraisen.
Kultur zu Diddeleng, mir loossen eis dat gären eppes
kaschten, 10% vun eisem Budget fléissen an d’Kultur
wéi den Här Spina gesot huet. Nëmme fir eng Iddi
ze ginn: Fêtes populaires 655.000 Euro, d’Museë
465.000 Euro an de Centre culturel kascht eis mat
2,3 Milliounen Euro dee gréisste Batz.
Ech hunn am Fong e puer Detailfroen, ech denken ee
Mount éier den Dossier ofgi gëtt, kann een déi och
scho froen. Wéi ass et zum Beispill virgesinn, bezilt
Esch a priori einfach méi well si den Namensträger
si vun där ganzer Entreprise Kulturhaaptstad? An am
Ufank huet et och geheescht, et géif eng grenziwwerschreidend Partizipatioun ginn. A wéi eng Form vu
Partizipatioun soll dat da sinn?
Ech ka mer net virstellen, dass eng kleng Frontaliersgemeng 50 Euro pro Awunner einfach sou kann aus der
Keess bezuelen, an am Ufank huet et geheescht, 8
Gemenge géife scho matmaachen aus Frankräich. Wéi
eng Gemenge sinn dat? Ass dat nach ëmmer esou?
An dann natierlech och, wéi héich ass dann
d’Participatioun vum franséische Staat? Hei steet,
dass de Lëtzebuerger Staat 41,5 Milliounen Euro
bezilt. An d’Franzousen, wéivill géife si bezuelen?
Ech wëll och kuerz eng Klammer opmaachen, de Pavillon
Weltausstellung zu Dubai, deen 2020 geplangt ass, do
bezilt de Staat 25 Milliounen Euro, dann ass et luewenswäert wann een awer wierklech géif an eng lëtzebuergesch Kulturhaaptstad e gudden Deel also bal dat
Duebelt méi ginn, dat fanne mir och eppes Sënnvolles.
D’Suerg war jo och, dass Esch eis, deenen anere
Südgemengen hiert Geld géif akasséieren a vun eis
schwätzt herno keen. An ech hunn héieren, den Här
Buergermeeschter deen huet sech awer do e bëssen
an d’Broscht gehait a sech do gutt gewiert. Ech hunn
dat alles gutt verfollegt wat hei an der Press war, an
ech muss Iech do e Luef ausschwätzen.
Wéi hat dir do geschriwwen: “Esch hat vergessen, die
anderen Gemeinden mit ins Boot zu nehmen‘‘.
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Do hutt dir Iech gutt gewiert an dat gesäit een och
an där Déclaratioun hei an dofir hei och nach eng Kéier
e Bravo dofir, dass Dir Iech do net vun deenen Escher
iwwert den Dësch zéie gelooss hutt.
Péiteng, Käerjeng an och Monnerech, déi haten Zweiwel un der Prozedur.
An der Press heescht et: “Mir gesinn net, op wat mir
eis konkret aloossen.”
Dofir och Zeréckhale vun dëse Gemenge bei der Approbatioun vun der Déclaration d’intention.
Beim Nohaken huet de Bascharager Buergermeeschter
och gesot: “Et ass net, dass een dogéint ass, mä et
ass een e bësse virsiichteg well een net genee weess
wéi ee sech elo mat dëser Déclaratioun engagéiert.”
Nach eng Fro zu de Finanzen: Falls elo en cours de route
géif eng Gemeng ofsprangen, so mer mol Déifferdeng,
well se sech net am Projet erëm fënnt, da feelt jo zum
Beispill, wann déi géifen och mat 50 Euro era klammen,
méi wéi eng Millioun. Wéi géif et dann da goen?
Wéi ass et zum Beispill wa mir elo d’Konventioun ënnerschreiwen a wa mir en cours de route eis Diddelenger
Virstellungen net berücksichtegt fillen? Kënne mer
dann eraus klammen oder ass eist finanziellt Engagement vun där enger Millioun awer verluer gaangen?
Ass et dann och esou, dass all Gemeng kann décidéiere wéivill se gëtt? Am Tageblatt hat Dir dat jo an
engem Interview gesot. Dat wier dann esou, dass den
Staat net de Projet global mä all Gemeng eenzel géif
subventionéieren.
Dir hat geschriwwen: “Eine Gemeinde kann sich mit
150.000 Euro engagieren, dieses Budget wird durch
staatliche Zuschüsse auf 300.000 Euro verdoppelt
und wird 2022 für genau diese Summe für Kulturveranstaltungen auf ihrem Gemeindeboden bekommen”.
Dat schéngt mir awer e schwéieren Exercice ze sinn,
et gi jo awer an deem ganzen Projet gemengeniwwergräifend Projeten, mä wéi geet dat dann?
Wa mer zum Beispill eng speziell Festbeliichtung hunn
un de Poteauen, faarweg Insignien, da kann et jo net
sinn, dass déi eng Gemeng, déi méi bezilt, méi Luuchte
kritt wéi déi aner Gemeng an zwëschent Kayl a Rëmeleng ass guer näischt well déi net mat maachen.
Dofir musst dir mir dat e bëssen erkläre wéi Dir Iech
dat virstellt. Dat denken ech ass awer eppes wat een

nach e bësselche muss am Detail hannerfroen.
Dass de John Rech eise Porte-parole gëtt, eis Kontaktpersoun, do ass keen hei deen dorunner zweiwelt dass
hie musikalesch a kulturell deen Niveau an déi Connectiounen huet an och Diddeleng am beschte kennt, dat
ass ausser Fro, dass mer dat absolut ënnerstëtzen.
An ech froe mech awer elo, den 20. Abrëll gouf déi ASBL
jo scho gegrënnt, déi déi Projeten soll ausschaffen an
et huet do geheescht am Ufank, an déi ASBL kéimen
Représentants communaux, de PRO-SUD, Artisten,
Journalisten, Uni.lu, franséisch Partner...
Dofir meng Fro: Ass dat och wierklech esou? An och
Représentante vun dem Monde économique, dat huelen
ech jo un, dass dat wéinst dem Sponsoring wäert sinn
an och vläit fir déi finanziell Surveillance ze maachen.
Dofir meng Fro: Wien ass elo vun Diddelenger Säit
dann do virgesinn oder wien ass schonn an där ASBL,
déi scho gegrënnt ginn ass?
Dann, d’Demande muss den 23. Mee agereecht ginn,
dat ass elo an engem Mount an ech zitéieren den Här
Vinchon vun der Associatioun “Écouter le Paysage”,
deen am Ufank bei der Ausschaffung vum Projet mat
dra war, an deem seng Associatioun och scho Mons a
Lille mat organiséiert huet. Wéi Dir gesitt, hunn ech
mech an déi Saach do erageschafft, ech hu mer vill
Artikelen ugekuckt, an hien huet gesot:
‘‘Il faut présenter (dat ass elo fir den nächste Mount)
une solide base de travail, répondant aux questions
budget, planification, objectifs et surtout programmation artistique”.
An déi muss gutt ficeléiert sinn, a wéi Dir gesot hutt,
den éischten Oral hutt Dir den 14.6 an 1 Mount virdru kann een no méi Detailer froen, souwuel wat de
Budget ubelaangt, d’Planifikatioun an och d’Objektiver
an d’Programmation artistique. Wat huet elo konkret
Diddeleng do virzeschloen?
Dofir ass meng Fro firwat mir haut net schonns de
kompletten Dossier de Candidature virgestallt kréien?
Et si jo schonns e puer Saachen duerch gesickert,
dass den Thema vun der Kulturhaaptstad sollt d’Léift
sinn. Witzeg ass, dass och de Motto “Jidfer eenzelnen
zielt” – wat e Motto vun der CSV ass – genannt gouf,
dat ass awer just eng witzeg Parenthèse.
Da wéinst der finanzieller Envergure vun deem ganze
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Projet, wat bedeit dat elo fir Diddeleng?
An da gi jo och schonns éischt artistesch Projeten an
der Press zitéiert, dass d’Schëfflenger Schmelz géif
mat maachen, de CHEM mécht mat. Do kann ee villäicht awer elo schonns emol hannerfroen, wéi gesäit
et da mat eisen Diddelenger Projeten aus? Da kann de
Gemengerot och en toute connaissance des faits eng
valabel Décisioun, Jo oder Neen, huelen.
An dann eng awer pertinent Fro: Wéi ass et wann de
Projet elo net ugeholl gëtt? Wann de Projet elo zeréck
geworf gëtt? Wie bezilt dann déi Fraisen? Géif dat
de Ministère de la Culture iwwerhuelen? Oder d’Stad
Esch oder déi Gemengen, déi dees Deklaratioun ënnerschreiwen? Dat ass och eppes, wat do baussen
déi Gemengen, déi nach net ënnerschriwwen hunn,
sech froe gelooss huet, wéi geet et dann elo mat de
Fraisen, déi egal wéi elo schonns op eis duerkommen?
Dann nach eng Fro, firwat gouf déi Demande vun deem
franséischen Expert, vun deem Här Vinchon senger
Équipe do op d’Bee gestallt, firwat hu mir net eisen
Expert fir Kulturhaaptstied, eisen Diddelenger, de Roger Garcia gefrot fir dat ze maachen? Do hätte mer
e kompetente Mann, deen och de Lëtzbuerger projet vun der Kulturhaaptstad vu vir bis hanne begleet
huet, deen d’Gegebenheete kennt, déi néideg politisch
kulturell Kontakter huet a weess wou wat leeft. Ech
hoffe perséinlech, dass mer den Här Garcia an déi Asbl
erakréien a mir wieren domm, wa mer dat net géife
maachen, wa mer schonns e Mann hunn, deen Erfahrung an der Koordinatioun huet a wa mer dee virun der
Dier stoe géife loossen.
An ech denke wat och eng pertinent Fro ass, hie kéint
eis och soen ob et iwwerhaapt sënnvoll ass, ob eng
grenziwwergräifend Kulturhaaptstad d’Strooss och
hält, op eng reng Lëtzebuerger Géigend wéi de Minett
mat Esch net besser ukënnt zu Bréissel an och finanziell méi eng previsibel Planung erméiglecht hätt.
D’CSV wëllt sech enger europäescher Kulturhaaptstad Minett an Esch net verschléissen, mir wëssen, dass Diddeleng vill ze bidden huet, eng touristesch a kulturell Promotioun vun Diddeleng duerch
d’Participatioun un der Kulturregioun géif dem Tourismus sécher deen néidegen Opdriff ginn an dee feelt
nach hei zu Diddeleng. D’CSV huet ëmmer gesot, mir
brauchen en touristescht Konzept fir Diddeleng an dat
hei ass eng gutt Geleeënheet, d’Käpp zesummen ze
strecken an ze probéieren, Diddeleng fit ze maachen,

fir sech no baussen ze presentéieren an de Minettsdapp vu gëschter, vun haut a vu muer Europa virzestellen an och fir Visiounen ze entwéckelen, do besteet
keen Zweiwel. Dass Diddeleng dat fäerdeg bréngt, do
besteet keen Zweiwel. Ech denken un déi formidabel
Fester a Manifestatiounen, déi mer zum Beispill fir de
Centenaire op d’Bee gestallt hunn.
Dofir soen ech, mir maache mat, mä mir ënnerschreiwen herno näischt éier mir de kompletten Dossier virleien hunn. Haut wier d’Geleeënheet scho gewiescht fir eis dee virzestellen, a wann deem net esou
ass, da wéisst ech gär firwat.

Jos Thill (Déi Lénk): Ech wollt soen, dass Déi Lénk dee
Projet hei an déi Déclaration d’intention voll a ganz ënnerstëtzt. Et ass eis kloer, dass bis dee leschten Detail
nach eng ganz Rei Saachen opstinn, dass villäicht och
verschidde Saachen e bësse riskéiert sinn, mä ech denken, dass een dee Risiko sollt an dësem Stadium agoen.
Ech denken iwwert deen hei Projet eigentlech dat selwecht wéi iwwert d’Uni. Et mengt een, do géifen nëmmen héichqualifizéiert Aarbechtsplaze geschaf ginn, fir
Proffen, Chercheuren an esou weider. Wann een dat am
Detail kuckt, dann ass dat guer net esou, da ginn do
och nach eng ganz Rei Aarbechtsplaze geschaf, déi net
esou qualifizéiert sinn. Am Botzsecteur, am Catering, an
der Surveillance, a grad déi manner oder onqualifizéiert
Aarbechtsplaze feelen eis e bëssen hei zu Lëtzebuerg.
Wat de Projet u sech ugeet, wann ee kuckt wat 1995,
wéi d’Stad Lëtzebuerg Kulturhaaptstad war, am Kulturberäich mä och allgemeng fir Lëtzebuerg e positiven Dynamismus entstanen ass, da kann een hei dat
ënnersträiche, wat och ugedeit gëtt, nämlech datt déi
positiv Konsequenze fir d’ganz Regioun bei wäitem méi
grouss si wéi den Asaz.
Ech kann nëmmen nach eng Kéier soen, 50 Euro pro
Awunner fir d’Stad Diddeleng klengt no engem héije
Chiffer, mä léiwer ginn ech do e bësse méi aus a manner Sue wéi 400.000 Euro fir Horodateuren. Villmools
Merci.

