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l’école Boudersberg;
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6.18. approbation du devis estimatif de 240'000,00 € relatif à la mise en place de plafonds
acoustiques à l’école Deich;
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6.20. approbation du devis estimatif de 72'000,00 € relatif aux travaux de mise en conformité du
foyer Diddelfamill;
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l’exercice 2016 pour les travaux de mise en étanchéité de la terrasse de la piscine en plein air;
6.26. approbation du devis estimatif remanié de 565'000,00 € pour les travaux de mise en conformité
de la piscine en plein air;
6.27. approbation d’un crédit supplémentaire de 269’000,00 € sub article 4/823/221311/14040
au budget de l’exercice 2016 pour les travaux pour les travaux de mise en conformité de la
piscine en plein air;
6.28. approbation du devis estimatif de 400'000,00 € relatif aux travaux de réfection des
chambres d’eau du réservoir d’eau potable «Weich»;
6.29. approbation de décomptes de travaux extraordinaires;
6.30. subsides extraordinaires à accorder;
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Séance à huis clos:

15. Enseignement - autorisation à accorder pour l’admission retardée d’un écolier dans l’enseignement
fondamental;

16. Office social de la Ville de Dudelange - renouvellement par moitié;

17. Personnel:
17.1. engagement de 4 employés communaux (m/f) dans la carrière de l'aide éducateur à tâches
variables de 10-20 heures par semaine et à durée déterminée du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017;
17.2. engagement d'un employé communal (m/f) dans la carrière de l'aide éducateur à tâche variable de
30-35 heures par semaine et à durée déterminée du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017;
17.3. engagement avec décision de classement d’un employé communal dans la carrière de
l’éducateur diplômé avec une tâche variable de 35-40 heures par semaine et à durée déterminée
du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017;
17.4. engagement de quatre employés communaux dans la carrière de l’éducateur diplômé avec une tâche
variable de 35-40 heures par semaine et à durée déterminée du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017;
17.5. engagement avec suppression du service provisoire d’un employé communal à tâche complète
et à durée indéterminée dans la carrière de l’éducateur diplômé;
17.6. engagement d’un employé communal (m/f) dans la carrière de l'éducateur gradué à raison de 40
heures par semaine et à durée déterminée du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017;
17.7. nomination provisoire d’un fonctionnaire communal à tâche complète dans la carrière de l'artisan
(instructeur de natation) pour les besoins du département administratif - service des sports;
17.8. nomination provisoire d’un fonctionnaire communal à tâche complète dans la carrière de l'artisan
(instructeur de natation) pour les besoins du département administratif - service des sports;
17.9. nomination provisoire d’un fonctionnaire communal à tâche complète dans la carrière de l’agent
municipal pour les besoins du département technique - service gestion et maintien du patrimoine circulation - agents municipaux;
17.10. nomination définitive et hors cadre d’un fonctionnaire communal à tâche complète dans la
carrière du rédacteur pour les besoins du département technique - service gestion et maintien
du patrimoine - circulation;
17.11. démission à accorder à un fonctionnaire communal.

Présents: Messieurs Dan Biancalana, bourgmestre; René Manderscheid (sauf pour les points numéro 13 à 17
de l’ordre du jour), Loris Spina et Madame Claudia Dall’Agnol, échevins.
Monsieur Bob Claude; Mesdames Jessica David, Josiane Di Bartolomeo-Ries; Messieurs Jean-Paul Friedrich,
Jean-Paul Gangler; Mesdames Romaine Goergen (sauf pour les points numéro 10 à 17 de l’ordre du jour), Michèle Kayser-Wengler; Monsieur Romy Rech; Madame Brit Schlussnuss et Monsieur Jos Thill, conseillers.

Patrick Bausch, secrétaire communal.

Absents: Madame Colette Kutten; Messieurs Marc Lazzarini et Marc Schiffmann, conseillers, excusés.
Début de la séance à 08.00 heures.

Monsieur le bourgmestre ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres.
Il remet ensuite un exemplaire du « Schoulbuet – L’organisation scolaire à Dudelange 2016/2017 » aux conseillers
communaux. Monsieur René Manderscheid, échevin, remet en outre aux conseillers une farde contenant des
informations sur le syndicat Minett-Kompost, plus spécialement en ce qui concerne la continuation des activités
du syndicat exclusivement en régie propre.
Il est ensuite procédé à la liquidation de l’ordre du jour.
Deux règlements de circulation sont approuvés à l’unanimité:
1. un règlement définitif pour l’installation d’arrêts autobus « LNS » des deux côtés de la route de Luxembourg
(N31) à la hauteur de la maison numéro 260, respectivement devant le bassin de rétention, ceci pour la
prolongation de la ligne de bus régionale RGTR. En outre, un passage pour piétons sera aménagé à la hauteur
de la maison numéro 260.
2. un règlement temporaire de la circulation, et ce jusqu’à la fin des travaux de réaménagement de l’avenue
Grande-Duchesse Charlotte, projet «Shared Space», interdisant le stationnement, excepté 15 minutes,
dans l’avenue entre la maison numéro 44 et la rue Jean Wolter.
Comme suite directe à l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des services de taxis
et b) modification du Code de la consommation, le conseil communal marque son accord à l’abrogation, avec effet
au 1er septembre 2016, du règlement communal concernant les services de taxis.
A l’unanimité, le conseil décide d’introduire un nouveau règlement communal qui définit et met en place un
système de prévention et de gestion efficace des déchets, règlement dont les 5 premiers objectifs sont les
suivants (par ordre de priorité):
1. la prévention;
2. la préparation en vue du réemploi;
3. le recyclage;
4. toute autre valorisation;
5. l’élimination.
Pour ce faire, la Ville conseille et informe, sur une base régulière, les producteurs et détenteurs de déchets
opérant/présents sur son territoire sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de
recyclage et d’élimination des déchets, ainsi que sur les structures de collecte séparée mises à leurs disposition.
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Le plan d’aménagement forestier décennal 2015 à 2024 trouve l’assentiment de tous les conseillers communaux1.
Les grandes lignes du plan sont présentées en amont de la décision du conseil par Monsieur Guy Netgen, garde forestier.
Le point numéro 6 de l’ordre du jour est consacré aux finances communales. Ainsi, le conseil communal approuve
1.

avec 11 voix pour et 3 abstentions, la deuxième convention relative à la Cellule nationale d'information pour
la politique urbaine (CIPU). Les objectifs et missions de cette cellule sont l’institution d’une plateforme
d'échange dans le domaine de la politique urbaine et promouvant:
• l'échange entre les acteurs définissant la politique urbaine au niveau européen et les acteurs urbains
locaux luxembourgeois afin de favoriser ainsi une considération accrue des besoins identifiés au niveau
local des espaces urbains luxembourgeois;
• l'utilisation du savoir-faire et du partage d'expériences pour un développement urbain durable notamment
en utilisant les services des programmes et projets européens cofinancés par le Luxembourg et plus
spécifiquement par le ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses compétences;

2.

chaque fois par des votes unanimes, les actes notariés de transactions immobilières suivants:
1. l’acte de cession gratuite du 20 juin 2016, aux termes duquel la Ville de Dudelange reçoit des époux
Fabienne Munhowen et Carlo Gambucci un bien immobilier sis à Dudelange, inscrit au cadastre de la
commune de Dudelange, section C de Dudelange, numéro 1464/10083, lieu-dit « rue Lentz », place voirie,
contenant 0,82 ares d’une valeur de 500,- € ;
2. l’acte de cession gratuite du 1er juillet 2016, aux termes duquel la Ville de Dudelange reçoit des époux
Madeleine Funck et Léon Nilles un bien immobilier sis à Dudelange, inscrit au cadastre de la commune
de Dudelange, section C de Dudelange, numéro 1518/10147, lieu-dit « rue du Parc », place voirie, contenant
0,37 ares d’une valeur de 500,- € ;
3. l’acte de prescription trentenaire du 1er juillet 2016, aux termes duquel la Ville de Dudelange atteste que
les époux Madeleine Funck et Léon Nilles sont en possession de la parcelle sise à Dudelange, inscrite au
cadastre de la commune de Dudelange, section C de Dudelange, numéro 1686/10148, lieu-dit « rue du
Parc », place, contenant 0,25 ares;
4. l’acte d'échange du 1er juillet 2016, aux termes duquel la Ville de Dudelange reçoit des époux Madeleine
Funck et Léon Nilles, un bien immobilier sis à Dudelange, inscrit au cadastre de la commune de Dudelange, section C de Dudelange, numéro 1518/10145, lieu-dit « rue du Parc », place, contenant 4,14
ares d’une valeur de 82'800,- € et cède en contrepartie un bien immobilier sis à Dudelange, inscrit au
cadastre de la commune de Dudelange, section C de Dudelange, numéro 1686/10149, lieu-dit « rue du
Parc », place, contenant 0,28 ares d’une valeur de 5'600,- €. Une soulte de 77'200,- € est à payer aux
époux Madeleine Funck et Léon Nilles;

3.

unanimement, les modifications à apporter au chapitre VIII du règlement-taxes général: déchets, en relation
directe avec la mise en vigueur de la nouvelle réglementation au sujet de la gestion des déchets (voir ci-dessus);

4.

avec 13 voix et une abstention, les modifications à apporter au chapitre X du règlement-taxes général: eau,
portant introduction d’une nouvelle tarification pour la fourniture en eau potable;

5.

unanimement, les modifications à apporter au chapitre XI du règlement-taxes général: eaux usées et assainissement, portant introduction de nouvelles redevances pour l’assainissement des eaux usées, basées sur
le principe de la proportionnalité au nombre d'équivalents habitants moyens annuels (EHm) du consommateur;

6.

avec toutes les voix, et comme suite à la décision portant abrogation de la réglementation communale
réglant les services de taxis, d’abroger également le chapitre XXVII du règlement-taxes général ayant trait
aux concessions de taxis;

1

Madame Di Bartolomeo-Ries a quitté temporairement la salle et ne participe pas au vote. Idem pour le point numéro 6.2.1
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avec 11 voix et 3 abstentions, les comptes administratifs des exercices 2013 et 2014, et la prise de position du collège des bourgmestre et échevins relative aux observations formulées par le service de contrôle
de la comptabilité des communes à l’occasion de la vérification des comptes;

8.