Colette Kutten (Déi Gréng): Also wéi eis Interventioun
am Kader vun de Budgetsdebatte jo scho kloer gemaach huet, ënnerstëtzen déi Gréng d’Kandidatur vun
der Südregioun mat Esch als Träger fir europäesch
Kulturhaaptstad 2022.
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Ech well nach eng Kéier op d’Rahmebedéngungen
agoen, déi an eisen Ae wichteg sinn, fir dass souwuel
d’Kandidatur wéi och herno d’Kulturjoer selwer erfollegräich sinn.
Insgesamt menge mir, dass de Projet eng Plusvalue
fir déi ganz Regioun huet an och nohalteg ass wann e
gutt ugepaakt gëtt.
Mee fir dass eng Gemeng motivéiert ass fir mat ze
maachen, muss se och kënne Virdeeler doraus zéien,
an do si nach verschidde Gemengen, déi nach e bësse
retizent sinn.
Wéi d’Kulturjoeren 1995 an 2007 awer bewisen hunn,
ass eng Kulturhaaptstad duerch den internationalen
Drock gutt derfir gëeegent fir dass Projeten, déi laang op
Eis geluegt goufen, gutt viru kommen. An deem Kontext
menge mir, dass Diddeleng Intérêt huet ze partizipéiere
well sech hei d’Geleeënheet bitt, datt eis Gemeng am
Dossier Nei Schmelz kann Drock opbauen an dass bis
2022 do endlech konkret Moossnamen ze gesi sinn.
Op där anerer Säit ass et eng Redynamiséierung vum
kulturelle Standuert Diddeleng, wou mer eist Angebot
sollen erweideren an och verfestegen e weidert erstriewenswäert Zil.
Mee déi regional Zilsetzungen si genau esou wann net
esouguer méi wichteg. Sämtlech Südgemenge kënnen
dovunner profitéiere wann et eis geléngt, de Patrimoine naturel an industriell besser kulturtouristesch
an Europa ze verkafen. Dat wier méiglech am Kader
vun engem Parc naturel transfrontalier, deen esouwuel
artistesch wéi touristesch kënnt inszenéiert ginn, e
bëssen nom Modell vun de fréiere Sentiers rouges, déi
eigentlech schonn en attraktiivt Beispill waren.
Dass dann niewebäi och nach déi noutwenneg Hebergementsstrukturen an d’Restauratioun fir den zukënftegen Tourismus kënne mat op d’Bee gesat ginn, ass e
weidere positiven Effekt.
Wichteg ass awer och, dass déi Zilsetzunge mussen
europäesch Dimensiounen hunn. Dofir geet et net duer
mat de lokale Veräiner an Institutiounen e Programm
op d’Been ze stellen. Et muss och doriwwer eraus mat
Spezialisten a Spezialistinnen aus der aktueller Kultur- a Konschtszen zesummegeschafft ginn an dat iwwer eis Kulturhaiser, zum Beispill OpderSchmelz, CNA,
d’Kufa, d’Rockhal an esou weider.

Eng gewësse Kohärenz innerhalb vun der Regioun sollt
awer scho garantéiert sinn.
Et soll wa méiglech op gemengeniwwergräifend Projete gesat ginn an domadder d’Zesummeliewen an der
Regioun gefördert ginn, amplaz dass jiddereen eppes a
sengem Eck mécht, quitte dass et och individuell Projete gëtt awer net, dass een deen aneren ausstécht.
Et wier eng Geleeënheet fir do e bësse méi zesummen
ze schaffen.
Souwäit zu eisen Virstellungen an Zilsetzungen. Mir si
bei dësem Stadium och der Meenung, dass nach net
all Detailer kënne virleien, dat ass nach e bësse fréi an
dat ass bei anere Saachen och esou.
A mir sinn och der Meenung, dass 50 Euro pro Kapp
eigentlech net vill ass, déi si jo och op e puer Joere
verdeelt, an dass déi wierklech nohalteg ugeluegt sinn
huet de Jos Thill mat sengem Beispill gutt illustréiert.
Zu der Déclaration d’intention just zwee kleng Detailer:
Beim éischten Tiret, wier et do awer net sënnvoll “un
bilan financier” duerch “un budget financier” ze ersetzen, well de Bilan lait jo réischt vir wann alles ofgeschloss ass.
Dat ass déi eng Remarque an da beim 3. Tiret, do
steet: “L’asbl créée s’engage à soutenir les projets
lui soumis”. Mir hu gemengt, dass dat awer Projete musse sinn, déi och déi europäesch Dimensioun
berücksichtegen an dass een do géif ergänzen, “les
projets éligibles dans le cadre des critères d’une capitale européenne de la culture”.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Hei ass et
am Fong esou, dass déi Asbl déi Projeten, déi d’Gemeng
hir gëtt presentéiert, et ass d’asbl, déi ënnerstëtzt an
net décidéiert dat net ze maachen, also ze écartéieren.
Natierlech mussen se éligibel sinn, wéi all anere Projet
och. Hei ass einfach d’Iddi, et ass d’Responsabilitéit
vun där ASBL, dass se se net écartéiert mä déi Projeten unhëlt. Natierlech muss och gepréift ginn ob se
éligibel sinn. Den éischte Prinzip ass, dass déi Projeten,
déi d’Gemenge presentéieren, berücksichtegt ginn.
Natierlech ënner de Critèrë vun der Éligibilitéit.

Colette Kutten (Déi Gréng): Dat ass awer e bësse mëssverständlech, dat kéint een och esou verstoen, dass
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d’Gemeng einfach e Projet presentéiert an och dervun
ausgeet, dass en ugeholl gëtt. Dass e muss gewësse
Critèren erfëllen, dat kënnt hei net zum Ausdrock. Ech
weess net ob dat fir jiddereen esou kloer ass.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dann ersetze mer “soutenir” duerch “examiner” a “bilan financier” ersetze mer duerch “budget financier”. Da soen
ech der Madame Kutten Merci a ginn d’Wuert un de
Romy Rech an duerno un de Marc Lazzarini.

Romy Rech (LSAP): Ech kann dat wat meng Kollege vun
deenen anere Parteien elo gesot hunn als sozialistesch
Fraktioun nëmme begréissen an och ënnersträichen.
Et ass ganz kloer, dass mir och eingehend iwwert dat
doten Thema diskutéiert hunn an dass mer mat der
Approche, déi elo vun deene Südgemenge geholl ginn
ass ënnert der Leedung och vun eisem Buergermeeschter absolut mat averstane sinn.
Där hutt an den Zeitunge keng besonnesch Euphorie
gelies, dir hutt hei gelies, dass och keng Loftschlässer sollen a wëlle gebaut ginn, mä dass een et nach ka
fäerdeg bréngen, och haut, mat engem flotten, interessanten, iwwerregionalen, grousse Projet ze dreemen.
Am Moment ass et jo nach net esou, dass Esch an
d’Südregioun Kulturhaaptstad gëtt, mir si jo eréischt
am Stadium vun der Demande. Wann een d’Stäerkten
an d’Kräfte vun deenen eenzelne Gemenge bündelt mam
Lëtzebuerger Staat zesummen, da kéint een et dann
eventuell fäerdeg brénge fir als Région transfrontalière
kënnen e wierklech nohaltege Projet op d’Been ze stellen, wou all och klenger Lokalitéit kann an der Zukunft
dovu profitéieren.
Et ass natierlech, dass de Volet financier eis alleguerten do e bësselche Gedanke mécht, dat schéngt
mer och ubruecht ze sinn. Et geet och net dodrëms
fir elo dee beschten an dee schéinsten an deem ganze
Cortège ze sinn, et geet drëm, eng seriös finanziell Planung ze maachen, do sinn ech zouversiichtlech och wat
de Gemengen- an Schäfferot ubelaangt, mir si bekannt
dofir dass mir net hei mat Monopoli-Geld wäerte spillen,
mä mëttelfristeg wäerten alleguerten zesumme kucken, wat fir Zommen do engagéiert solle gi vun dëser
Gemeng an dat wat am Moment am Raum steet, ass
mer vernünfteg a finanziell machbar, besonnesch well
dat sech jo iwwer eng Rei vu Joren hinzitt, wou mer

eigentlech e Fonds de réserve, e Fonds d’affectation fir
deen doten Objet am kulturelle Beräich wäerten dann
an d’Weeër leeden, dee mer dann hei am Gemengerot
fir gutt befannen an deen dann och verduebelt gëtt.
All meng VirriednerInnen hu ganz kloer dorop higewisen,
dass dat eng Chance ass fir dës Regioun, déi trotzdem,
wann ech den ekonomeschen an den industriellen Aspekt kucken an der Région transfrontalière kucken, och
déi lescht Joren an enger Jungle concurentielle sech
befënnt, wat net nëmmen deen doten Volet ubelaangt
mä och wat d'Kultur ubelaangt, wou mir liewen a wou
mer eis schonns öfters och d’Fro gestallt hunn, wéi
een dat Ganzt kéint packen, well jo heiansdo gefaart
gëtt, et géif een de Fësch am Waasser ersaufen. Och
an deem kulturelle Beräich, an hei läit eben d’Chance
bei dëser Geschicht, ass d’Approche déi am Moment
och vun den Südgemenge geholl gëtt fir zesummen
ze kucke fir déi eenzel Stäerkte vun deenen eenzelen
Uertschaften an dem kulturelle Beräich ze bündelen an
da fir herno an der Zukunft dat doten zu engem Erfolleg iwwert 2022 eraus kommen ze loossen.
Mier schéngt et wichteg ze sinn, dass de regionale
Charakter eng ganz grouss Roll soll a muss spillen,
och mat eise Kollegen aus der franséischer Regioun an
eventuell och déi eng oder aner belsch Lokalitéit interesséiert fir d’Regioun iwwer Péiteng/Rodange eraus
weider goen ze loossen, dat muss een da gesinn.
Ech mengen, dass do eng Chance läit fir d’Regioun.
Et läit och eng ganz grouss Chance ouni Zweiwel fir
all dat wat mer hei all déi Joeren elo investéiert hunn
am kulturelle Beräich zum Gudde vun eise BiergerInnen, fir do nach eng Knippchen drop ze setzen a fir den
Diddelenger Leit net nëmme kulturell, mä och wat de
Commerce an d’Schaffen an der Kultur ubelaangt, an
et läit eng grouss Chance dra fir nohalteg Aarbechtsplazen ze schafen, besonnesch och a Beräicher an der
Zukunft wou et vläit net erfuerdert ass, esou grouss
Diplomer ze hunn, mä méi an den ënneschte Beräicher
vun der Lounskala och de Leit kënnen ze bidden, iwwer
déi Échéance vun 2022 eraus.
En plus kënnt jo eppes wat immens wichteg ass, eng
Virphas, wou et dee Moment Kulturhaaptstad a Kulturregioun ass, an et kënnt eng Phas duerno, dat
heescht hei gëtt et eng gewëssen Ambiance, déi kreéiert gëtt e gewëssen Ambiente, dee kreéiert gëtt, besonnesch an deenen dote Beräicher, déi ouni Zweiwel
an enger Zäit wou et awer heiansdo wirtschaftlech
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an och gesellschaftlech méi moros ass, besonnesch
deene Jonken eng Dynamik erméiglecht an Hoffnung
gëtt, dass et eben och an der Zukunft hei an dëser
Stad an iwwert d’Grenz vun dëser Regioun eraus nach
Projete gëtt an dass et och an dëser Regioun liewenswäert ass ze liewen. Merci.