à l’unanimité, les comptes de gestion des exercices 2013 et 2014 présentés par le receveur communal,
Monsieur Gilbert Loos et vérifiés également par le service de contrôle de la comptabilité des communes;

9.

avec toutes les voix, la déclaration de recettes non-réglementées de l'exercice budgétaire 2015 d'un montant de 111’076,88- €;

10. à l’unanimité, l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2015, tel que présenté par le
receveur communal, tout en accordant au collège des bourgmestre et échevins l’autorisation de poursuivre
en justice les débiteurs qui figurent au relevé avec la mention « à poursuivre »:

en reprises provisoires
en décharges
Total

Service ordinaire

Service extraordinaire

1'257'714,06- €

1'234'606,32- €

23'107,74- €

88'558,49- €

86'238,49- €

2'320,00- €

1'346'272,55- €

1'320'844,81- €

25'427,74- €

11. avec toutes les voix, le rôle de la taxe sur les chiens de l’exercice 2016 pour le montant de 38’815,- € (1'109
chiens à 35,- €/chien);
12. avec 11 voix et 3 abstentions, la liste des modifications à apporter au budget des recettes et des dépenses
ordinaires de l’exercice 2016, résumé comme suit:
Recettes nouvelles - recettes en plus

Dépenses nouvelles - dépenses en plus

529’693,40- €

498’000,00- €

13. à l’unanimité, de garder le taux communal applicable en matière d’impôt commercial à 350 % pour l’exercice 2017;
14. avec 13 voix et une abstention, de ne pas apporter de modifications aux taux communaux pour l’impôt foncier
de l’année 2016 et de garder pour l’année 2017 les taux comme suit:
a) catégorie A (propriétés agricoles et forestières)………………………………………………………………500 %
b) catégorie B1 (constructions industrielles ou commerciales)…………………………………………………750 %
c) catégorie B2 (constructions à usage mixte)………………………………………………………………………500 %
d) catégorie B3 (constructions à autre usage)………………………………………………………………………250 %
e) catégorie B4 (maisons unifamiliales, maisons de rapport)……………………………………………………250 %
f) catégorie B5 (immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation)……………500 %
g) catégorie B6 (terrains à bâtir à des fins d’habitation)…………………………………………………………600 %
15. unanimement2, le devis estimatif de 25’000,- € relatif aux travaux de réfection de la façade en briques de
l’école « Boudersberg », ainsi que
16. le crédit spécial y afférent;
17. avec toutes les voix3, le projet pour un montant devisé de 534'112,- € relatif à la rénovation du gymnase de
l’école « Boudersberg »;
2
3

Madame Dall’Agnol a quitté temporairement la salle et ne participe pas au vote pour les points numéros 6.15, 6.16 et 6.17;
Monsieur Gangler a quitté temporairement la salle et ne participe pas au vote;
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18. unanimement, le devis estimatif de 240’000,- € relatif aux travaux d’installation de plafonds acoustiques
dans les salles de classe de l’école « Deich », ainsi que
19. le crédit spécial y afférent;
20. unanimement, le devis estimatif de 72’000,- € relatif aux travaux de mise en conformité du foyer « Diddelfamill »,
ainsi que
21. le crédit spécial y afférent;
22. unanimement, le devis estimatif de 57’000,- € relatif aux travaux de mise en conformité des réseaux, de
remplacement et de raccordement du chauffage pour les maisons 102 et 106, rue de l’Hôpital, ainsi que
23. le crédit spécial y afférent;
24. unanimement, le devis estimatif de 28’000,- € relatif aux travaux de mise en étanchéité de la terrasse de la
piscine en plein air, ainsi que
25. le crédit spécial y afférent;
26. unanimement, le devis remanié de 565’000,- € relatif aux travaux de mise en conformité de la piscine en plein
air, ainsi que
27. le crédit supplémentaire de 269'000,- € y afférent;
28. avec toutes les voix4, le devis estimatif de 400’000,- € relatif aux travaux d’assainissement complet des
chambres d’eau du réservoir d’eau potable «Weich»;
29. à l’unanimité, les 8 décomptes de travaux extraordinaires suivants:
• travaux de réaménagement de la rue des Bleuets, pour un montant de 41’157,36- € ;
• implémentation du projet GPS - GIS (système informatique géographique) - mesurage réseau gaz naturel,
pour un montant de 14’482,20- €;
• installation de panneaux d’affichage vitesse 50 en agglomération, pour un montant de 27’365,23- €;
• amélioration des mesures d’économie d’énergie aux bâtiments communaux, pour un montant de 34’679,07- €;
• réaménagement de la place de jeux et mise en conformité de la crèche « Minettsdepp » pour un montant de
31’813,96- €;
• acquisition de cylindres et serrures du type SALTO pour diverses écoles pour un montant de 29’273,93- €;
• réalisation d’une installation photovoltaïque au Centre Sportif René Hartmann pour un montant de 70’687,67- €;
• construction d’un garage-box au Centre culturel régional pour un montant de 14’557,14- €;
30. unanimement, l’attribution de subsides extraordinaires suivants:
• 100,- € à l'a.s.b.l. Île aux Clowns, en tant que soutien de ses activités pour 2016 ;
• 150,- € à l'a.s.b.l « Association des victimes de la route », en tant que cotisation pour 2016 ;
• chaque fois 170,- € aux associations suivantes: Astronomes Amateurs, Centre d'intervention Dudelange,
Dëschtennis Diddeleng, Fuesveräin Knabbermais, HBD, Judo & Ju-Jitsu Dudelange, Syndicat d'initiative
et de tourisme Dudelange, Computercouren, Les Peaux-Rouges, Basket T71 Diddeleng, Foyer de la femme,
Grupp Saint Jean Diddeleng, Senior Luxembourg Steelers of Dudelange, Junior Luxembourg Steelers of Dudelange, Union luxembourgeoise des femmes baha'ies, Red Sappers Baseball Team, Aikido Dojo Diddeleng, Badminton
Club Dudelange, Elterevereenegung LNBD, Natur & Ëmwelt Diddeleng, Croix Rouge migrants et réfugiés, Comité
du quartier Italie Les Bons Voisins, pour avoir participé à l'édition 2016 de l’action « Summer, Spill a Spaass »;
4

Madame Schlussnuss et Monsieur Thill ont quitté temporairement la salle et ne participent pas au vote.
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chaque fois 170,- € aux associations suivantes: Astronomes Amateurs, Centre d'intervention Dudelange,
Dëschtennis Diddeleng, Fuesveräin Knabbermais, HBD, Judo & Ju-Jitsu Dudelange, Syndicat d'initiative et de
tourisme Dudelange, Société municipale de gymnastique Union Diddeleng, Computercouren, Greng Scouten a
Guiden Diddeleng, Interesseveräin Brill, Les Peaux-Rouges, Basket T71 Diddeleng, Foyer de la femme, Groupe
Saint Jean Diddeleng, Senior Luxembourg Steelers of Dudelange, Junior Luxembourg Steelers of Dudelange,
Union luxembourgeoise des femmes baha'ies, Arrow Club Dudelange, HBD Jugendkommissioun, Parc Le'h
Adventures, Praxisfeld Bochum, Red Sappers Baseball Team, Aikido-Dojo-Diddeleng, Taekwondo Club Diddeleng, Badminton Club Dudelange, Elterevereenegung LNBD, Natur & Ëmwelt Diddeleng, pour avoir participé
à l'édition 2015 de l’action « Summer, Spill a Spaass ».