Marc Lazzarini (LSAP): Sou wéi den Numm et schonns
seet, Capitale européenne de la culturel, ass et zwar
d’Gemeng Esch déi d’Kandidatur wäert stellen, mä et
handelt sech ganz kloer em en Ensembel vun 9 Gemengen, déi gemeinsam wëllen de Süden 2022 ervir
hiewen, esouwuel um kulturellen Niveau an och fir hier
Diversitéit ze weisen. Och well ech soen, dass ech et
gutt fannen, dass no 1995 an 2007 net d’Stad Lëtzebuerg mä de Süde vum Land ervirgehuewen soll ginn.
Fir d’Participatioun ze fuerdere gëtt ënnert dem Motto
“Jidereen zielt“ de Bierger no vir gestallt an duerch partizipativ kulturell Projekter gëtt d’Zesummeschaffe vun
ënnerschiddleche Strukturen a Partnere verstäerkt.
Dobäi kann an soll een déi intergenerationell Aarbecht
förderen.
Lokal a regional Kënschtler kënnen an Zukunft zousätzlech promovéiert ginn a mat internationale Kënschtler zesummeschaffen an doduerch frësch Synergië
kreéieren.
Et ass net nëmme fir Diddeleng, wou souwisou schonns
ganz vill Wäert op Kultur geluet gëtt, eng Beräicherung, mä och fir déi aner 8 Partner aus dem Süden,
sou dass net nëmmen eis industriell Kultur vum Süden
no vir ka bruecht ginn an do fält mer Belval a mat den
Hauts-fourneaux oder d’Masse noire awer och de
Waassertuerm, wou schonns eng Ausstellung dran ass.
Dobäi kennt jo och duerch d’Ënnerstëtzung vun dëser
Kandidatur eng immens grouss Zesummenaarbecht ënnert Artisten, Architekten, Designer, an och “normal
Bierger” mat hirem Savoir-faire, a si wäerten zesumme
fantastesch Manifestatiounen, Programmatiounen an
Installatioune fir dat Joer realiséieren.
En plus huet Diddeleng elo wierklech eng Referenz mat
hirem Service culturel an dat ass de Grond wéisou
d’LSAP d’Déclaration d’intention voll ënnerstëtzt a
sech freet fir mat Iech Kollegen a Kolleginne vum Gemengerot dës Programmatioun mat ze plangen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Et ass gutt
ze héieren dass eng breet Zoustëmmung am Gemengerot
herscht, an dat wäert sech dann och herno um Niveau
vum Vote och auszeechnen, mat der Zoustëmmung vun
der Kandidatur an der Déclaration d’intention ze ënnerstëtze wou mir jo déi 2 Modifikatioune virgeholl hunn.
Mir gesinn dat heiten als Chance fir d’Südregioun a fir
Diddeleng a fir iwwert dee Wee d’Südregioun an Diddeleng kloer an d’Vitrinn ze stellen.
Par rapport zu verschidde Remarquë wollt ech hei
nach eng Kéier präziséieren: De maximale Montant pro
Awunner läit bei 50 Euro, all Gemeng kann décidéieren, manner ze ginn, dat gesäit een am Kader vun der
kultureller Programmatioun. Den Dossier ass elo och
nach net fäerdeg, et gëtt nach aktiv dru geschafft, et
sinn nach Aarbechtsgruppen an deene Leit aus verschiddene Gemengen zesumme komme fir verschidde
Saachen ofzekläeren.
An deen Dossier wäert an den nächste Wochen ofgeschloss ginn, et ass net esou, dass den Dossier elo
schonns komplett ass, well eben nach ganz vill Energie
a Formulatioun an d’Opsetze vum Dossier gesat ass.
Fir elo all Präzisiounen, all Detailer ze ginn, dat ass
an dësem Stadium net méiglech, an och net gefrot,
dofir ass jo déi 2. Défense virgesinn, well unhand vum
1. Jury am Juni ginn eng ganz Rei Recommandatioune
vum Jury gesot an un deene muss natierlech weider
geschafft ginn. Och do wäert dat am Fong nach an
deem Sënn evoluéieren.
Wat d’Fraisen ugeet fir den Dossier, déi ginn integral vun der Escher Gemeng iwwerholl, déi hunn och
d’Fraisen iwwerholl fir den Dossier zesumme mat de
Südgemengen ze ficeléieren.
Par rapport zum Transfrontalier ass et virgesinn, dass
déi franséisch Gemengen, déi wëlle matmaachen, och
eng finanziell Participatioun gefrot kréien, sech och do
bedeelegen, an natierlech ass et och esou, dass Esch als
Chef de fil och méi bezilt wéi déi aner Gemenge well den
Optakt an den Ofschloss solle jo zu Esch stattfannen.
Wann elo awer an zwou Gemenge Manifestatiounen
stattfannen, da fannen se um Niveau vun der Thematik statt, mä all Gemeng kann natierlech en fonction
vun der Thematik hier Manifestatioun maachen. Et
ass ebe just eng Concertatioun, déi statt fënnt an déi
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Manifestatioun fënnt statt am Kader vun deem Budget, den déi Gemeng sech ginn huet.
Et ass jo esou, wann eng Gemeng sech e Budget gëtt,
gëtt e verduebelt mä iwwert déi Enveloppe déi den
Staat gëtt, iwwert de Subsid.
Dat heescht et sinn do weider keng Konfusioune méiglech well ënnert enger Thematik zwou Manifestatiounen an zwou bis dräi Gemengen stattfannen, an
och dee finanzielle Kader ass och ganz kloer.

9.

BERODEND

GEMENGE-

KOMMISSIOUNEN – ERSETZE VU MEMBEREN A VERSCHIDDE KOMMISSIOUNEN
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter):
verschidde Kommissiounen si Leit, déi ersat ginn:

A

Nach wat d’ASBL ugeet, do sinn eng Rei Leit dran. Diddeleng ass duerch de Buergermeeschter an de President vu PRO-SUD vertrueden. Wat d’Ausrichtung vun
Diddeleng ugeet, mir hu jo déi Niche vum Jazz, mir
hunn déi Niche vun der Fotografie, vum Audiovisuellen,
och vum CNA, dat ass e Créneau an déi Richtung an
déi mer schaffe wäerten. Et ass jo nach en gesticulation, dat Ganzt wäert nach seng Nues kréien, sou wéi
den Dossier evoluéiert, sou wéi awer nieft der Diskussioun, déi hei statt fënnt, och d’Kulturkommissioun
vun Diddeleng e wichtege Partner ass fir um Niveau
vun der Programmatioun kënne matzeschaffen.

An der Verkéierskommissioun ersetzt den Ivan Cacao
de Conny Théobald;

Den Dossier beschäftegt weiderhi verschidden Instanzen
hei zu Diddeleng an an der Südregioun. Dëst gesot géif ech
dem Gemengerot proposéieren, zum Vote iwwerzegoen.

An der Gas-, Waasser- a Kanalisatiounskommissioun
ersetzt d’Romaine Goergen de Marco Strasser;

Wien ënnerstëtzt dës Déclaration d’intention? Dat
ass unanime.
An ech mengen, dass dat och e ganz staarke Message
vun der Diddelenger Säit aus ass fir dës Kandidatur
ze ënnerstëtzen, an ech mengen et gëtt déi néideg
Ënnerstëtzung fir déi aner Gemengen, déi och schonn
d’Kandidatur ënnerstëtzt hunn, respektiv, déi nach bedenken hunn, mat op dee selwechte Wee ze goe fir dee
Projet gemeinsam ëmzesetzen.

An der Kommissioun vun den Neie Medien ersetzt
d’Chantal Steffen-Lahure d’Claudia Dall'Agnol, an de
Patrick Azevedo de Conny Théobald;
An der Hygieneskommissioun ersetzt de Steven Hansen de Rolf Hoffmann;
An der Subsidekommissioun ersetzt den Ivan Cacao de
Bob Morhard;

An der Ëmwelt- an Energiekommissioun ersetzt
d’Jasmin Haase de Marco Strasser;
An der Iwwerwaachungskommissioun vun der Museksschoul ersetzt d’Monique Heinen de Robert Gerend.
Ass de Gemengerot mat deene Remplacementer
averstanen? Dat ass unanime.
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10.
GEM

ERNENNE

VUN

DELEGÉIERTE

ËFFENTLECHEN

ENVUM

TRANS-

P O R T V U N D E R S TA D D I D -

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Gutt, da
géife mer op de Vote iwwergoen.
Wien ënnerstëtzt d’Designatioun vun der Madame
Dall’Agnoll? LSAP an Déi Gréng.
Wien enthält sech? CSV an Déi Lénk.

DELENG
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): D’Gemeng
muss en Delegué aux Transports publics hei ernennen. Dat ass dann déi Persoun vun der Gemeng, déi
d'Kontaktpersoun spillt mat de staatlechen Instanze
wat d’Verkéierspolitik an der Stad Diddeleng ugeet,
a mir proposéieren Iech d’Verkéiersschäffin Claudia
Dall’Agnol als Delegéiert ze bestëmmen.

Jos Thill (Déi Lénk): Et deet mer esou guer e bësse
Leed well dat bis elo esou harmonesch ofgelaf ass, mä
an hier Schäfferotserkläerung hat d’LSAP-Majoritéit
déi aner Parteien opgeruff, déi Leit ze nominéieren,
déi am meeschte mat engem Dossier ze dinn hätten
an ech denken, beim ëffentlechen Transport do hunn
ech aner Leit vun Ärer Delegatioun méi oft begéint wéi
d’Kandidatin, déi hei virgeschloen ass. Dofir soen ech,
datt ech mech bei deem Virschlag enthalen, wat der
Unanimitéit jo keen Ofbroch. Dat ass méi e Prinzip an
huet näischt mat enger bestëmmter Persoun ze dinn.
Ech denken einfach, och wann dem Transportminister
seng Leit méi oft am Bus oder am Zuch sëtzen, da
géif sech do Villes zum Gudden änneren. Wann een dat
regelméisseg matkritt, da kritt een e bësse méi eng
dynamesch Approche. Also, dat ass kee Virworf a keng
Kritik un enger Persoun, et ass méi eng Prinzipiefro.

11. PERSONALFROEN
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter):
Volet’en an der Séance publique an da gi mir an de Huis
clos. Hei ass am Fong d’Kreatioun vun engem Poste
vum Assistant social als Employé communal 40 Stonnen d’Woch fir de Service Emploi. Dat heite schreift
sech an d’Kontinuitéit an, dir kënnt Iech jo gutt erënneren un déi lescht Gemengerotssitzung, wou mir jo
eng Persoun haten déi fir deen doten Posten zeréckbehale ginn ass an déi a leschter Minutt hier Kandidatur zeréckgezunn huet. Pour Mémoire, mir hate jo
dee Posten ausgeschriwwen als souwuel Éducateur
gradué respektiv Assistant social awer d'Gehalt ugesat hunn um Niveau vum Éducateur gradué.
Bei deene Kandidaturen, déi mir erakritt haten, ware
ganz wéineg Éducateurs gradués mä ganz vill Assistants sociaux, an et war schlussendlech dee Volet,
deen dozou gefouert huet, den Ënnerscheed um Niveau
vum Gehalt, dass eng ganz Rei Leit, déi Assistants sociaux sinn, ofgespronge sinn. Mir wëssen awer, dass
am Service Emploi Nout um Mann an un der Fra ass an
dass dee Service muss verstäerkt ginn.
Also wollte mer hei der Diskussioun, déi mir haten am
leschte Gemengerot, dann och Folleg leeschten an hei
de Poste vum Assistant social dann deementsprie-
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chend kreéiere fir datt mir dann natierlech hei rëm
frësch ausschreiwen a Leit kënne recrutéieren, fir déi
dann och dee finanzielle Kader stëmmt par rapport zu
hirem Diplom. Voilà, dat schreift sech an d’Kontinuitéit
vum leschte Gemengerot an.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Här Buergermeeschter,
ech stellen dann déi üblech Fro: Firwat eng néi Création de poste? Dir hutt elo erkläert mir maachen elo en
Assistant social Posten, dann ass meng Fro: Mir hu jo
awer e Posten Éducateur, schafe mir deen dann och of?

Henri Reding (Personalchef): Et ass hei méi eng technesch Fro, d’leschte Kéier hate mir jo just den Employé
communal mam Éducateur gradué a fir dass mir déi zwou
Valenze kënnen hunn, dass mer souwuel ee kënnen een
als Éducateur gradué wéi och als Assistant social hunn,
wat am Moment nach zwou verschidde Carrière si vum
Bezuelen hier, sou datt de Gemengerot d’Méiglechkeet
huet fir esouwuel eng Kandidatur vun engem Gradué wéi
och vun engem Assistant social z’ënnerstëtzen an de
Service Emploi sech net festgeluegt huet éier en da
wëllt e Kandidat hu vun der enger oder där anerer, well
dat hängt jo och vun de Bewerbungen of.
Well déi Madame, déi elo hallef schonn am Service
Emploi schafft, eigentlech an der Carrière vum Éducateur gradué war. Dat hei huet e bësse gescheitert
vu datt lauter Leit mat enger gewësser Anciennetéit
sech gemellt hunn, konnt een och dem Gemengerot net
virschloe fir zum Beispill elo ee mat der Qualifikatioun
vum Assistant an der Carrière vum Éducateur gradué
anzestellen an dann héich ze klasséieren, well déi Carrièrë jo ab dem 1.1.2017 gläich gezu ginn. Laut der
Reform, déi elo kënnt wat d’Bezuelen ugeet, ass dat hei
eng Noutwennegkeet, och wat den Inneministère virgeschloen huet, fir dann déi zwou Carrièren ze schafen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech wollt
nach eng Kéier präziséieren, datt mir jo dee Posten,
dee mir d’leschte Kéier ausgeschriwwen hunn als
Agent de Développement social ausgeschriwwen haten, wou een sech drop melle konnt, deen esouwuel e
Profil huet als Assistant social wéi och e Profil kann
hunn als Éducateur gradué.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Majo wann Dir sot, do
kann een sech esouwuel als och drop mellen, da verstinn ech de Sënn elo net, firwat mer dann elo awer den
Assistant social Poste musse schafen, wa mer jo dee
Communen do hunn? Dat ass mir net ganz logesch, well
dann hu mir der jo am Fong dräi: mir hunn den Éducateur, wou déi eng Madame schonn drop ass, dann hu
mir dee Commun – Assistant social an Éducateur - , an
elo maache mer nach en Assistant social. Dat musst
Dir mir awer elo nach eng Kéier erklären.

Henri Reding (Personalchef): Et ass ganz einfach esou,
datt mir net kënne soen, elo schaaft dir als Gemengerot
ee Posten an et sinn zwou Zorte vu Bezuelunge fir
ee Posten. Dat heescht, et ass ganz kloer esou, datt
wann dir elo e Posten schaaft, wéi dir d’lescht Kéier
gemaach hutt vun engem Éducateur gradué als Employé communal, dann dierfe mir, och wann en Assistant social sech drop mellt, nëmmen ee bezuelen an
deem wéi de Poste geschafe ginn ass.
Wa mir elo déi 2 Posten hunn, da sinn am Fong geholl, wann dir elo nach e Posten schaaft als Assistant
social, Employé communal, dann huet d’Gemeng, also
d’Verwaltung dann zwee Poste just, an dir besetzt
dann déi Kandidaturen, déi rakommen op dee Posten,
mat der Qualifikatioun wou en higehéiert.
Dat heescht et si keng 3 Posten, et sinn nëmmen 2
Posten an et géing dann och ausgeschriwwe ginn, wéi
den Här Buergermeeschter gesot huet, als Agent socio-éducatif well en nei bezeechent gëtt fir datt mir
alles kënnen dra paken.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Jo, mä dann haken ech
awer nach eng Kéier no. Dann hu mir déi leschte Kéier
e Feeler gemat. Ass dat richteg ?

Henri Reding (Personalchef): Neen, well wéi ech virdru
gesot hunn, mir sinn dovun ausgaangen, mir géingen
am Secteur och Leit fannen, och Éducateurs gradués,
wéi d’Madame Sinnes, déi elo do schafft, déi ass Éducatrice graduée an déi mécht hier Aarbecht ganz ganz
gutt, an do hu mir eis geduecht, dat wier de Profil.
Bon, bref, et war elo awer esou, datt keen Éducateur
gradué sech gemellt huet, mä nëmmen Assistants sociaux, duerfir war et kee Feeler, mir hu just keng Kandidatur gehat.
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Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Um Niveau
vum Gehalt, duerfir si se jo och net ugetrueden. Dat
war jo den Haaptpunkt.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Jo, dat verstinn ech jo
och, mä da musse mer dee Posten, wann dat net geet,
datt een e gemeinsame Posten schaaft, mat deem
Profil, da musse mer dee jo awer erëm ofschafen. Mir
hunn dee jo awer votéiert déi leschte Kéier. Firwat kann
een en net ofschafen ? Mä en ass jo net besat ? Ma da
kënne mer jo awer emol eng Kéier eppes maachen, well
soss heescht et “Oh, mir hu jo dee Posten, da setze
mir elo iergendeen dodrop.”

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Vläit kréie
mir jo nach e Gradué.

Henri Reding (Personalchef): Wann ech do eng Erklärung
nach ka ginn: Et ass jo esou, de Gemengerot kann dono
décidéiere wat e wëllt mat de Poste maachen, mä e
muss duerfir awer fir d’éischt d’Prozedur ofwaarden.
De Buergermeeschter huet gesot, datt mir elo géingen,
wann de Gemengerot dee Posten schaaft, nach eng
Kéier ausschreiwen. Da brauche mir erëm Zäit fir ze
kucken, mellt elo een sech ? Da kann et jo sinn, datt aus
engem Grond, wéi och ëmmer, e Gradué sech elo mellt
an da wier bei de Kandidaturen eng gutt Kandidatur. Dat
weess ee jo elo net. Just datt mir elo déi zwou Valenzen
hunn, da kënnt dir dee beschten dovu bestëmmen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Et ass fir
rëm eng Situatioun, wéi mir d’leschte Kéier haten ze
verhënneren, datt mir rëm an en Enkpass kommen an
déi ganz Prozedur nees vu vir mussen ufänken.
De Service brauch esou séier wéi méiglech en neie
Mataarbechter oder eng nei Mataarbechterin, deen
oder déi asazbereet ass well d’Aarbecht geet an deem
Service, grad am Service Emploi, net aus.
Wien ass mat där Kreatioun averstanen?
LSAP, Déi Lénk an déi Gréng. Wien enthält sech?
CSV.
De leschte Punkt an der Séance publique betrëfft
d’Reconversioun vun engem Posten als Fonctionnaire
communal an der Carrière vum Ingénieur technicien an

de Poste vum Employé communal an der Carrière E.
Deen heite Punkt huet mat engem anere Punkt ze dinn,
dee mir herno am Huis clos hunn. Vläit kennt Dir Iech
erënneren, am leschte Gemengerot hu mir am Huis
clos en neie Mataarbechter gestëmmt an der Carrière
vum Ingénieur technicien, Fonctionnaire communal fir
de Service Circulation.
Deem hu mir jo Folleg geleescht, déi Persoun ass
gestëmmt ginn. Wéi se gestëmmt war, huet si eis
matgedeelt, datt si net wéilt untrieden, respektiv net
méi interesséiert wier un deem heiten Posten.
Duerfir gëtt déi Persoun herno am Huis clos ënner
dem Punkt 11.8 um Ordre du Jour vun hirem Posten
demissionéiert. Vu datt mir awer d’lescht Kéier och
d’Erfahrung gemaach hunn datt, wat déi dote Qualifikatioun ugeet, um Niveau vum Fonctionnaire communal,
mir jo och scho méi wéi eng Kéier déi Erfahrung hei gemaach hunn am Gemengerot, ganz wéineg Kandidaturen
erakommen, dat war jo och d’leschte Kéier de Fall, do
hate mir der just zwou. Dat bleift dann um Niveau vum
Choix zimlech limitéiert. Wann een do eng Persoun wëll
fannen, wollte mir hei an déi Richtung goen, eng Rekonversioun ze maachen, a vum Fonctionnaire communal an
den Employé communal eriwwer goen. A wann dat gutt
geheescht gëtt, da kënne mir de Posten ausschreiwen,
an der Hoffnung, datt méi Leit sech drop mellen, well
den Employé communal par rapport zum Fonctionnaire
jo kee Stage, respectiv keng Exame brauch ze maachen.
Da kann et en Incentive si fir datt méi Leit sech op deen
dote Poste melle wéi op de Poste vum Fonctionnaire
communal. Voilà, dat als Präzisioun.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, ech wollt awer nach präziséieren, well de Besoin vum Service ass jo awer en Ingénieur technicien.
Dat heescht, d’Formatioun vum Ingénieur technicien
behale mir, ass dat richteg ? An dann ass meng Fro:
Firwat loosse mir et dann net einfach als Fonctionnaire communal stoen ? Mengt Dir wierklech, de Fait,
dass déi Leit nach mussen en Exame maachen, hätt
déi Leit ofgeschreckt sech ze mellen ? Also, do hunn
ech en Doute, ob dat wierklech d’Ursaach ass.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Leider jo,
leider jo.
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Jos Thill (Déi Lénk): Do hunn ech e bëssen déi selwecht
Fro wéi d’Madame Kayser. Ech froe mech eigentlech
och ob een net kéint einfach en Ingénieur technicien
ausschreiwen an dann oploosse wie sech dann do
mellt. Well et ass jo awer relativ rar, datt d’Leit zeréck
gi wa si e Fonctionnaire hunn, op en Employé erof.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Et ass déi
selwecht Diskussioun wéi d’lescht Kéier! Da musse
mer zwee Poste kreéieren. Wa mir e Posten schafen,
da musse mir awer ganz kloer de Statut virginn: Fonctionnaire communal oder Employé communal.
Kommt mir maachen eis awer näischt hei vir léif Kollegen
a Kolleginnen. Wéi oft hate mir awer hei d’Diskussioun,
wou mir e Fonctionnaire communal ausgeschriwwen
hunn, wou bal keng Leit sech gemellt hunn. Wou mir
eng zweete Kéier ausgeschriwwen hunn, nawell keng
Leit sech gemellt hunn. Dann an enger drëtter Kéier
hei eng Reconversion de poste gemaach hunn als Employé communal.
Dat wollte mir grad an dëser Situatioun évitéieren an
duerfir wollte mir direkt eng Reconversion de poste
maachen als Employé communal well och dat heiten e
Service ass, dee muss opgestockt ginn. Dir wësst, do
ass en Ausfall an do ass et einfach wichteg, datt en
sou séier wéi méiglech operationell ass.
Dat heiten ass e Moyen, fir deem entgéint ze wierken, an
hoffentlech da méi Leit sech drop mellen, datt mir dann
an engem nächste Gemengerot kënnen eng Persoun hei
nominéieren, déi dann och kann hier Aarbecht ophuelen.

Colette Kutten (Déi Gréng): Näischt géing jo verhënneren, datt déi Persoun awer d’Exame mécht an och
Fonctionnaire ka ginn oder ass dat dann net méi méiglech ?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da muss
eng Reconversioun de poste gemaacht ginn, dat ass
ganz rar, am Fong net.

Henri Reding (Personalchef): Just als technesch Informatioun, wa mir dat géinge maachen, da muss déi
Persoun erëm e Concours matmaachen, dat heescht
mir kënnen net einfach ee reklasséieren, dat geet net.

Dat heescht, dee muss vum Employé communal erof a
muss sech da bewerbe fir op deen dote Posten an an
de Concours goen. Da riskéiere mir dat selwecht, dat
mir elo wollten évitéieren.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Den Examen,
schreckt effektiv Leit of, et geet jo net domadder duer
– fir déi déi d’Fonction publique elo nët sou gutt kennen
– datt s du en Opnamexame packs mä du muss herno
och nach en definitiven Exame packen.
Du hues u sech nëmmen zwou Chancen, an deemno
wat fir een Alter s du hues, an du géifs dann do fir
d’zweet och nach échouéieren, da gëtt et fir dech
awer e bësse méi schwéier um Aarbechtsmarché. Dat
schreckt och wierklech Leit of.
Ech behaapten och emol, dat vläit de Stage, den INAP,
alles dat och nach Leit ofschreckt. An da wësst dir,
ech sinn haut net midd ginn et ze betounen, datt et
hei brennt. Wéi virdrun, direkt beim Punkt 3, dat waren
d’Verkéiersreglementer, wou mir op esou Leit ugewise
sinn, dat ass de Parking résidentiel wou mir op déi
Leit ugewise sinn, dat ass de Bus wou mir op déi Leit
ugewise sinn, sou datt mir musse kucken, esou séier
ewéi méiglech eng kompetent Fra oder e kompetente
Mann dohinner ze kréien. Ob déi Fonctionnaire oder
Employé communal ass… eis Preferenz war jo och de
Fonctionnaire communal, duerfir ass et jo sou ausgeschriwwe ginn, mä mir kënnen awer keen zu sengem
Gléck zwéngen. D’Kou kann een ëmmer nëmme bei den
Trach stellen, saufe muss si selwer.
Dee Sproch kennt dir wahrscheinlech an hei bleift eis net vill aneschtes iwwereg wéi datt, wa mir
wëlle weider kommen, dat séier elo ze maachen a
wann dir d’accord sidd och ganz ganz séier auszeschreiwen, ganz ganz séier déi Dossieren ze kucken an
d’Virstellungsgespréicher ze maache fir datt mir esou
séier wéi méiglech kënne stëmmen. Well dir wësst och,
dat sinn heiansdo Leit déi hunn ee Mount oder dräi
Méint Kënnegungszäit an dann zitt d’Zäit an d’Land a
mir brauchen dee Mann oder déi Fra.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Domat
géife mer zur Ofstëmmung kommen.
Wien ass mat der Reconversion de poste averstanen? Dat ass unanime.
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Ufank vum Huis-clos
Punkt 11.3. Definitiv Ernennung vun der Madame Nadine
Grein als Redakter mat 40 Stonne pro Woch an op eng onbegrenzten Dauer ënner dem Statut vum Gemengebeamten an der Administratioun – Service de l’Enseignement
vun der Stad Diddeleng, ab dem 1. Januar 2016;
Punkt 11.4. Definitiv Ernennung vum Här Sven
Loscheider als Redakter mat 40 Stonne pro Woch an
op eng onbegrenzten Dauer ënner dem Statut vum Gemengebeamten an der Administratioun - Service des
Sports vun der Stad Diddeleng, ab dem 1. Juni 2016;
Punkt 11.5. Definitiv Ernennung vum Här Christian
Naegelen als Expéditionnaire administratif mat 40
Stonne pro Woch an op eng onbegrenzten Dauer ënner
dem Statut vum Gemengebeamten an der Administratioun – regional Museksschoul vun der Stad Diddeleng,
ab dem 1. Juni 2016;
Punkt 11.6. Pensionéiere vum Här Jos Schmit, Gemengesekretär ënner dem Statut vum Gemengebeamte mat 40 Stonne pro Woch an der Administratioun - Service Secrétariat communal vun der Stad
Diddeleng, ab dem 1. September 2016;

Punkt 11.10. Ofschafe vum Bezuele vun der Indemnitéit fir Niewechargen am Kader vun der Erwuesseneweiderbildung - Sproochcoursen, déi dem Här Christian
Weber, Redakter ënner dem Statut vum Gemengebeamte mat 40 Stonne pro Woch an der Administratioun - Service des Structures d'accueil, zougesprach
gi war, ab dem 1. September 2016;

12.