Sub point numéro 7 de l’ordre du jour, le conseil municipal avalise les changements dans l’organisation de l’enseignement fondamental pour l’année scolaire 2016/2017, concernant essentiellement le remplacement d’une institutrice pendant son congé de maternité.
Le 8e point de l’ordre du jour se rapporte aux décisions ayant trait à l’Hospice civil de Dudelange:
•
ainsi, le conseil communal approuve d’un commun accord le bilan et compte de l’exercice 2015 de
l’Hospice civil, et
•
dans un deuxième tour de scrutin, accepte avec 10 voix et 4 abstentions, la demande de la commission
administrative de l’Hôpital au sujet de la créance de l’Hôpital envers la Ville de Dudelange et déclare irrécouvrable et de ce fait désiste au recouvrement de cette dette de 3'760’723,63- € de l’Hôpital envers la Ville.
9e point de l’ordre du jour: unanimement sont acceptées les changements de la composition de différentes commissions locales. Dans la commission de l'environnement et de l'énergie, Monsieur Nico Steffen remplace Monsieur
Eric Huttert, dans la commission des bâtisses et de l'urbanisme, Madame Jessica David remplace Monsieur Eric
Huttert et dans la commission des jeunes, Monsieur Jo Malano remplace Madame Tanja Becker-Gaasch.
Ad point numéro 10 de l’ordre du jour, les remplacements suivants sont acceptés au sein du Centre d’Intervention
Dudelange comme suite à la démission de Monsieur Henri Glesener. Monsieur Roby Goergen est nommé chef de
corps et Madame Christine Vanzella est nommée chef de corps adjoint du service d’incendie et de sauvetage de
la Ville de Dudelange pour un terme de 5 ans.
11e point à l’ordre du jour: décisions de personnel en séance publique. Par des votes unanimes, est créé un poste
d’employé communal dans la carrière C, à plein temps et à durée indéterminée pour le service de la gestion des ressources humaines. Avec 10 voix et 3 abstentions, le conseil communal crée deux postes de fonctionnaires communaux à tâche complète dans la carrière de l’artisan (instructeur de natation) pour le service des sports. Finalement,
par des votes unanimes, les tâches de Monsieur Andrew Joubert et de Madame Josiane Michels sont adaptées.
Le 12e point a été ajouté à l’ordre du jour comme suite à la demande du conseiller communal Monsieur Jos Thill.
Il concerne une motion pour informer les habitant-e-s de la commune de la commission des loyers et des aides au
logement locatif. Après discussion, le conseil communal adopte la motion unanimement.
Sur demande de Monsieur Jean-Paul Gangler, conseiller communal, le 13e point fut ajouté à l’ordre du jour au
cours. Le conseil a une discussion approfondie au sujet du fonctionnement du projet Vël’OK, géré par le Centre
d’Initiative et de Gestion Local d’Esch-sur-Alzette, ceci après une année de fonctionnement.
14e point: questions des conseillers communaux au collège des bourgmestre et échevins:
• la question de Madame Michèle Kayser-Wengler au sujet de la dégradation du plâtre des plafonds de
l’école « Deich » et de la mise en place de plafonds acoustiques a été traité ensemble avec les points
6.18 et 6.19 de l’ordre du jour ;
• la question concernant le fonctionnement de la commission communale des loyers, soumise par Monsieur
Jos Thill a été traitée au point précédent, et
• finalement, Monsieur le bourgmestre répond à la question posée par Monsieur Jos Thill concernant la
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propriété des édifices religieux sis sur le territoire de la commune de Dudelange.
Décisions en séance à huis clos:
Point numéro 15 de l’ordre du jour5: le conseil communal marque son accord à l’admission différée à l’enseignement fondamental d’une année pour un écolier.
16. Office social6: renouvellement par moitié du conseil d’administration. Les mandats de Mesdames Romaine
Goergen, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Tania Becker-Gaasch et de Monsieur Romy Rech sont renouvelés pour
un terme de 6 ans avec effet au 1er janvier 2017.
Ad point numéro 177, les décisions suivantes sont prises par le conseil communal:
Personnel (17.1.-17.11.):
•
engagement de quatre employées communales à durée déterminée (1er octobre 2016 au 30 septembre 2017)
dans la carrière de l’aide éducateur avec des tâches variables de 10-20 heures par semaine pour le service
des structures d’accueil: Mesdames Méline Heuer, Lorella Piazza, Saskia Rodrigues et Rachel Salgueiro;
•
engagement de Monsieur Max Hoffmann comme employé communal à durée déterminée (1er octobre
2016 au 30 septembre 2017) dans la carrière de l’aide éducateur avec une tâche variable de 30-35
heures par semaine pour le service des structures d’accueil;
•
engagement avec classement de Madame Marion Halsdorf comme employée communale à durée déterminée (1er octobre 2016 au 30 septembre 2017) dans la carrière de l’éducateur diplômé avec une tâche
variable de 35-40 heures par semaine pour le service des structures d’accueil;
•
engagement de quatre employés communaux à durée déterminée (1er octobre 2016 au 30 septembre
2017) dans la carrière de éducateur diplômé avec des tâches variables de 35-40 heures par semaine pour
le service des structures d’accueil: Mesdames Joan Esteves de Oliveira, Gwendy Esteves de Oliveira;
Monsieur Mikel Molitor et Madame Elisabeth Ney;
•
engagement avec suppression du service provisoire avec effet au 1er octobre 2016 de Madame Stefania
Dionigio comme employée communale à durée indéterminée dans la carrière de l’éducateur diplômé à
tâche complète pour le service des structures d’accueil;
•
engagement de Madame Dalila Dervisevic comme employée communale à durée déterminée (1er octobre
2016 au 30 septembre 2017) dans la carrière de l’éducateur gradué à tâche complète pour le service
des structures d’accueil;
•
nomination provisoire de Messieurs Yann Schiltz et Luc Reuter aux postes de fonctionnaires communaux,
carrière de l'artisan (instructeur de natation) au service des sports avec effet au 1er décembre 2016;
•
nomination provisoire de Madame Jessica Kraemer au poste de fonctionnaire communal, carrière de
l’agent municipal;
•
nomination définitive de Monsieur Jeff Künzer au poste de fonctionnaire communal, carrière du rédacteur
pour le service de la circulation;
•
démission de ses fonctions de fonctionnaire communal, carrière de l’éducateur diplômé affectée à l’éducation précoce, de Madame Nadine Thill avec effet au 1er septembre 2016.

Les prochaines réunions du conseil communal sont fixées aux dates suivantes:
•
vendredi, 28 octobre 2016 à 8.00 heures;
•
vendredi, 18 novembre 2016 à 8.00 heures.
Fin de la séance vers 13.40 heures.
***
5
6
7

Mesdames Di Bartolomeo-Ries et Schlussnuss ont quitté la salle et ne participent pas au vote ;
Madame Di Bartolomeo-Ries et Monsieur Rech ont quitté la salle et ne participent pas au vote ;
Madame Schlussnuss a quitté la séance et ne participe pas au vote.
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GEMENGEROTSSËTZUNG
VUM 30. SEPTEMBER 2016
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Léif Kollege vum Schäffen- a Gemengerot, léif Vertrieder vun der
Press. Ech begréissen Iech hei ganz häerzlech fir eis
éischt Gemengerotssitzung no der Rentrée. Entschëllegt hu sech de Marc Lazzarini, de Marc Schiffmann
an d’Colette Kutten. Mir hunn en zimlech chargéierten
Ordre du jour, deen eis de ganze Muere wäert beschäftegen.

1. KORRESPONDENZ
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ënnert
dëse Punkt fält weider näischt, ausser datt mer fir
d’Rentrée ëmmer pénktlech de Schoulbuet ausdeelen
un d’Schoulkanner vum Enseignement fondamental an
Dir hutt och en Exemplaire vun deem Schoulbuet hei
virleien, deen Opschloss gëtt iwwer d’Organisation
scolaire. Hei ginn ech d’Wuert direkt weider un de
René Manderscheid, deen och nach deen een oder anere Punkt dozou huet.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Léif Membere
vum Gemengerot, Dir hutt vu mir e klengen Dossier
ausgedeelt kritt. Dir hutt et an der Press gelies, datt
de Syndikat Minettkompost entgéint allen anere Bestriewungen op aner Plaze vun Delokaliséierung, Outsourcing, nennt et wéi der wëllt , beschloss hat am
Komitee, an déi Richtung ze goe fir eist Wierk a Eegeregie ze exploitéieren. Dat hu mer elo mam Stéch-

datum 13 September 2016 gemeet an ech hunn Iech
also d’Ënnerlagen aus der Press zoukomme gelooss
souwéi och déi 16 Säiten Dossier de presse, déi mer
do ausgedeelt hunn, wou Dir alles vun A bis Z iwwer de
Minettkompost kënnt noliesen.

2. VERKÉIERSREGLEMENTER
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Et gëtt
verschidde Modifikatiounen, wat d’Verkéiersreglementer
ugeet an do ginn ech dann d’Wuert un d’Claudia
Dall’Agnol weider.

2.1. Ännerung vun engem Verkéiersreglement op der
Lëtzebuerger-Strooss
Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Do ass emol dee
Punkt, dee mer déi leschte Kéier hu misse vum Ordre
du jour huelen, dat war déi Geschicht mat Ponts &
Chaussées, déi eis gesot huet, déi Plaz wou mer wollten déi Bushaltestell maachen, déi wier “hors agglomération” an hiert Schëld géif falsch stoen an eppes,
wat net an eiser Agglomeratioun wier, dat bräichte
mer och net ze reglementéieren.
Mir waren elo nach eng Kéier mat Ponts & Chaussées
op der Plaz am August a mir sinn eis mat hinnen eens
ginn, wou mer déi Bushaltestell lénks a riets dierfen
a musse maachen an zwar op der Héicht vum Haus
Nummer 260. Dat Diddeleng-Schëld réckelen se och
net, dat bleift stoen, wou et ass a mir maachen och
nach en Zebrasträifen dohinner, och natierlech an Ofsprooch mat hinnen.
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Dat ass also gekläert, fir datt d’Leit dann och sécher
iwwer d’Strooss kommen. Mir hunn also den Accord vu
Ponts & Chaussées an och vun der statlecher Verkéierskommissioun fir dat mer dann elo endlech kënnen déi
Bushaltestelle lénks a riets an Ugrëff huelen. Dann hoffe mer och, datt dee Bus geschwë wäert kënne fueren.

Wien ass mat deem Verkéiersreglement averstanen.
Dat ass unanime. Merci villmools.

Just als Rappel fir déi, déi sech net méi kënnen erënneren: Et handelt sech em déi RGTR-Linn mat der Nummer
200, déi soll jo bis op Diddeleng verlängert ginn. Déi fiert
elo just vun der Stader Gare iwwert d’Escherstrooss
via Kockelscheier op d’Beetebuerger Gare an herno soll
déi dann eben iwwer d’Lëtzebuergerstrooss era bis bei
de Kierfecht an den Terminus op der Nuddelsfabrik verlängert ginn. Bis op d’Gemeng dat wëllt de Ministère de
Moment op alle Fall nach net. Ech erënneren drun, datt
et eng staatlech Linn ass.

2.2. Approbatioun vun engem temporaire Verkéiersreglement an der Avenue Grande-Duchesse Charlotte
- Chantier “Shared-Space”;

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Villmools
Merci fir dës Explikatiounen, si Froen dozou?

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hätt just zwou kleng
Froen dozou: Mussen do och erëm, fir datt den Accès
gutt ass och fir Leit mat enger Mobilité réduite, Beem
ewech gemaach ginn oder muss den Trëttoir erof gesat
gi fir datt d’Leit do era kommen? An zweetens: Gëtt e
Bushaischen do opgeriicht? Dat sinn d’Froe vun de Leit.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Dat mam Bushaische muss ee kucken, wann et esou wäit ass, mä
mir kréie vu Ponts & Chaussées – dat steet och ëmmer am Avis vun der statlecher Verkéierskommissioun
– gesot, déi Haltestelle musse selon les règles de l’art
gemaach ginn an och fir Leit mat enger Mobilité réduite accessibel sinn. Normalerweis mussen do keng
Beem ewech geholl ginn. Mir kënnen dat zwar nach eng
Kéier op der Plaz kucken, mä et handelt sech éischter
drëm, Trëttoiren ofzesenken. Ech gesinn op den éischte
Bléck net firwat do misst iergend ee Bam wäichen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wann dat
de Fall wier, misste mer eng Autorisatioun vum Ëmweltministère kritt hunn an dat ass den Ament net de Fall.
Wa weider keng Froen dozou sinn, géif ech proposéieren,
datt mer zum Vote iwwerginn.

Da géife mer op dat nächst Verkéiersreglement iwwergoen, dat ass de Shared Space.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Dat ass am Zesummenhang vum Chantier vum Shared Space ze
gesinn. Mer hu jo probéiert, an der Wolter-Strooss
de Geschäftsleit entgéint ze kommen, dat heescht,
datt d’Leit do kenne kuerz hale fir eppes op- oder ofzelueden. Dat Ganzt huet awer e bëssen ausgeaart.
Eng Geschäftsfra hat permanent hiren Accès zu hirem Buttek zou geparkt, hir Vitrinn zou geparkt, sou
datt déi Leit knapps nach an hire Buttek erakomm si
well eben hir Entrée zou geparkt war. Där Madame
hu mer gehollef andeems mer hir där kleng Poteauen dohi gestallt hu fir datt zumindest hir Entrée an
hir Vitrinn fräi bleiwen. Aner Geschäftsleit wëllen dat
net, et hänkt dervun of, wéi ee Geschäft een huet.
Bei deenen enge muss ee méi schwéier Saache opan auslueden, bei deem aneren huet ee vläit just eng
Tut. Dat Ganzt wier eigentlech kee Problem gewiescht
wann d’Leit sech un alles gehalen hätten. Allerdéngs
huet d’Police misse permanent agräife well et zu enger
Aart Dauerparking ginn ass, dat heescht, d’Leit hunn
net méi nëmmen op- an ofgelueden, mä si hunn hiren
Auto einfach permanent do stoe gelooss an du sinn se
natierlech protokolléiert ginn.
Mir hu versicht, all de Geschäftsleit entgéint ze kommen an deenen hir Wënsch ze erfëllen, an natierlech
awer och dem Client entgéint ze kommen an och nach
ze kucken, datt d’Police net andauernd do muss agräifen. Dat heescht, mir probéieren d’Quadratur des
Kreises ze maachen. D’Police selwer war e puermol op
der Plaz, si ass och bei eenzel Geschäftsleit perséinlech an de Buttek schwätze gaangen. Mir si mat der
Police esou verbliwwen, datt mer e Schëld “Stationnement interdit excepté 15 minutes” dohinner géife
maachen an dat reglementéieren. Dat erlaabt dann,
während enger Véirelstonn op- an ofzelueden an alles, wat doriwwer erausgeet, do wäert d’Police weiderhin en oppent An hu fir ze verhënneren, datt do
Leit dauerparke well dat ass net de Sënn an Zweck
vun der Saach. Et war eigentlech geduecht fir de Ge-
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schäftsleit an de Clienten entgéint ze kommen, fir datt
d’Leit do kënnen oplueden an hir Päck net musse bis
bei d’Gare schleefen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Et schéngt
weider keng Froen dozou ze ginn, da géif ech proposéieren, datt mer zum Vote iwwerginn.
Ass de Gemengerot mat dësem Verkéiersreglement
averstanen? Dat ass unanime. Merci.

3.

OPHIEWE

VUM

GEREGLEMENT
DEZEMBER

GEMEN-

VUM

1998

11.

IWWERT

D’TAXISDÉNGSCHTER
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Mir bleiwe
bei der Mobilitéit a komme bei dat neit Taxisregelement.
D’Gesetz gesäit vir, datt verschidde Gemengereglementer mussen abrogéiert ginn an dat ass och de Fall
fir d’Reglement iwwer d’Taxien.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Do kann ech mech
ganz kuerz hale well ech hat Iech déi lescht Kéier e ganzen Exposé gemaach an d’Detailer och erkläert zum neien Taxisgesetz. Dir wësst, datt bis zum Vote vun dem
Gesetz den 20 Abrëll an der Chamber d’Taxiswiese jo vun
de Gemenge geregelt ginn ass an dofir hu mer och e Gemengereglement zu deenen Taxie mussen hunn. Dat neit
Gesetz ass awer elo a Kraaft an d’Reglementatioun fällt
dann un den zoustännege Ministère, déi gëtt do zentraliséiert. Dofir brauche mer eis lokaalt Reglement net méi
an dofir musse mer dat dann elo och formell ofschafen.
Dat selwecht gëllt och herno fir de Punkt 6.6 op eisem Ordre du jour, da brauch ech do net nach eng Kéier d’Wuert
ze huele fir dat selwecht ze zielen. Mir haten natierlech
och en Taxereglement fir déi Taxien hei an der Gemeng an
dat musse mer herno natierlech och ofschafen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ass de Gemengerot mat der Abrogatioun vum Règlement grand ducal vum 11. Dezember 1998 iwwert d’Taxisdéngschter
averstanen? Dat ass unanime. Merci villmools.
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4.

APPROBATIOUN

VUM

REGLEMENT ZUR SCHAFUNG
VUN ENGEM EFFICACE OFFALLPRÄVENTIOUNS- A -GESTIOUNSSYSTEM
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wat eist
Offallreglement ubelaangt, ginn ech d’Wuert un eise
Schäffe René Manderscheid.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Dir wësst, dass
mer dat Gesetz do am Mee 2016 an der Ëmweltkommissioun haten, mir hunn dat do unanime verabschit an
et ass och esou, datt mer nach zwee Avise hu misse
kréie vun der Ëmweltverwaltung an och vun der Inspection sanitaire éier mer dat kënnen haut an de Gemengerot ginn. Dat ass dann och da geschitt, mir hunn dat
och positiv aviséiert kritt. Dir wësst, mat deem neie
Offallgesetz vum 21. Mäerz 2012 sinn d’Gemengen opgefuerdert ginn, déi bestoend Offallreglementer un déi
national Legislatioun unzepassen. Mat där Upassung
ännert sech awer näischt Grondsätzleches un eisem
Offallreglement wat och gutt esou ass well mat der Offallgestioun, mat där mer hei zu Diddeleng fueren, hu
mer en Taux de recyclage vun 58% erreecht a leien domat iwwer der Virgab vun der EU fir 2020.
D’Ëmweltverwaltung hat eng Virlag fir d’Gemengen
ausgeschafft an déi hu mer dann och an eist neit Reglement iwwerholl. Op déi baséiert sech eist Reglement
a mir hunn do just verschidde spezifesch Upassunge
gemeet, respektiv Upassungen, déi sech speziell op
den Diddelenger Terrain wäerte bezéien.