REGIONA L

M USE KS -

SCHOUL
Punkt 12.1. Ännerung vum Kontrakt op onbegrenzt
Dauer vun der Madame Svenja Beuren fir klassesch
Gittar;
Punkt 12.2. Astelle vum Här David Da Costa Rio als
Chargé de cours fir klassesch Gittar bis den 31. August 2016;
Punkt 12.3. Astelle vum Jeff Mack als Chargé de
cours fir Gesang a Chouer bis den 31. August 2016;
Punkt 12.4. Astelle vun der Madame Lina Vandewalle
als Chargée de cours fir Musekserzéiung, Solfège, Piano a Begleedung fir d’Schouljoer 2016-2017

Punkt 11.7. Pensionéiere vum Här Théo Tenkes, Expéditionnaire administratif ënner dem Statut vum
Gemengebeamte mat 40 Stonne pro Woch an der
Administratioun – Service Facturation vun der Stad
Diddeleng, ab dem 1. Dezember 2016;

13.

Punkt 11.8. Demissioun vum Här Tom Ostrihon vu
sengem Posten als Ingénieur technicien ënner dem
Statut vum Gemengebeamten;

D ER STA D DID D ELEN G;

Punkt 11.9. Astelle vun engem Gemengenugestallten
an der Carrière B1 fir de Service Recette;

VUM

DEELWEIS

ERNEI E R E

VERWA LTUNGS R OT

VUM OFFICE SOCIA L V UN

Ernennung vum Här Romy Rech als Member vum Verwaltungsrot vum Office social.
Enn vum Huis-clos.
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14 . H O S PIC E C IV IL
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Hei sinn et
dräi Punkten, déi eis beschäftegen, dovunner een iwwert d’Diddelenger Spidol, wou et em d’Approbatioun
vun de Bilanen an dem Compte Profit et Pertes vun
de Joren 2013 an 2014 geet, wou mer d’lescht Joer
d’Konten hate vun 2009-2012.
Et geet em d’Décharge, déi mir dem Här Lucien Sturm
ginn, an et geet ëm d’Approbatioun vum Budget vum
Joer 2015.
An den Dokumenter vum Gemengerot hutt der och
den Rapport virleie vum Service de contrôle vun der
Comptabilité des communes, wat den Hospice civil vun
der Diddelenger Gemeng ugeet.
Dir kennt d’Situatioun vum Diddelenger Spidol, wou
mir eng Verwaltungkommissioun haten, vun där de
Rapport hei virläit a wou och de Contrôle gesot huet,
dass mir e Budget fir d’Joer 2015 mussen opstellen,
wat mer jo dann och gemaach hunn.
De Contrôle seet och a sengem Rapport de vérification,
dass mir natierlech iwwer den Hospice civil musse statuéieren, och de Gemengerot am Kader vu sengen Date
vu senger Liquidatioun, respektiv awer och eng Décisioun
de décharge soll virleie vun der Commission administrative, wat déi Créancen ubelaangt vun 181.845,74 Euro.
E seet natierlech och, dass mir de Compte de profites
et pertes vum Joer 2013-2014 am Gemengerot solle
presentéieren, wat mir dann haut och maachen.
Dat ass keng Neiegkeet, Dir wësst et, Diddelenger
Spidol dat gëtt et net méi, dat huet an deem Sënn
keng Aktivitéiten, besteet am Fong geholl just nach
op der Verwaltungsebene. Mir halen et also fiktiv um

Liewen, respektiv hu mer awer hei d’Obligatioun, vu
dass et gehandhaabt gëtt wéi en Etablissement public, dass mir och e Budget mussen opstellen als Commission administrative.
Dat heescht, e Budget dee reell gesinn näischt méi
ausseet an awer d’Obligatioun, deen opzestellen an
och dann déi néideg Dekonten ze presentéieren. Eng
ganz Rei Punkten, déi nach ëmmer am Raum stoungen,
wou deelweis jo gekläert konnte ginn, och am Hierscht
2014, wéi den Dekont gemaach ginn ass vun der Union
des Caisses de Maladie, wou déi 31.000 Euro ausbezuelt gi sinn, wat mer dëst Joer och kritt hunn, dat
gesäit een am Budget vum Joer 2015 - Hospice civil
Amortissements, déi de CHEM eis soll ausbezuelen an
der Héicht vun 114.000 Euro, sinn integral ausbezuelt
ginn. Dat ware jo nach d’Immobilisatioune vun deenen
Radiologiesmaterialien, déi kaf gi si vum Hospice civil a
wou zeréck bezuelt gi sinn.
Dann hu mer och an der Commission administrative
dem Administrateur Lucien Sturm Décharge ginn, déi
mir och hei dem Gemengerot proposéieren, vun de Créancen, déi irrécouvrabel sinn. Dat sinn 181.000 Euro
an déi Sue kënne mer net méi récupéréieren, dat war
déi Zäit virun der Fusioun, wou am Informatiksystem
vum Hospice civil de ganze Programm ofgebrach ass.
Déi Donnéeë sinn net méi ze récupéréieren. Et sinn natierlech nach Créancë vu Patienten, déi opstinn, deen
een oder deen anere bezilt zeréck, mä dat sinn am
Fong geholl och Créancen, wou deemools keng Prise en
charge gemaach ginn ass. Wéi gesot, et drëpsen nach
kleng Montanten eran, dofir och hei d’Propose, déi
Décharge hei ze proposéieren. Déi Detten, déi nach
virleien, déi gutt 594.000 Euro ausmaachen, hate mer
jo och am Rectifié 2014 dra geschriwwen, fir och déi
Detten ze apuréieren.
Mir sinn hei gewinnt am Gemengerot un d’Comptabilité
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communale, mir sinn hei an enger Situatioun, wou
eng Comptabilité commerciale gemaach gëtt, wou Ofschreiwunge gemaach gi vun Amortissementer. Dat
gëtt natierlech am Gemengesecteur net esou geregelt,
a mir betruechten den Hospice civil wéi en Établissement public, dofir ginn déi Montanten och agesat, wou
mer dann e Budget opsetzen no de Regele vum Aktiv
a vum Passiv, wou mer vun hannen no vir kucken. Mir
kucken, wéi déi viregt Situatioun war a probéieren, de
Budget drop opzebauen, an an den Equiliber ze bréngen,
sou wéi mir dat déi Joere virdrun och gemaach hunn.
Mir hunn och op d’Joren 2013 an 2014 zeréck gegraff fir de Budget 2015 opzesetzen an déi nächst
Etappe wäert da sinn, wann de Rapport de vérification des comptes 2015 gemaach gëtt, dass mer och
deen hei presentéieren, mä op alle Fall no Récksprooch
mam Service vum Contrôle vun der Comptabilité communale, mat eisem Conseil juridique a mam Service
juridique vum Ministère de l’Intérieur och Démarchen
entaméiert hu fir fir d’Joer 2016 keen neie Budget méi
brauchen ze presentéieren.
Et ass och wichteg, dass mer eis an där Démarche
begleede loossen, et ass em dat wou et haut drëm
geet. Onofhängeg dovunner wësst Dir, et ass awer kee
Bestanddeel vun der Diskussioun haut, dass mir déi
medizinesch Grondversuergung hei an Diddeleng oprecht erhalen hunn, a weiderhin erhalen.
Et geet also virun allem ëm d’Budgeten 2013, 2014
respektiv de Budget 2015, mat den Déchargen, do
sinn ech haut schonns drop amgaang. Am Budget
2015 op déi verschidde Positiounen, an den Recetten
an Dépensë fannt Dir eng ganz Rei Punkten erëm wat
d’Amortissementer uginn, wat d’Montante si fir de Budget an den Equiliber ze bréngen, och de Chiffer vun der
Fusioun vum CHEM, déi 114.000 Euro, sou dass mer
am Fong dann de Budget 2015 am Equiliber hu fir herno
e propperen Dekont kënnen ze maachen, nodeems de
Contrôle vum Ministère de l’Intérieur hei gekuckt huet.
Dat Ganzt ass vun der Comptabilitéit opgesat ginn,
zesumme mat eiser Fiduciaire, déi eis ëmmer heibäi
begleet. Déi Dokumenter hat Dir virleien. Dat ass dat
wat ech zu deenen 3 Punkten ze soen hätt, also keen
aneren Moment wéi och déi Joere virdrun.
Den artificielle Budget, dee mer hei opsetzen, dee
mer mussen hei presentéiere well den Hospice eben
nach hei besteet a mir och déi néideg Démarchen

entaméiert hu fir an d’Opléisung ze goen an natierlech och hei virleien hunn de Rapport de vérification
mat eiser Äntwert, déi mir gi fir de Budget 2015 an
och de Kont 2015, well mir hu jo och missen eng Äntwert ginn unhand vun der Vérification des comptes
vum Ministère de l’Intérieur, wou mer ganz kloer soen,
dass och nom Vote hei vum Budget 2015, dass mir
dat un de Ministère de l’Intérieur natierlech weider
ginn, an dass, wat déi Créancen ugeet, déi irrécupérabel sinn, dass do de Verwaltungsrot Décharge ginn
huet, an dem Gemengerot proposéiert déi Décharge
unzehuelen, dat ass d’Äntwert déi mir dem Ministère
de l’Intérieur wëllen duerleeën.
Dat war dat wat meng Ausféierungen ugeet zu deenen
doten dräi Punkten, an d'Diskussioun ass op.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, d’lescht Joer am Mee hate mir hei eng
grouss Diskussioun iwwert d’Finanze vum Spidol.
D’CSV hat deemools festgehal, dass mir säit 2012
keng Konte vum Spidol méi virgeluecht kritt hunn, wat
eiser Meenung no eng Noléissegkeet vum Schäfferot
war, an d’lescht Joer krute mir jo dunn d’Bilanen an
d’Comptes de profits et pertes vun 2009-2012 virgestallt an och de Budget 2013 an 2014 an d’CSV hat
dës Konten all mat approuvéiert obwuel mir de béise
Fanger gewisen haten. An et huet du geheescht, mir
maache kee Budget 2015 well dat kee Sënn mécht
well mer amgaange sinn am Hierscht ofzeschléissen.
Mir hunn elo nach en neie Member fir den Hospice civil
misse stëmme fir an d’Kommissioun, an eng konkret
Fro: Firwat gouf dann d’Opléisung vun 2015, wéi geplangt war, op 2016 reportéiert? Dat versti mir net
ganz gutt a mir hunn och d’lescht Joer gesot gehat,
wat elo iwwerhaapt d’Gestioun vum Spidol war, dass
dat net ganz transparent war. Do ware verschidde
Leit net frou heibannen, mä et war e Fakt, dass mir,
wéi d’Fusioun war, 3,5 Milliounen Euro als Gemeng bezuelt hunn als Defizit vum Spidol direkt, an 2014 huet
den Här Bodry eis du missen soen, dass och nach en
Defizit vu 600.000 Euro ausstoung. Dee gouf dunn
d’lescht Joer an de Vote gestallt an ech erënneren
drun, dass d’CSV, den ADR an déi Lénk sech bei deem
Vote enthalen hunn. Ech denken, et ass einfach ze
gesinn, wann ech elo kucken, esou vill déi mir wierklech ni méi era kréien, 182.000 Euro, dass do wat
d’Rigueur ugeet vum finanzielle Suivi do awer beim
Spidol esou Munches gehappert huet. An dann, wat
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mech awer e bësselchen un d’Nodenke bruecht huet,
hei steet am Avis vum Ministère: “Dettes et résultats
négatifs considérables”, déi misst een nach eng Kéier
op de Leescht huelen, an op der Säit 2, do steet dann
och ënnert Bilan vum 31.12. am Punkt C: “Au passif figure également une position «Autres dettes» (vun
3,2 Milliounen Euro) dont 3,2 millions d’euros au profit
de la ville de Dudelange” an ënnen drënner steet: “Le
Service de contrôle est d’avis qu'il incombe à la Commission administrative de l’Hôpital et au Conseil communal de statuer sur les dettes en question avant la
liquidation prévue.”

Als éischt war do eng Ofrechnung vun der Union des
Caisses de maladie vun 31.588 Euro. Dat ass eng
Ofrechnung, déi zéng Joer op sech waarde gelooss
huet, déi Zomm fanne mir am Dekont vun 2013 erëm
an dat ass dann endlech ofgeschloss.