Wéi gesot, mir hunn zwee Avise vun eiser Propos
erakritt. Dem Avis vun der Inspection sanitaire war
positiv, am Avis vun der Ëmweltverwaltung hu mer e
puer Recommandatioune an och e puer Proposen ausgeschwat kritt an déi hu mer alleguerten 1 zu 1 an
eisem Offallreglement iwwerholl.
Eng wichteg Ännerung déi mer iwwerholl hunn, dat ass
d’Virlag vun der Ëmweltverwaltung gewiescht, dat ass
den Artikel 20.7 vum Offallgesetz: “Toute collecte des
déchets visés ci-devant par un tiers ne peut se faire qu'avec
l'autorisation préalable du collège échevinal”.
Dat heescht net méi an et manner, wéi datt um Terrain
vun der Stad Diddeleng keen aneren Offallentsuerger
wéi eisen eegene Service Hygiène kann täteg ginn, ausser en huet eng Autorisatioun vum Schäfferot.
Ausgeholl heivu sinn natierlech déi grouss Betriber, déi
am Kader vun enger Kommodosprozedur e Plan de Gestion des déchets mussen opstellen an dofir och Privatfirmen däerfen erunzéie well se grouss Quantitéite vun
Offäll hunn oder speziell Offäll mussen entsuergen.
Eng weider wichteg Ännerung, déi mer iwwerholl vun
der Ëmweltverwaltung, ass den Artikel 13.3 vum Offallgesetz an dee bezitt sech op d’Kapitel 3, dat ass
dat: “En cas de nouvelle construction, de transformation ou de
changement d’affectation d’un immeuble l’article 13 point 3 de
la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
doit être respecté, c’est-à-dire les établissements privés ou publics ainsi que les immeubles résidentiels doivent être dotés des
infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des
différentes fractions et qualités de déchets dont ils disposent
depuis le 1er avril 2014.”
Dat heescht, an deem Offallgesetz gëtt en Artikel
bäigeholl, deen och an eist Reglement soll integréiert
ginn. Virzegesinn ass hei, datt d’Ëmweltverwaltung
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an hirem Avis eis op Folgendes opmierksam gemeet huet: “Cette disposition s’applique aussi aux établissements et immeubles déjà existants.” Dat heescht also,
theoretesch muss och am Bestand dofir gesuergt
ginn, datt all Fraktioun, déi zu Diddeleng agesammelt
gëtt, och getrennt agesammelt gëtt. Dat gëllt besonnesch fir déi grouss Residenzen an déi grouss Appartementshaiser. Dat ass och nei am Gesetz.
Déi weider Ännerungen, déi bezéien sech méi op den
Diddelenger Terrain. Et ass Iech vläit schonn opgefall,
datt bei gréissere Residenzen d’Syndiquen, d’Géranten
vu Privatfirmen hir Saachen erausstellen an datt do
Privatfirmen déi Poubellen eidel wäerte maachen. An der
Lescht hu mer oft, zemools am Zentrum misse feststellen, datt déi Poubellë scho meeschtens zwee Deeg
virdrun eraus gesat ginn éier se eidel gemeet ginn. Da
sti se dann do op der Voie publique an dat dréit net
onbedengt bäi zu engem positiven a propperen Erscheinungsbild vun eiser Gemeng an dofir hu mer dann och
an eisem neien Offallreglement Folgendes festgehalen:
Les utilisateurs doivent sortir les récipients au plus tôt à 17.00
heures le jour avant le jour de l’enlèvement.” Dat ass nei am
Reglement.
Dann hu mer oft Fäll, wou Poubellë permanent op der
Voie publique stoe bleiwe wann se eidel gemeet ginn.
Och dat wëlle mer an Zukunft verhënneren an do ass och
dann en Artikel am Offallreglement agehale ginn, dass
nom Passage vun eisem Camion d’Poubelle wa méiglech
esou schnell wéi méiglech sollen erageholl ginn a wann
d’Leit dat net maachen, da gi se vun eis par Lettre recommandée ugeschriwwen a wann se deem ëmmer nach
net Folge leeschten, da kréien se da vun eis gesot, datt
mer d’Poubelle wäerten anzéien an da bezuelen se eng
Tax a wann se se gär erëm hätten, da bezuelen se nach
eng Kéier eng Tax sou dass mer probéieren, domadder
dat an de Grëff kréien. Mir versichen et fir d’éischt am
Gudden éier mer déi Tax wäerten applizéieren.
D’Gérancë vun de Syndice ginn natierlech schrëftlech
informéiert, datt se sech an Zukunft sollen un dat Reglement halen.
Dann hu mer nach Problemer wou d’Poubellë gaapsen,
dat heescht wou d’Deckelen opstinn. Dat bréngt zwee
Problemer mat sech. Éischtens hunn d’Leit zevill eng
kleng Poubelle an si maachen zevill dran, da kommen se
finanziell och besser ewech. Zweetens kréien eis Leit
déi Poubellen net agehaangen an si mussen se manuell
entsuergen. Et ass esou, dass mer do am Reglement

en neien Artikel dra gemeet hunn, dass dat soll ënnerlooss ginn a wann d’Leit dat net maachen, da gi se
zweemol taxéiert well d’Entsuergung ass duebel, eng
Kéier manuell an eng Kéier mat dem Krop.
Eng aner ganz wichteg an nei Ännerung betrëfft de
Sperrmüll, deen an Zukunft net méi op de Kubikmeter mä
op d’Gewiicht taxéiert gëtt. Dofir hu mer eise leschte
Won deementspriechend équipéiert. Do hu mer missen
eng Prozedur ausschaffen, wéi mer deem kënne Rechnung droen. Et ass elo esou, dass wann ee säi Sperrmüll
wëllt eraussetze, da muss mat eise Servicer e Rendezvous gemaach ginn. Wa mer dann déi Saache siche kommen, soll dat den Dag selwer sinn an d’Leit setzen déi
Saachen och eréischt den Dag selwer eraus fir wann eis
Leit kommen, dass mer dat och kënne weien.
An der Vergaangenheet war et esou, wann een eppes
den Dag virdrun erausgestallt huet, dann hat en den
aneren Dag masseg Sperrmüll do stoen, well friem Leit
hire Sperrmüll dobäi gesat hunn, wat also net säint
war an dat en awer huet misse bezuelen, sou dass mer
probéieren, iwwer dee Wee besser eens ze ginn.
Eng lescht Ännerung betrëfft eis Locatiounszëmmer
an de Caféen an aner Etablissementer. Do war et an
der Vergaangenheet esou, datt de Proprietaire ëmmer
deene Locataire gesot huet, si kéinten och seng Poubelle
profitéieren, mä an der Realitéit war dat awer seelen de
Fall. Do hu mer dann an eist Reglement iwwerholl, dass
de Proprietaire dem Locataire och soll eng Poubelle zur
Verfügung stellen, a mir hunn och festgehal, dat ee bis
dräi Locataire sollen eng Poubelle vun 80 Liter hunn,
véier bis sechs Locatairen eng vun 120 Liter a méi wéi
sechs Locatairen eng Poubelle vun 240 Liter.
Ech kann dann och direkt drop iwwergoen, mir hunn herno nach am Taxereglement de Punkt 6.3. Vu dass mer
jo elo dräi nei Taxen aféieren, kommen déi op deem Punkt
vir, ech géif se awer elo schonn annoncéieren. Am Offallreglement, wéi opgefouert, gëtt dann eng Tax agefouert fir Poubellen, bei deenen den Deckel opsteet a fir
d’Poubellen ewech ze huelen, déi permanent op der Voie
publique stinn. Do hu mer festgehalen, dat mer bei enger 80-Liter-Poubelle eng Taxe réglementaire vun 3,50
Euro, bei 120 Liter eng Tax vu 5,00 Euro, bei 240 Liter
eng Tax vun 9,00 Euro, bei 660 Liter 28 Euro a bei enger Poubelle vun 1100 Liter eng Tax vu 46 Euro aféieren
a wann een déi Poubellë gär zréck hätt, da kommen nach
eng Kéier 15 Euro derbäi. Ech ginn dovun aus, datt mer
mat där Mesure vläit e bësse méi Succès hunn.
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Beim Sperrmüll hu mer Folgendes festgehalen: Bis zu
50 Kg Sperrmüll bezilt een eng Taxe fixe vu 15 Euro, a
fir alles wat iwwer 50 Kilo eraus geet, bezilt een 0,35
Euro pro Kilo méi.
Dat sinn d’Ännerungen, déi mer Iech hei wollte proposéieren.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci fir
alleguerten déi doten Erklärungen an Erläuterungen an
d’Diskussioun ass op. Ginn et Froen dozou?

Joseph Thill (Déi Lénk): Ech hätt just zwou Froen, dat
betrëfft d’Taxen. Déi u sech net nei sinn. Fir Pabeier,
Kartong a Glas eng Kéier am Mount ewech geholl ze
kréien, dat kascht näischt. Da ginn et awer Taxen, déi
relativ kleng si wann een dat all Woch maache léisst.
Ech wollt do froen, gëtt dat beim Erfaasse vun de Poubellë festgeluecht oder mussen d’Leit dat am Ufank vum
Joer mellen, wéi oft se dat wëllen ewech huele loossen?
Dat war meng eng Fro a meng aner Fro ass: Elo huet
d’Gemeng jo scho laang Erfahrung mat där Saach, mä
féiert dat net derzou, wann een dat muss bezuelen,
datt d’Leit dat awer erëm an déi normal Poubelle geheie fir dat nëmmen eng Kéier am Mount ewech geholl
ze kréien?