Dat musst Dir mir elo awer emol erklären, wat dat ass?
Wou kommen dann elo déi 3 Milliounen Autres dettes
hir? Mir hate jo 3 Milliounen scho bezuelt deemools bei
der Fusioun an elo stinn déi hei wéi wann dat nach net
richteg geregelt wier. Also, dat ass eppes wou mech
beängstegt, wou sinn déi 3 Milliounen dann deemools
2005 higaangen?

Mir sinn awer der Meenung, dass ee muss agesinn, dass
mir déi 180.000 Euro net méi erakréien, well mir déi Leit
einfach net méi ze pake kréien, déi 180.000 wäerten
dann allerdéngs d’Perte an d’Luucht dreiwen a musse
bei déi bestoend 3,3 Milliounen Euro bäi gerechent ginn,
déi d’Diddelenger Spidol bei der Gemeng Diddeleng huet.

Dass d’CSV och dofir ass, dass mir eist Spidol erhalen, do fänke mir elo net rëm un ze diskutéieren, do si
mir eis eens, trotzdem kann een awer nach eng Kéier
froen, wann den Hospice civil elo ofgeschaf gëtt, wie
këmmert sech dann ëm eist Spidol, wie kuckt dann
dono, dass eis gutt Servicer bleiwen oder wat sinn
d’Iddie vum CHEM Verwaltungsrot? Mir hu jo hei 2
Memberen déi do och dra sinn, wéi geet et weider
mam Spidol oder maache mer eng Kéier eng Sitzung
oder e Punkt um Ordre du jour vun engem Gemengerot
wou et net ëm den Hospice civil geet, mä ëm eist Diddelenger Spidol. Dat wier villäicht och eng Suggestioun
fir mat op de Wee ze huelen. Merci.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Merci, also ech géif
da Stellung huelen am Numm vun deene Gréngen zu
deenen dräi Punkten, déi elo d’Spidol betreffen an déi
dräi Punkten zesummen ze behandele well se allen dräi
d’Finanze betreffen.
Fir d’éischt zu de Bilanen a Konte vun 2013 an 2014:
Si sinn opgestallt ginn obschonns keng Aktivitéit am
Kader vun der aler Struktur vum Spidol méi stattfonnt
huet, a si sinn opgestallt gi fir d’Schold a verschidden
ausstehend Einnamen ze verbuchen.
D’Diddelenger Spidol als Hospice civil hat effektiv nach
eng Rei Créancen opstoen, déi mer gehofft haten,
nach andreiwen ze kënnen.

Als zweet hate mer nach Créancë vu Patienten opstoen, déi net vun de Krankekeesen iwwerholl gi sinn,
wou all Joer nach eng kleng Zomm verbucht ginn ass.
Et ass vun där Säit sécherlech net méi vill ze erwaarden, an déi Beträg kënne jo och nach ëmmer un
d’Gemeng iwwerwise ginn.

An de Konte fanne mer och nach eng Créance vum
CHEM, wou all Joer en Deel ofbezuelt ginn ass an
di sech insgesamt op 114.000 Euro belaf huet. Déi
Zomm ass och elo ofbezuelt. Mat dëse Konte hu mer
also endlech den Enn vum Hospice civil am Bléck an och
en Iwwerbléck iwwert d’Perte, déi am Laf vun de Joren
akkumuléiert ginn ass.
Wa mer dann och d’Konte vun 2015 kënnen ofhaken,
nodeems mer elo e Budget 2015 ze approuvéiere kréien,
dann ass endlech de Wee fräi fir eng Opléisung vun enger
Struktur, déi nëmmen nach um Pabeier bestanen huet.
Mir ginn dofir eisen Accord fir d’Bilanen an d’Konten
2013 an 2014 grad esou wéi fir de fiktive Budget 2015.
Selbstverständlech si mer och d’accord fir dem Här
Sturm d’Décharge ze gi fir déi Créancen, déi net méi
anzedreiwe sinn.
Erlaabt mer just nach eng Fro déi mir net kloer ass: Wa
mer deemnächst hoffentlech den Hospice civil opléisen
a wa mir als Gemeng Diddeleng nach Propriétaire vum
Gebai bleiwen, an de CHEM, zu deem mer jo gehéieren,
Spidolsaktivitéite féiert, kréie mir da weider Loyer bezuelt a wéivill mécht dat aus? Merci.

Romy Rech (LSAP): D’Madame Kayser huet et gesot,
mir hunn d’lescht Joer schonns intensiv iwwert déi
ganz Problematik hei diskutéiert.
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Dat Bild ass - wat d’Comptabilitéit ubelaangt – a wéi
de Buergermeeschter dat kloer an däitlech hei duergeluecht huet, verzerrt ginn iwwert d’Joeren duerch eng
Rei vun Acteuren, déi leider, an d’Madame Goergen huet
zu Recht ee vun deene wichtegen Acteure genannt,
nämlech d’Union des Caisses de maladie, déi hunn net
dozou bäigedroen, dass d’Bild méi kloer soll ginn.
Virun allem sti mer souwuel als Gemengerot wéi och
als Schäfferot an als Commission administrative viru
kale Chifferen am Zäitraffer, déi zu engem Deel méi
artificiel a méi fiktiv wéi reell sinn, an zum aneren Deel
kënnt dann e reellen Deel mat eran.
Ech géif awer mengen, no där grousser Diskussioun
vum leschte Joer, dass mer awer op de Punkt solle
setze fir dat Ganzt do trotzdem ze dedramatiséieren,
well och wa mir politesch aner Orientatiounen hunn an
och wa mir heiansdo politesch anerer Meenung sinn,
dierf een awer trotzdem elo net alles an een Dëppe
geheien. Schliisslech handelt et sech och bei deenen
Zommen, déi elo am Raum stinn an déi hei an deem
Rapport de vérification genannt gi sinn, ëm Investissementer, déi an d’medezinesch Versuergung am Spidol
Diddeleng gemaach gi sinn, an déi hei iwwert all déi
Joeren an deem Gemengerot in extenso diskutéiert
a kommentéiert gi sinn, ob dat dem engen oder aneren heiansdo gefall huet oder net, dat sief dohi gestallt, et soll een awer elo net maache wéi wann déi
dote Chifferen iergendwou vum Himmel géife falen an
iergendwou verdonkelt gi wiere fir iergendeng Transparenz flöte goen ze loossen.

Ech soen et nach eng Kéier, et ass net den Schäfferot
an de Gemengerot, déi fir déi dote konfus Situatioun –
well et ass jo wierklech eng konfus Situatioun an dat
musse mer all esou so wie et ass, et huet kee Wäert,
ronderëm de Bräi ze rieden - vum Dësch verschwënnt
well eigentlech hätt déi dote Situatioun scho misste
berengegt gi mat allen Acteuren um Terrain wéi et
Sache war, awer an dat wësst Dir och alleguer, do
stounge mëndlech an och deelweis schrëftlech Verspriechen - ech erënneren un déi berühmt berüchtegt
Prime à la fusion - déi stoungen am Raum. Alles dat
ass an deem Sënn net gefloss, fir mech ass wichteg,
dass mer zu deem wat mer an deene Jorzéngten an
déi gutt medezinesch Versuergung vum Diddelenger
Spidol investéiert hunn, dass mer zu deem stinn, dass
mer dat dedramatiséieren, dass mer zu där Dissolutioun kommen, et gi jo Beispiller, wéi Woltz fir nëmmen
dat ze nennen, fir dass mer net och elo nach forcéiert
ginn, en zousätzleche fiktiven, artificiellen, onduerchsiichtege Budget 2016 opzestellen, dass mer eis hei
erëm ploe mat Chifferen, déi mir eigentlech alleguerten
als Fraktiounen an deene leschte Jorzéngten - selbstverständlech am Sënn vun den Diddelenger BiergerInnen - gestëmmt hunn, dass mer déi Situatioun do
endlech berengegt kréien an dass mer zesumme sti,
an dat ass och ganz wichteg fir eis alleguerten, fir
déi Fuerderung déi mer eigentlech an dem Dossier do
berechtegterweis fir d’Didedlenger BiergerInnen hunn,
nämlech déi gutt Médecine de proximité, déi direkt medezinesch Grondversuergung an Diddeleng och iwwert
déi nächst Joeren ze garantéieren.
Mir wäerten deenen dote Punkten um Ordre du Jour
zoustëmmen, souwuel wat d’Administratioun vun
2013-2014 wéi och d’Décharge – ech bedaueren,
dass mer mat enger riseger Décharge konfrontéiert
sinn, mä et ass jo laang a breet erkläert gi wouhier déi
kënnt - an d’Approbatioun wat de Budget 2015 fiktiv,
reell, artificiel ubelaangt. Ech soen Iech Merci.

Eis Fraktioun fënnt, dass dat net de Fall ass. Mir stinn
zu dësen Investissementer, déi mir déi lescht Jorzéngten an deem Haus do gemaach hunn, esouwuel fir
d’Personal wéi och fir d’Diddelenger BiergerInnen an
ech mengen och - an déi Suerg déi deele mir och an
dësem Gemengerot - dass mir och iwwert déi nächst
Échéancen eraus an iwwer déi nächst Joeren eraus hei
zu Diddeleng eng Grondversuergung, eng medezinesch
Grondversuergung wëllen den Diddelenger BiergerInnen
ubidden a garantéieren. Dozou sti mir a mir stinn och
nach doriwwer eraus.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci fir
Är Stellungnahmen, ech géif da verschidde Punkten
opgräifen.

Wat elo wichteg ass, well an déi eng oder an déi aner
Richtung sinn déi Chifferen, déi artificiel, déi fiktiv an déi
reell, déi si leider och nach dynamesch, wat elo wichteg ass, an déi eng oder aner Richtung. Wat elo wichteg ass, ass déi Dissolutioun a mir sollte kucke fir déi
effektiv ganz schnell iwwert d’Bühn lafen ze loossen.

Et ass iwwert Prime à la fusion geschwat ginn, ënner
anerem, dass mer laang gewaart hunn op den Dekont,
vun der Union des Caisses de la maladie an sou, eng
ganz Rei Parameteren, déi maachen, dass mer haut
do sti wou mir stinn. D’Fro ass: Firwat ass 2015 net
schonns déi Solutioun gemaach ginn?

57
RAPPORT

Dir hutt jo de Rapport virleien, mer hate virun der
grousser Vakanz eng Reunioun wou mer iwwer 2013
an 2014 geschwat hunn, d’Budgeten 2009-2012, an
Dir gesitt jo am Rapport de vérification des comptes
vum Ministère de l’Intérieur vum September, dass si
eis kloer gesot hunn, dass mir e Budget 2015 sollen opstellen an e Rectifié 2015, déi jo dann och nach
dono vun der Fiduciaire musse kontrolléiert ginn. Fir
deene Saache kënnen nozegoen, muss et natierlech
eng Commission administrative ginn a mir si jo um Wee
fir dat heiten haut approuvéieren ze loossen, de Budget fir och der Fiduciaire et weider ze gi fir dass een
herno e Schlussstréch zéie kann.
Dofir mengen mir d’Commission administrative misst
oprecht erhale bleiwen, a mir sinn awer parallel amgaang
mat eisem Conseil juridique, mat eisem Hausaffekot
an awer och mam Ministère de l’Interieur a mat de
Beispiller vun aneren Dissolutioune vun Hospice-civilen
– wéi Woltz an Ettelbréck zesummen, wéi se 2009 am
Saint Louis integréiert gi sinn - ze kucken, wéi si et gemaach hunn. Do ginn et Méiglechkeeten, dat dëst Joer
zesumme mat de staatlechen Acteuren duerchzezéien,
dat ass am Fong de Werdegang, dee mer eis ginn hunn.
Hätte mer gesot kritt, mir bräichte kee Budget 2015
ze erstellen, dann hätt een déi Dissolutioun och scho
kéinten éischter maachen, mä mir hunn en no de Virgabe vum Ministère de l’Intérieur gemaach.
Op d’Décharge vun deenen 181.000 Euro brauch ech
net anzegoen, ech hunn d’Erklärung ginn, et ass net
dass keng Rigueur do war, et ass einfach en informatesche Problem, wou dat net méi konnt oprecht erhale
ginn. Deen anere Volet vun den Detten, iwwer déi mir
och am Kader vun der Dissolutioun, am Kader vun der
Liquidatioun och mam Minsitère de l’Intérieur musse
schwätzen, dat sinn am Fong d’Avancen, déi d’Gemeng
Diddeleng iwwert all déi Joeren an den Hospice civil
gestach huet, wou am Fong eng Dette vum Hospice Civil
ass vis-a-vis vun der Gemeng Diddeleng, an och do, déi
Suen do, géif ee jo och soen, dat wiere Restanten. Déi
Sue sinn net do, an et muss ee kucken, reng juristesch
gesinn, wéi een deen dote Volet ganz kloer kläert an
deem dote Kader. Dofir brauche mer och deen néidege
juristesche Bäistand fir ze kucken, dass een och propper do erauskënnt. Mir si jo net an enger Situatioun,
wou den Hospice civil géif Gewënn maachen a wou de
Gewënn herno géif offalen op d’Gemeng, wéi dat zu
Woltz-Ettelbréck zum Beispill de Fall war. Hei si mir an
enger anerer Situatioun, iwwert deen dote Volet muss
dann am Kader vun der Dissolution tranchéiert ginn.