Romy Rech (LSAP): Ech hunn dat gelies an ech muss
ganz éierlech soen, all Kéier och wann ech an de
Minettkompost, an de SICONA, an egal wouhi ginn, dat
Allerwichtegst, mengen ech, ass a bleift, dass mer
d’Informatioun un d’Bierger ëmmer erëm weider héich
mussen halen.
D’Vermeidung ass absolut de wichtegste Punkt an der
Geschicht vun dem Offall. Ech war elo op der Ökofoire
a wéi ëmmer gesäit een, dass muss drop higewise
ginn, dass et e Verzicht gëtt op eng ganz Rei vun Emballagen. Dir wësst, dass elo a kierzester Zäit och an
der Stad wäert e Geschäft opgoen, wou een Alles am
lassene ka kafen a wou een dann op eng ganz Rei vun
Emballagë kann dee Moment verzichten. Déi Informatioun wat d’Offallvermeidung ubelaangt, déi fannen
ech an ech wollt dat och an dësem Kontext nach eng
Kéier soen, ass a bleift fir eis Fraktioun nach ëmmer
dat Allerwichtegst wa mer iwwerhaapt iwwer Offall
schwätzen. All déi aner Saache sinn natierlech wich-

teg Elementer fir den Offall soit ze reduzéieren soit an
déi richteg Kanäl ze dirigéieren, fir dass en entweder
recycléiert oder deementspriechend verbrannt gëtt.
Ech wollt dat awer hei soen.

Josiane Ries Di Bartolomeo (LSAP): Ech hunn am Fong
just eng Fro: Wéi gëtt dat kontrolléiert? Dir hutt gesot, wann den Deckel op ass, da bezuelen d’Leit méi,
wat jo absolut richteg ass, mä wéi gëtt dat gemaach?
Wann Der dat just kéint erklären. Merci.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech hunn nach eng Fro, dat ass
vläit eng Dommheet, mä et ass relativ delikat. Wa mer
d’Kapitel 4 huelen, den Artikel 2.g.: An deem Artikel 2,
do stinn all déi Offäll, déi “exclus” si vun der Gestion
communale des déchets. Hunn ech do richteg verstanen, dass dat Saache sinn, déi net dierfen an déi normal
Dreckskëscht geheit ginn?
An dann hunn ech e Problem mam Punkt g, dat ass elo
e bëssen delikat well do si Matièren, déi net däerfen
an d’Dreckskëscht geheit ginn, a wou ech mech froen,
wat maachen do Leit, déi kleng Kanner hunn, oder déi
Leit, déi mat den Hënn eraus ginn an déi virbildlech
dat oprafen, wat d’Hënn hannerloossen? Dat fält jo an
déi Kategorie. Ech wollt awer Kloerheet hu firwat mer
eppes verbidden, wat am Fong fir en normalen Hausgebrauch elementar wier.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Ech fänke mam
Jos Thill sengen zwou Froen un. Mer musse feststellen,
dass wat eis Poubellen ugeet, déi fir d’Glas, déi fir de Pabeier, dass hei zu Diddeleng d’Disziplin awer relativ gutt
ass. Mir maache jo ëmmer Stéchprouwen, sief dat op
der SIDOR, sief dat um Minettkompost oder um STEP,
dat klappt awer relativ gutt. Do gëtt net vill gefuddelt.
Hei zu Diddeleng schaffen d’Leit relativ gutt mat.
D’Leit sëtzen hir Poubelle eraus, esoubal se voll ass.
Glas a Pabeier muss net all Mount eraus gesat ginn,
wann se net voll ass. Vu datt et jo gratis ass, kënnen d’Leit se esou laang hale bis dass se voll ass an
da setzen se se eraus. Mir stelle fest, dass mer och
relativ wéineg Abusen hu mat Pabeier oder mat Glas
op der Voie publique wou d’Leit hiren Dreck ofsetzen.
Dat ass mat dem Hausmüll ganz anescht mä mat dem
Pabeier an dem Glas ass dat awer net Fall.
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Wéi stelle mer fest, dass eng Dreckskëscht gaapst? Eis
Leit maache vun der Dreckskëscht eng Foto, de Buergermeeschter kritt de Courrier ze ënnerschreiwen an d’Leit
kréien dee Courrier mat der Foto vun hirer Poubelle déi
gaapst an da gi se een- zweemol schrëftlech gewarnt a
wann et fir déi drëtt a véiert Kéier nach ëmmer d’selwecht
ass, da gëtt d’Poubelle agezunn an da bezuelen se méi.
Mir ginn dervun aus, dass et muss eppes kaschten éier et
déngt, da probéiere mer dat elo mol a kucken, wéi et geet.
Déi Fraktiounen, déi an enger Poubelle näischt verluer
hunn, dat ass ni total ze évitéieren.
Mir soen de Leit mat eisem Reglement wat machbar
ass a wat net machbar ass an dann hu mer jo och verschidde Servicer wéi de STEP oder de Minettkompost,
déi all déi Fraktioune kënnen unhuelen. Mä natierlech
gëtt et Saachen, déi mussen op d’SIDOR goen, do
gëtt et kee wenn und aber.

Jean-Paul Gangler (CSV): Mä wou sollen d’Leit dann hir
Pampersen dra maachen?

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Hei zu Diddeleng
gëtt et den Ament just déi gro Dreckskëscht. Et gouf
emol e Pampers-Service an e puer Gemengen, mä ech
mengen, dat ass gescheitert.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech mengen, dat war
awer éischter fir Stoffwëndelen, déi konnt een ofgi fir
datt déi gewäsch ginn. Dat war awer net fir déi richteg Pampers ofzehuelen, dat war eng aner Saach.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wat hei
jo och viséiert ass, dat ass dass déi Saachen net esou

wéi se do sinn dragemaach gi mä an enger Tut, fir verschidde Saachen ze verhënneren.

Jean-Paul Gangler (CSV): Also wann do stéing “Matière
x non emballée”, da wier de Problem jo geléist.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat sinn
d’Conclusiounen, zu deene mer komm si fir dëst neit
Reglement. Da kënne mer zur Ofstëmmung kommen:
Wien ass mat deem neien Offallreglement averstanen? Dat ass unanime. Merci.
Da stëmme mer direkt och d’Taxereglement. Sidd Der
domat averstanen? Dat ass och unanime. Merci.

6. GEMENGEFINANZEN
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Bis dass
de Fierschter antrëfft fir de Forstplang virzestellen,
géif ech proposéieren, dass mer weiderfueren an dass
mer op d’Gemengefinanzen iwwerginn.

6.1. Approbatioun vun der Zweeter Conventioun
betreffend d’Cellule Nationale d'Information pour la
Politique Urbaine (CIPU)
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Den
éischte Punkt betrëfft eng nei Konventioun an en neie
Moment fir d’Stad Diddeleng, dat ass déi Konventioun
iwwer d’Cellule Nationale d’Information pour la Politique Urbaine (CIPU).
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Déi Konventioun huet e Lien generell mat der Politique
urbaine nationale wéi och locale, et ass eng Konventioun déi zu 50% vum Staat an zu 50% vun de Gemenge
gedroe gëtt.
Partner sinn an dëser Konventioun engersäits de
Ministère de Logement, respektiv den MDDI a vu
Gemengen, déi och Partner an dëser Konventioun sinn,
ass dat niewent der Stad Diddeleng och d’Stad Lëtzebuerg an d’Stad Esch.
Déi Konventioun an d’Ausriichtung, d’Zil orientéiert
sech um Niveau vum Plan directeur de l’aménagement
du territoire, en Dokument wat jo leitleedend ass wat
d’Landesplanung ugeet, wou och eng Rei vu Kriterie
festgehale sinn am Kader vun der Landesplanung, notamment och wat déi jeeweileg CDA-Gemengen sinn.
Diddeleng ass jo eng CDA-Gemeng (Centre de Développement et d’Attraction) an dat Ganzt orientéiert
sech och um Agenda vun der Europäescher Unioun,
effektiv un der Zesummenaarbecht zwëschent deene
verschiddene Staaten, awer och an der Richtung vun
engem Développement durable, an och vun enger Politique urbaine, déi och en integrative Charakter huet.
Dat heiten ass eng Konventioun, déi eng Plattform schaaft wou Experienze kënnen ausgetosch an
Échangë kënne gemaach ginn um europäesche Plang,
um nationale Plang an um lokale Plang, dofir engersäits
d’Regierung, zwee Ministèren als Partner, respektiv
d’Gemengen, dass awer och eng gemeinsam Reflektioun ka gemaach gi ronderëm déi Enjeuen déi d’Stied
kennen, déi sougenannten Enjeux urbains.
An awer och ass de CIPU do fir en Échange ze hunn,
wat déi jeeweileg europäesch Fongen, Fördergelder
uginn, fir och do deene Gemengen, déi an där Konventioun sinn, Hëllefstellung unzebidden, fir op verschidde
Projeten opmierksam ze maachen, dass et eng ganz
Rei Projete ginn um europäesche Plang, wou een als
Gemeng och kann era plangen.
Dat heiten ass déi zweet Konventioun, et gouf schonns
eng éischt Konventioun, déi gemaach ginn ass, wou mär
net Member waren, déi ass ausgelaf, a bei der zweeter
Konventioun hei sinn d’Ministèren un d’Gemeng Diddeleng erugetruede fir ze froen, ob mir wéilte matmaachen.
Wat och an dëser Konventioun interessant ass, as
dass mär als Stad Diddeleng an en Netzwierk eraginn,
wou mer en Échange hu vun Experienzen a Savoir-faire