Esouvill zu deene Punkten, op déi ech wollt agoen, mir
wäerte souwisou nach eng Kéier eng Diskussioun hei
am Gemengerot hunn iwwert d’Konte vun 2015 an natierlech d’Dissolution, dat wäert am Laf vun dësem
Joer stattfannen an da kënne mir Iech déi néideg Informatioune ginn, déi mir hate mat de staatlechen
Acteure wat d’Dissolution ugeet, dass mer dat an
enger propperer Form kënne maachen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hunn nach eng Verständnisfro: Mir hunn 3,5 Milliounen Euro 2005 bezuelt an elo steet hei nach eng Kéier déi Dette. Ech
verstinn dat elo net, ass dat en neien Moment oder
wou kommen déi Suen elo hier?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Déi waren nach ëmmer do.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Da froen ech mech
awer firwat. Mir haten deemools e Kredit opgeholl, mir
haten dat net mat gestëmmt, fir déi 3,5 Milliounen
Euro deemools ze bezuelen, awer ganz sécher. Dat
war 2005, dat kënnt Dir nokucken.
An elo stinn nach eng Kéier 3,5 Milliounen Euro dran.
Dat musst dir mir elo awer erklären.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wat am
Budget 2015 drasteet, dat si jo am Fong déi 114.000
Euro, déi de CHEM un den Hospice civil bezilt, an dann
ass deen dote Volet eriwwer an dann ass natierlech de
Loyer vum CHEM un d’Diddelenger Gemeng, dee leeft
bis 2017, dat steet jo och am Budget dran, dat huet
mat der Autorisation d’exploitation ze dinn, et ass en
degressive Loyer an dee leeft bis 2017, wéi gesot. Respektiv ass nach ze kucken am Kader vun der Erneierung
vun der Autorisation d’exploitation, déi 2017 gi gëtt vun
der ITM, well déi um CHEM hänkt, ob een do en neie Loyer
verhandelt. Dat musse mer nach mam CHEM kucken.
Déi dräi Milliounen Euro sinn nach ëmmer do, quitte
dass mir do deemools e Kredit opgeholl hunn, dat
steet nach do.
Et muss doriwwer délibéréiert ginn, wat domat geschitt,
déi steet jo nach ëmmer do , och wann se apuréiert gouf.
Si besteet, reng comptabilitéitsméisseg besteet se
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nach a mir mussen an de Bicher doriwwer délibéréieren, sou wéi mir och iwwert d’Décharge hei délibéréiert hunn.
Déi Sue bestinn nach op de Konte, mä mir kommen net
méi drun.

Jos Thill (Déi Lénk): Merci, dass Dir Iech net hannert
formalen Argumenter verstoppt hutt fir dee Punkt net
op den Ordre du jour ze huelen. Ech sinn dankbar dofir
wëlle ech denken, dass en eng gewëssen Urgence huet.
Ech resüméiere kuerz d’Situatioun wei mir et gesinn.

Ech hunn och mer soe gelooss, dass déi Créance irrécouvrable, déi 181.000 Euro, eigentlech vun der Period 1976-2004 kéim.

Säit 2009 hunn d’Gemengepersonalvertrieder, zwee
Kollektivverträg ugeholl, déi quasi eng Nullronn waren.
Si ware Mëtt lescht Joer och bal d’accord fir eng nei
Nullronn unzehuelen, wéi fir d’Personaldelegatioun onerwaart en neie Virschlag den 22. Juli op den Dësch
komm ass, well bei den Neiastellungen d’Ufanksgehälter
20% gekierzt ginn an och an deene Joeren dono 8%
manner Gehalt ausbezuelt gëtt.

An deem Sënn wollt ech awer soen, dass mir déi Virschléi,
déi hei gemeet sinn, déi dräi Propositiounen acceptéieren. An der Vergaangenheet hätt een dat vläicht méi
elegant anescht léise kënne mä dat ass elo kale Kaffi.

Wat eis an deem Dossier wonnert, ass, dass dann
d’Personalvertriedung am Oktober en neie Virschlag
gemaach huet an op dee Virschlag ass vun der Patronatssäit keng Äntwert komm.

Mir ginn eisen Accord, mer probéieren a besser
Gewässer ze kommen.

Mir hunn iergendwéi héieren, de Chef vun der Delegatioun vun de Südgemengen, den Här Codello wier zeréck
getrueden. Dat ass awer net offiziell matgedeelt ginn.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Mir deelen
alleguerten déi Meenung a mir wieren alleguerten hei a
ronderëm d’Bänke méi frou gewiescht, dësen Dossier
éischter ofzeschléissen, direkt no der Fusioun, mä dat
war an deem Sënn net méiglech. Mer ginn an déi richteg
Richtung fir dat dann awer elo dëst Joer ze maachen.

Also eng vu menge Froe wier ze wëssen ob dat stëmmt.

Jos Thill (Déi Lénk): Ech wollt just soen, ech hu verstane wéi dat comptabilitéitsméisseg funktionéiert,
an et ass keng gemittlech Situatioun.

Da géif ech zum Vote komme vun deenen dräi Punkten.
Approbatioun vum Bilan a vum Compte des pertes et
profits fir 2013 an 2014, wien ass domadder averstanen? Dat ass unanime.

Eng aner Fro ass fir ze wëssen, ob och déi Diddelenger
Gemeng hannert deem Virschlag steet vum leschte Juli.
An deen drëtten a leschte Punkt, dee fir mech dee
wichtegsten ass: Ech denken, et soll een net waarde
bis déi Situatiounen sech verhäert hunn, et soll ee
schonns op de Verhandlungsdësch zeréckkommen an
dat, esou wéi ech dat gesinn, méigléchst séier.

Wien ass averstane mat der Décharge, déi mir dem
Här Lucien Sturm gi fir déi 181.000 Euro ? Dat ass
unanime.

Et ass ëmmer méi einfach wann nach keng Streikposte
virun der Gemeng stinn a wann ee ka matenee schwätzen iwwer e Virschlag wéi wann d’Situatioun festgefuer ass an et muss een se deblockéieren. Dat ass vill
méi schwéier.

An d’Approbatioun vum Budget 2015, wien ass
domadder averstanen? Dat ass unanime.
Merci fir déi Zoustëmmung.

Et ass an deem Sënn, dass ech frou war dass dee
Punkt haut konnt behandelt ginn. Ech hu meng Froe
gestallt, ech waarden dann op Är Äntwerten.

Da komme mer zu deenen zwee leschte Punkten. Den
ee Punkt ass vun Déi Lénk, wat d’Südgemengen ugeet,
an dann ass nach eng Fro un den Schäfferot. Ech géif
dann elo an deem Kader dem Jos Thill vun Déi Lénk
d’Wuert ginn.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Här Thill, elo ka jiddereen dozou Stellung huelen.
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Michèle Kayser-Wengler (CSV): Et wier och flott gewiescht, e bëssen éischter déi Donnéeën ze kréien, mä
mir hu séier d’Käpp zesumme gestreckt fir awer och
eng Positioun ze huelen.
Déi Lénk weisen an hirem Communiqué op eng
Irregularitéit hin. Et ass sécher net OK, wa fir e
Kollektivvertrag, deen 2009 ausleeft, en neie soll ausgeschafft ginn, an dat bis elo net geschitt ass, dat
ass net korrekt.
Et ass awer an dësen Zäiten, wou d’Gemengefinanze
mussen am A behale ginn, a wann ee weess, dass zum
Beispill der Diddelenger Gemeng hier Personalkäschten
50% vum Budget ausmaachen, ee sech muss gutt iwwerleeën als Patron, wat een an de Kollektivvertrag
dra schreift, dat fanne mir normal.
En neie Kollektivvertrag ass jo och eng Geleeënheet,
emol nei Ideeën souwuel vum Patronat senger Säit wéi
och vum Salariat senger Säit op den Dësch ze bréngen.
Wann den 22.07.2015 de Verhandlungsführer vum Patronat eng Verhandlung op den Dësch leet, wou soll
gespuert ginn, ass dat an der fräier Maartwiertschaft
jo nëmmen normal a verständlech.
Dass d’Personal eng Géigenufro bréngt, ass sécher
och normal, an elo muss ee sech eben dohinner sëtzen
an de gëllene Mëttelwee ausschaffen.
D’CSV ass awer net frou wann déi Lénk schreiwen,
de reprochéierte Sozialofbau kéim wahrscheinlech als
Idee vun CSV-Buergermeeschteren.
Ech mengen, Dir wësst esou gutt ewéi ech, dass am
Süden nëmme bis elo e Gräppchen CSV-Buergermeeschtere sinn an eng Majoritéit vun LSAP- Buergermeeschtere géigeniwwer stinn.
Mä och eis LSAP-Buergermeeschtere wäerte gemierkt hunn, dass ee bei der Personalpolitik muss méi
virsiichteg sinn an net ka Cadeauen ausdeele fir Walen
ze gewannen, mä dass een um Enn vum Joer muss
kucken, de Budget an de Gemengen am Equiliber ze
halen an d’Personalkäschten net an d’Onendlecht steigen ze loossen.
Et soll een net direkt vu Sozialofbau schwätzen, et
ass och schuet, dass mir net déi richteg Pabeieren,
déi zur Diskussioun stoungen, virleien hunn, dann hätt
een sech kënnen nach méi eng konkret Idee maachen.

Mä ech denken, dass eng raisonnabel Personalpolitik
an alle Gemenge muss gefouert ginn, an dass et um
Enn wichteg ass fir al Bedeelegte Rechnung ze droen,
souwuel den Employéen an de Fonctionnairë vun de
Gemengen awer och de Bierger vun de Gemengen, fir
dass d’Budgeten net zevill iwwerlaascht gi mat extrem
héije oder explodéirende Personalfraisen.
Eng gesond Diskussioun zwëschent Patronat a Gewerkschafte mat engem Konsens, wou jiddweree soll zefridden eraus goen, dat ass wichteg. Wann dat zënter 2009
op der Leescht läit, dann ass dat effektiv net gutt, mä
et ass ni ze spéit fir no vir ze kucken an eng konstruktiv
Zesummenaarbecht ze envisagéieren. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Nach
weider Stellungnahmen?
Gutt, da géif ech kuerz a knapp drop äntwerten a ganz
faktuell an och vun der Patronatssäit aus.
Et ass virgesinn, op de Verhandlungsdësch zeréckzekommen, d’Verhandlunge ginn demnächst erëm opgeholl
tëschent dem Patronat, Exekutiv an de Gewerkschaften.
Mir sinn am Moment an enger Situatioun, wou deen
aktuelle Süd-Kollektivvertrag jo nach applizéiert gëtt,
och wann en ofgelaf ass. Et ass wierklech wichteg,
d’Negociatiounen en toute sérénité ze féieren, och
wann een aner Vuen huet, an dass dëst zu enger Situatioun féiert wou deen neie Kollektivvertrag ënnerschriwwe gëtt vun esouvill Gemenge wéi méiglech, an
ech mengen dass dann och jidderee sech ka gutt an
de Spigel kucken, souwuel vu Patronatssäit wéi och vu
Gewerkschaftssäit, am Sënn vum ëffentlechen Déngscht, et ass dat wourëms et hei geet.
A wann deen Accord ënnerschriwwe ginn ass, da kann
een deen natierlech och hei eng Kéier presentéieren.
Woubäi déi Diskussiounen a verschidde Positiounen
awer net ëffentlech gemaach ginn, well esou Diskussiounen ëmmer an engem gewëssene Kader stattfanne fir dass virun allem d’Patronat, den Exekutiv an
d’Gewerkschaften op e gemeinsamen Nenner kommen.
Soss geet dat net an déi richteg Richtung. Déi Negociatioune mussen an engem klenge Krees gefouert ginn,
dat ass den ABC vun den Negociatiounen, net nëmmen
am ëffentleche Secteur, mä och am private Secteur.
Et ass dee Kader, den ee währe muss a wann een dann
och herno en neie Kollektivvertrag virleien huet, deen
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ënnerschriwwe ginn ass vun de Gemengen a vum Patronat, da kann een natierlech och déi verschidden Elementer déi do dran sinn, an och déi, déi nei dran sinn,
hei presentéiere fir datt och d’Gemengrotsmembere
wëssen, wat den Inhalt vun deem neie Kollektivvertrag
ass.
Voilà, dat als Äntwert vun der Diddelenger Gemeng
dozou.

Jos Thill (Déi Lénk): Ech wëll just an engem Punkt nohaken, Dir hutt gesot et ass virgesinn, op de Verhandlungsdësch zeréckzekommen, kënnt Dir do kee méi e
genauen Termin nennen?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech
rechnen domadder, dass dat nach virun der grousser
Vakanz ass.
Fir deen heite Punkt brauche mir net ofzestëmmen an
och net fir deen nächsten, et sinn eng Rei Froe gestallt ginn, vun de Gréngen, vum Colette Kutten a vum
Romaine Goergen, an de René Manderscheid géif sech
dann elo deene Froen unhuelen.

15. FROEN UN DE GEME N GEN- A SCHÄ FFEROT
René Manderscheid (LSAP – Schäffen): D’Colette Kutten an d’Romaine Goergen fir déi Gréng hunn dann eng
Fro un de Schäfferot gestallt wéinst där Problematik
mat de Beem, dem Ëmhoe vu Beem an eiser Gemeng,
an si stellen do zwou Froen, déi ech da géif ënnerdeelen.
Déi éischt Fro ass: ”Ass et méiglech, dës Problematik op
den Ordre du Jour vun där Ëmweltkommissioun ze setzen an ze diskutéieren an och no bausse vun der Gemeng
an dem Fierschter an d’Démarchen ze kommunizéieren?
Et geet hei em d’Ëmhoe vun de Beem an der Le’h, an der
Rue de la Brasserie an an der Wiss virum Lycée.
Ech hat souwisou Wëlles, vu dass de Fierschter un eis
erugetrueden ass fir de Plan d’Aménagement Forêt
communale vun den nächsten 10 Joer ze presentéieren,
dem Gemengerot ze proposéieren, dass mir géifen iwwert dee Plang diskutéieren, an ech wollt als Punkt 2 all
déi aner Saachen domadder op den Ordre du jour huelen,
sou dass de Gemengerot plus d’Ëmweltkommissioun
an engem informelle Gemengerot dem Fierschter all hir
Froe kënne stellen an deen Amenagementsplang vun
2015 bis 2025 diskutéiert ka ginn.
Den zweeten Deel vun där éischter Fro ass wat
d’Ëmhoe vun de Platane virum Lycée betrëfft. Do ginn
et divergent Aussoen derzou, ob dës Beem krank waren oder net. Jiddefalls ass bei där Diskussioun iwwert
d’Neigestaltung vun den Alentoure vun där Sportshal
am Gemengerot vu schützenswäerte Beem geschwat
ginn, an et ass mat kengem Wuert erwänt ginn, dass
hei Platane missten ëmgehoe ginn.
Ech hu mat der Architektin Récksprooch geholl, a fir
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d’éischt mécht si eis dorop opmierksam, dass et keng
Platane sinn, mä et ware Pëppelen.
Si schreift dann: “Déi Pëppelen haten e gewëssenen
Alter a si sinn och net immens laanglieweg”. A si seet
och, dass déi Pëppele maximal 30 Meter héich ginn an
déi heiten haten elo schonn ongeféier 25 Meter.
Ab 40 Joer fänken se u mat briechen, si sinn immens
krankheetsufälleg a si fänken sech Pilzinfektiounen an.
Si seet och, dass déi Beem am Prinzip och keen héijen
ökologesche Wäert duerstellen. Déi Beem stoungen
ënnert anerem och am Wee vun der Verbindung mam
Lycée a Richtung Centre sportif René Hartmann an si
hätten och net do stoe bleiwe kënnen, well et och an
der Regel Flachwurzler sinn, an dat hätt dann och e
Konflikt mat anere Wuerzele kéinte bréngen.

Ech wëll net soen, dass dat eng Ënnerstellung un de
Schäfferot ass, dass mir eppes géife verstoppen, dat
wier mat Kanounen op Spatze geschoss, mä ech wëll
awer betounen dass mir alleguerte houfreg sinn, als
Diddelenger Gemeng ëmzingelt ze si vun engem richtege Grenggiertel an ech denken do un d’Hardt, eist
Naturschutzgebitt, un de Ginzebierg, de Roudebierg,
eise Gehaansbierg, de Park Le’h, an, an, an. Ech wëll
och dorunner erënneren, dass mir laut eise Gemengeservicer hei an Diddeleng iwwer 4000 Beem hunn,
dass mer bei all Neibau an all Aménagement vun de
Stroosse permanent wëlle Beem mat integréieren, obwuel ganz vill Leit net frou domat sinn.

Et ass richteg, wat si awer och seet, dass si an der
Presentatioun hei am Gemengerot net dorop higewisen huet, dat ass richteg an dat seet si och selwer.

Dofir sinn ech awer der Meenung, dass mir hei an
dësem Schäfferot ëmmer oppe mat den Ëmweltfroen
ëmgaangen sinn. Wéi mir Klimabündnisgemeng goufen,
wéi mir de Audit gemeet kritt hunn a gepréift gi sinn,
do war alles op an eise Servicer, all Dossier konnt
konsultéiert ginn, do konnt jiddereen eran an eraus
spazéieren an ass alles gewuer gi wat e wollt.

An dann, fir op déi Platanen ze kommen, déi stoungen effektiv um Parking an hätten do keng Iwwerliewenschance
gehat, an dee bestoende Bamlächer, si ginn aus zäitleche
Grënn réischt d’nächst Joer am Hierscht zeréck geplanzt. Esouvill zum éischten Deel vun de Froen.

E weidere Fait ass, dass fir d’Klimabündnis-Team déi
integral Ëmweltkommissioun als Team geholl gouf, déi
och zu all Sekonn bei all Service kënne goen a sech informéieren. Also, dëse Gemengerot an dëse Schäfferot
sinn zu 100% transparent a mir verstoppen näischt.

An da sinn nach an där klenger Allée a Richtung Le’h,
Richtung Brasserie, zwee Käschtebeem ewech geholl ginn. Den ee war faul am Stamm an deen aneren
hat Champinionen um Stamm, wat ëmmer e schlecht
Zeechen ass, seet de Fierschter. Déi Beem stoungen
tëschent zwee Appartementshaiser an aus Sécherheetsgrënn missten déi ewech geholl ginn. Déi Beem
waren net méi gesond an et ass och do eng Demande
un de Ministère gemaach ginn an dat gouf och autoriséiert. Dir gesitt op deene Fotoen hei, wéi déi Beem
ausgesinn hu mat de Champignionen an esou weider.

A wann ech soen, mir verstoppen näischt, da kommen ech zu enger traureger Nouvelle, déi kënnt am
Uschloss dohinner, déi si mer gewuer ginn.

De Service technique huet all déi Piècen, déi kënnt dir
roueg zu all Moment als Conseiller huelen an nokucken.
Firwat soen ech dat? Ech soen dat well och wann ech
den zweeten Deel vun där Fro beäntweren: “Firwat
huet de Gemengerot oder de Schäfferot bei dëser Diskussioun net doriwwer informéiert, obwuel gewosst
ass, datt et sech zënter dem Virfall bei der Kierch
hei ëm e sensibelt Thema handelt an et dofir och Sënn
mécht, offen domadder ëmzegoen”.

Ech wëll nach virausschécken, dass mir als Schäfferot
och net ëmmer alles gewuer ginn.
An da wëll ech zu där traureger Nouvelle kommen: Dir
wësst, dass mer amgaange si mam Shared Space an
do ass och de Projet am Duerf voll amgaang, an do ass
jo bei der Bijouterie Wagner nach e Götterbam, an deen
ass beschiedegt, do hu mer dann och en Expert komme
gelooss an deen huet effektiv festgestallt, dass dee Bam
net méi ze retten ass. Dee muss fort an dat wäert och
de Fall sinn, an dee gëtt déi nächst Woch fort gemaach.
Mir hunn och dem Entrepreneur vun der Firma Trellux e Bréif geschriwwen, wou mer gesot hunn: Dat do
ass net an der Rei a mir hätte gär vun der Firma a)
eng Stellungnahm a b) hu mer eis och an deem Bréif
d’Recht zeréck behale fir all finanziell an aner Schied
a juristesch Schrëtter géint deen Entrepreneur an
d’Weeër ze leeden.
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Dat selwecht gëllt – fir d’Transparenz hei Tromp ze
spillen - fir d’Madame Mayrisch de Saint Hubert
Strooss, do ass et nach net grad esou en Drama dass
een d’Beem muss ewech huelen, awer och do si beim
Schaffe Beem beschiedegt ginn, dat hunn eis Servicer feststellt. An do hu mer dem Entrepreneur och e
Courrier gemaach, wou mir drop higewisen hunn, dass
dat alles ënnert senger Verantwortung steet, a mir
hätten och gär vun him eng Stellungnam an och do hu
mir eis de Rechtswee opgehal an all déi aner Schiedegungen sollen op d’Käschte vun deene Leit goen, déi
dat och verursaacht hunn. Dat ass elo mol au Départ
alles wat ech ze soen hat.

Colette Kutten (Déi Gréng): Mir si frou iwwert déi Moosnahmen, déi geholl ginn, zumindest mol d’Diskussioun
mam Fierschter an d’Virstellung vum Forstplang
hei am Gemengerot. Ech mengen och net, dass de
Schäfferot net transparent ass, dat hat ech net esou
verstanen, mee ech wollt drop hiweisen, dass awer déi
Begleedung, déi sollt gemaach ginn no dem Virfall op
der Kierchplaz, déi jo versprach gi war, déi ass jo awer
trotzdem elo net adäquat gemaach ginn.
Wien ass dann do zoustänneg ? De Service technique,
hu mer net genuch Leit? Well elo si jo dann erëm e
puer Virfäll, déi op vergläichbar Situatiounen zeréckzeféiere sinn, wéi dat deemools virun der Kierch war.
Dat ass jo dann an der Madame Mayrisch de Saint Hubert Strooss an elo hei bei der Bijouterie, a wéisou hu
mer dann net d’Léier gezunn a mat Zäiten déi néideg
Moossname getraff a Leit zur Verfügung gestallt fir
dofir ze suergen, dass et net méi zu esou enger Situatioun komme kéint. Dat ass eng Fro, déi ee sech awer
muss stellen.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Jo, déi Fro kann
ee sech ëmmer stellen. Et ass esou, dass wann een
an esou engem Chantier eppes décidéiert, d’Leit op
eppes hiweist, an dann ass d’Reunioun fäerdeg, an
da geet een a säi Büro an da gi jo d’Aarbechte lass.
Wann déi Leit dann awer esou werkele wéi se dann
ebe werkelen, dat huet ee jo net ëmmer zu honnert
Prozent ënner Kontroll, a mam Götterbam ass et effektiv esou, et ass drop higewise ginn, opzepassen,
vu dass dat e Bam war, dee scho ganz vill Wuerzelen
hat, do huet een effektiv misse ganz delikat virgoen.
Effektiv muss een och soen, dass duerch déi Wuerzele

scho Villes beschiedegt war vum Bam selwer an en
hätt awer net méi kënnen iwwerliewen, hu se gesot.
Mä dat ass awer e bëssen einfach.
Jiddefalls, wa mir dann de Réck dréinen, da schaffe
si konkret um Terrain a wat do geschitt, dat kënnen
eis Servicer och net nonstop iwwerwaachen. Dat
kann e bal net maachen. Op jiddwer Fall ass wierklech
schlecht geschafft ginn.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Als Präzisioun just: Am Bordereau vun der Soumissioun steet
esouwuel wat d’Madame Mayrisch de Saint Hubert
Strooss ugeet, wéi och beim Shared Space stoung,
wa Beem do sinn, nieft de Protektiounen, wann iergend eppes iwwerhaapt muss gemaach ginn, da misst
eise Service Jardinage bäigezu ginn. Dat steet expressis verbis dran an et ass och an deene verschiddene
Chantiersreuniounen op déi Texter higewise ginn, dat
ass festgehale ginn an dat kann een och noliesen.
Mä wéi den Här Manderscheid richteg seet, den Entrepreneur huet herno - trotzdem dass et festgehale
gouf – awer esou gemaach wéi hie wollt an dofir hu mir
ganz kloer dee Courrier geschéckt a mir reservéieren
eis all Suiten, finanziell wéi och juristesch fir déi néideg rechtlech Schrëtt anzeleeden, well mer déi dote
Situatioun net korrekt fannen, sou wéi mir dat och
mat der Plaz ronderëm d’Kierch gemaach hunn.
Wann ee Saache festhält, da soll een sech och drun
halen. Dat ass hei net de Fall gewiescht an dat ameséiert eis hei absolut guer net.

Colette Kutten (Déi Gréng): Insgesamt muss een dann
dovun ausgoen, dass et fir si méi bëlleg ass, einfach
nëmmen drop lass ze schaffen, vläicht méi séier ze
schaffen an herno de Schued ze bezuelen. Dann ass et
do wou d’Faille ass well dat ass jo offensichtlech fir si
keng Prioritéit well et sech net lount finanziell.
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