wat statlech Entwécklungen ugeet, a mir hunn eis de
Fokus gesat vum europäeschen Agenda, engersäits alles wat Logementspolitik ugeet, wat Mobilitéit ugeet,
notamment d’Mobilité urbaine, d’Mobilitéit am Stadkär, respektiv an der Peripherie, awer och dee ganze
Volet vun der Integratioun vun de Flüchtlingen.
Dat heescht, et ass en Austausch deen an déi zwou
Richtunge geet, vum lokalen op den nationalen, europäesche Plang awer och ëmgedréint, et ass bidirektional, wéi déi Zesummenaarbecht hei stattfënnt.
Weiderhi gëtt déi Konventioun engem d’Méiglechkeet,
dass een op eng ganz Rei Date kann zeréckgräifen, op
eng elektronesch Bibliothéik wou eng Rei Referenze gi
sinn, an och Projete kënnen entfacht ginn.
Wat natierlech och bei dëser Konventioun interessant
ass, ass dass niewent deene Partneren, déi se ënnerschriwwen hunn, awer och d’Zesummenaarbecht
besteet wéi gesot mat enger Rei anere Partneren,
déi och hiren Know-how kënne mat erabréngen. Dat
ass engersäits d’Uni vu Lëtzebuerg, notamment den
IPSI, d’Unité de recherche Identité, politique, société,
espace an och de LISER, de fréiere CEPS, also zwou
Unitéite vun der Uni, déi hire Savoir-faire kënnen erabréngen a schonn eng ganz Rei Étudë gemaach hu wéi
d’Gemenge an deem kënne begleet ginn.
Opgedeelt ass déi Conventioun, respektiv déi Zesummenaarbecht, an zwee Gremien, engersäits méi e
politesche Gremium wou eng Concertation politique
stattfënnt tëschent de politeschen Acteuren, déi
sech op d’mannst eemol am Joer gesäit, déi sech och
e Programme de travail gëtt, an deen och ofseent.
Dann ass natierlech och e Conseil de gérance technique, wou éischter dann d’Mataarbechter vun de jeeweilege Ministèren a Gemengen dobäi si fir ze kucken,
dass d’Ëmsetzung gemaach gëtt.
Natierlech iwwert déi heite Konventioun, wou och e
Budget zur Verfügung gestallt gëtt, déi och gutt 5
Joer dauert, déi um 29. Juni 2016 ugelaf ass, déi vun
alle Partien ënnerschriwwe muss ginn, oder schonn ënnerschriwwe ginn ass. Et ass e globale Montant vun
100.000 Euro, d’Stad Diddeleng dréit 8% dovunner,
dat sinn 8.000 Euro. Mer hunn an der Liste modificative och dee Montant dragesat.
Also, dat heiten ass eng ganz flott Konventioun, wou
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am Kader vun enger Ausschreiwung de Prestataire de
Volet vun der Coordinatioun wäert wouerhuelen, a wou
mir als Stad Diddeleng an en europäescht Netzwierk
mat nationalen Acteuren a lokalen Acteuren erakommen, fir generell iwwert déi nächst 5 Joer ze kucken,
wéi een sech positionéiere kann um Niveau vun der Politique urbaine, fir och en Échange d’expériences ze hu
mat anere Stied.
Dat wäert der Stad Diddeleng an deenen anere Stied
sécher zegutt komme fir an dee Réseau eranzeklammen an och do kënne mat Akzenter ze setzen.
Dat ass dat, wat ech zu dëser Konventioun wollt soen,
an natierlech ass elo d’Diskussioun op.

Jean-Paul Gangler (CSV): Merci fir déi Ausféierungen
do, ech muss awer éierlech soen, dat ass mär nach
ëmmer alles vill ze theoretesch, ech hu bal d’Tendenz ze
soen, ech gesinn net richteg wat dat doten eis bréngt.

geet déi Informatioun, wéi geet den Informatiounsfloss?
Wéi ass et an akute Phasen?
Wéi oft kënnt esou e Groupe zesummen, fir konkret um
Terrain positiv op e Projet anzewierken?
Well et gi jo awer vill Parallelismen an där ganzer Geschicht, eng Gemeng developpéiert eppes, da wier et
jo wichteg fir wa mär schonns an esou engem Verbond mat dra sinn, déi eng oder aner Stellungnahm zu
dem engen oder anere Projet ze kréien, fir ze kucken
fir deen entweder ze optimiséieren oder fir verschidde
Saache falen ze loossen, well do Experienzen op anere
Plazen net esou efficace waren.
Ech fannen, och fir eis Fraktioun, dat doten ass eng
gutt Initiativ. Ech fannen et och gutt fir mat jidderengem iwwert klenger oder gréisser Projeten en Austausch ze hunn, mä ech mengen och, dass awer trotzdem an der Finalitéit misst gekuckt gi fir konkret um
Terrain och vun der enger oder anerer Saach ze profitéieren oder ze beneficiéieren.

Wann ech elo e puer praktesch Beispiller villäicht kritt
hätt, dat hätt mir d’Saach méi einfach gemaach.
Elo hutt Dir dat dote jo schonns ënnerschriwwen den
29. Juni, elo froen ech mech wat musse mär elo hei
ofstëmmen?
Awer nach eng Fro hunn ech: Mir hu jo och de PROSUD, deen sech soll ëm déi europäesch Fördergelder
këmmeren, mécht dat keen duebelen Emploi mat där
heiter Saach? Merci.

Romy Rech (LSAP): Ech mengen, fir eis Fraktioun ass
et esou, dat ass och meng perséinlech Meenung, dass
besonnesch an deem dote Punkt, wat den Urbanismus
ubelaangt - a mär si jo hei an der Stad Diddeleng mat
grousse Projete konfrontéiert - all Échange an all Méiglechkeet, déi ee kann hu mat anere Stied, mam Ministère a mat der Uni, mat anere Syndikater a wat
net nach alles vu Gruppéierungen et dorëmmer gëtt,
déi sech an där doter Thematik doheem fillen, ëmmer
wichteg ass.
E grousse Problem, deen ech gesinn, dat ass: Wéi präzis gëtt dat um Stéck an der Praxis? Wéi kann ee präzis
vun Experienzen an och anere Méiglechkeeten, déi et
am noen Ausland oder an der Regioun oder hei am Land
gëtt, wéi kann ee vun deene Saache profitéieren? Wéi

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
Här Rech. Nach weider Stellungnahmen?
Dat ass net de Fall, da géif ech op déi verschidde
Punkten agoen.
Ech hat uganks gesot, dat ass en neie Moment fir
d’Stad Diddeleng, keen oninteressante Moment, a
mär si jo hei an enger Situatioun, et ass richteg dass
d’Konventioun ënnerschriwwe ginn ass, et ass dat wat
de Schäfferot wollt, dass mär déi heite Konventioun
hei am Gemengerot mat Iech diskutéieren, dat ass
awer wichteg.
Et ass eng nei Konventioun an et soll een de Moment
och notze fir en Échange hei am Gemengerot iwwert
dës Konventioun ze hunn.
Wat ee muss soen, et ass e Prozess deen uleeft, hei
gëtt e Prestataire beoptraagt vum Ministère nodeems
e selectionéiert ginn ass fir d’Gemengen ze begleeden.
Et kann een awer soen, dass déi lescht Erfahrungen,
déi gemaach gi sinn, dass et do Méiglechkeete gouf,
a verschidde Programmer eranzekucken, en Échange
ze hu mat enger ganzer Rei aneren auslännesche Gemengen, sief dat iwwert eBac-Projeten, FEDER-Pro-
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jeten, an dass mär och an der Situatioun hei si vu
Best practices, méi um europäesche Plang, wat net
oninteressant ass.
An och natierlech ze kucken, dass ee verschidden Thematiken huet, déi sécherlech déi selwecht Froestellungen hunn, sécherlech op engem anere Niveau, an
dass een net ëmmer d’Rad brauch nei ze erfannen.
An et ass och do, wou déi ganz Diskussioun sech situéiert, a wou deen Austausch sech situéiert, a par
rapport zu deenen Themen, déi definéiert gi sinn, a bei
dem Prozess, deen elo hei uleeft, mengen ech, dass
dat sécherlech e ganz wichtege Prozess ass fir eng
Rei Infoe kënnen ze kréien.
An et ass sécherlech keen Double emploi par rapport
zum PRO-SUD, well de PRO-SUD eng ganz Rei aner
Kompetenzen huet, wéi elo nëmmen d’Fördergelder.
De PRO-SUD huet sécherlech eng Kéier de Lead geholl
fir Informatiounen ze ginn, mä dat war och mat villen
anere Gemengen hei an der Südregioun, déi sécherlech
och net hei dran sinn.
Dofir ass dat awer aneschters ze beliichten. Am PROSUD, do sinn 11 Gemengen, hei sinn et 3 Gemengen
an dovunner just 2 aus dem Süden, dat heescht et
ass awer aneschters opgestallt um Niveau vun der
Approche.
Et ass jo och, vu dass dee Prozess uleeft, kee Problem
fir de Gemengerot um Courant ze hale wéi dat heiten evoluéiert, respektiv wann et an dëse Reien Ureegunge sinn, déi een an déi doten Diskussioune ka mat
era bréngen, Ureegungen déi ee méi politesche Charakter hunn oder ee méi technesche Charakter hunn,
well mir jo déi zwee Niveauen hunn, déi sech natierlech
och concertéiere par rapport zu der Thematik, déi definéiert ginn ass. Logement, Mobilité urbaine an och
d’Integratioun vun de Flüchtlingen, dat ass dat wat um
europäeschen Agenda festgehale ginn ass, an dat soll
jo och Nidderschrëft fannen um nationalen, respektiv
um lokale Plang fir déi dräi Niveauen ze hunn.
Dofir si mär als Schäfferot ganz gär bereet fir dat mat
opzehuelen, an dat och an d’Diskussioune mat eranzehuelen.
Dat zu den Ausféierunge vun de gestallte Froen.
Da géif ech proposéieren, dass mer zur Ofstëmmung iw-

wer ginn. Wien ass mat där Konventioun averstanen?
Dat sinn d’Stëmme vun LSAP, déi Gréng an déi Lenk.
Wien ass net domadder averstanen?
Wien enthält sech? Dat ass d’CSV.
Da géif ech proposéieren, dass mer ee Punkt zerécksprangen.
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5. APPROBATIOUN VUM
FORSTPLANG VUN DER GEMENG DIDDELENG 2015-2024;
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech begréissen an eiser Ronn den Här Guy Netgen, deen eis
hei de Forstplang virstellt vum Joer 2015-2024 fir
dass mär deen och approuvéieren, fir dass déi néideg
Moossname kënne geholl ginn.
Mär hate schonn hei eng Kéier eng Ronn zesumme gedréint an engem informelle Gemengerot, wou
d’Conseilleren hei Opschloss kruten iwwert de Forstplang, haut geet et ëm d’Approbatioun, mär ginn eis
awer sécherlech haut nach eng Kéier e Moment fir
drop anzegoen, an ech ginn d’Wuert weider un de
Fierschter Guy Netgen.

Guy Netgen (Fierschter vun Diddeleng): Also, et geet
ëm den Amenagementsplang vun den nächsten 10
Joer vum Gemengebësch Diddeleng, dat ass de Plang
wou opgestallt gouf, wou fir d’éischt den Ist-Zoustand
vum Bësch erfaasst gëtt, an duerno gekuckt gëtt, wat
an deenen 10 Joer soll an de Bëscher geschafft ginn.
Den Amenagementsplang ass elo den éischte fir
d’Gemeng Diddeleng, mär haten am Fong nach ni een, u
sech ass et awer am Gesetz virgesinn, dass all ëffentleche Bësch een huet, net nëmme vum Gesetz hir, mä och
vun eisem Certificateur FSC, do ass et och virgesinn,
dass en Amenagementsplang vun de Bëscher dodran
ass an och elo en neit europäescht Gesetz FLEGT. Do
muss all Bëschbesëtzer esou en Amenagementsplang
hunn, wann e säin Holz wëllt kommerzialiséieren, wann e
säin Holz wëllt op de Marché bréngen, do muss een dann

och déi Tracë kënnen novollzéien, wann Holz iergendwou
verkaf gëtt, vu wou et kënnt, dat ass d’FLEGT-Gesetz.
Eise Plang, dee mär elo hei virleien hunn, deen ass fir
d’Joer 2015, en ass elo e bësse méi spéit era komm,
bis 2024 an en ass vun eisem Service Aménagement
opgestallt ginn, et ass awer e Bureau d’Études deen
en ausgeféiert huet, dat war de Bureau EFOR-ERSA,
déi hunn en opgestallt a wéi gesot, mär haten eng
ausféierlech Presentatioun am Mee.
Ech muss soen, ech hunn d’Dokument och net virleien,
well ech et eréischt kréie wann et gestëmmt a vum
Minister ënnerschriwwen ass, dofir hunn ech och nëmmen net ganz vill virleien, well ech de ganzen Dossier
och net kritt hunn. Mä, wéi gesot, d’Haptsaach ass,
wat soll an de Bëscher geschafft ginn.
Et huet sech erginn, dass de Bësch wéi e groussen
Deel vun de Bëscher hei am Land iwweraalt ass, déi
meeschte vun eise Buchebëscher hunn iwwer 180
Joer, d’Eechen iwwer 200 Joer, an en ale Bësch huet
eben - fir d’Leit dobaussen, fir spazéieren ze goen ass
et natierlech flott wann ee méi deck Beem do stoen
huet wéi jonker, mä déi iwweraalt Beem hunn de Problem, dass se gesondheetlech méi ugeschloe sinn, dass
de Gesondheetszoustand vum Bësch net méi sou optimal ass, wéi e soll sinn, an dofir ass elo an deem Plan
d’aménagement virgesinn, déi eng oder aner Partie ze
verjüngen. Dat ass dann de Quartier de régénération,
dee soll innerhalb vun 10 Joer verjüngt ginn. Anerer,
do steet dann “Régénération élargie”, dee soll réischt
innerhalb vun 30 Joer, dat heescht an den nächste
Pläng déi dann opgestallt ginn, sollen déi verjüngt ginn.

Op verschidde Bëscher, virun allem déi Bëscher ronderëm de Fernsehtuerm, de Ginzebierg, dat ass esou eng
Futaie jardinée, also e Plänterwald wéi et heescht, déi
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ginn als deen traitéiert an och traitéiert, dat heescht
do gëtt op där ganzer Fläch gekuckt ginn, dass jonk an
al Beem zesummen do stinn, vun all Duerchmiesser, vun
all Alter, vun all Holzaart. Eng Verdeelung, dat heescht,
dass et permanent d’Bild vun engem geschlossenen
ale Bësch duerstellt, deen dann awer flächeg och verjüngt gëtt, wou dann eben déi al Beem am Schiet an am
Schutz vun deene Jonken erop wuessen.

Elo hate mer de ganze Plang virleien, dee menger Usicht
no awer schonns zolitt ass. Ech fannen net, dass deen
esou succint ass wéi dir dat elo gesot hutt. Da kënne
mer jo nach op Saache waarden, déi nokommen.
Also, éischtens wollt ech emol Merci soen, dass mer
am Virfeld Erklärungen dozou kritt hunn, well ouni dës
Erklärungen hätte mer eis an dem groussen a komplexen
Dokument verluer.

Dat heiten ass elo well d’Gesetzgebung virgesäit, dass
alleguerten d’Gemengen an d’Staatsbëscher mussen
e Plan d’aménagement hunn.

Et ass awer schuet, dass mer net direkt dat ganzt
Dokument, da heescht dee grousse Plang, dee mer elo
an eisem Dossier vum Gemengerot haten, dass mer
deen net schonns virum informelle Gemengerot haten.

An der Verwaltung ware wéinst Personalmangel a
Mangel u finanzielle Mëttele vill Pläng net gemaach
ginn, an do hunn se missten an de leschten 2 Joer
vu bal all de Gemengen an Staatsbëscher opgestallt
ginn, an dowéinst ass et u sech en Aménagement abrégé, dat heescht et ass eng light Versioun vun engem
Aménagement. An engem richtegen, do kënnt nach
dat ganzt Wegenetz mat dran, d’Erhuelungsfunktioun
an alles, dat ass hei alles nëmmen eng Kéier ganz kuerz ëmrass, mä et ass awer elo net an d’Detailler agaange well dat soss sou en decken Schmöcker ass,
dee relativ deier ass an de Staat net déi Méiglechkeeten hat fir all déi Propriétéiten elo sou en detailléierte
Plang auszeschaffen. Wahrscheinlech wäert et dann
déi nächste Kéier méi en detailléierte Plang ginn.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da soen
ech eisem Fierschter Merci fir déi Ausféierungen, déi
kuerz a knapp bliwwe sinn.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech hu keng Fro, ech wollt
just soen, ech hunn den Androck, eise Bësch ass a
gudden Hänn mat där Forstverwaltung, do brauch een
sech keng Suergen ze maachen.
Et ass just, wann ee kuckt, et ass hei 2014 ugefange gi mat
där Saach, elo si mär am September 2016. Gutt, dass de
Bësch lues wiisst, dann ass dat net esou schlëmm. Merci.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Erlaabt mär am Numm vun
de Gréngen Stellung ze huelen zu dem Amenagementsplang. D’Schwéierpunkte krute mär presentéiert, informell an engem Gemengerot, mär haten duerno och
d’PowerPoint-Presentatioun dozou zougeschéckt kritt.

Dann hätt een zu dem Moment nach aner Verständnisfroe kënne stellen, déi elo am Kader vum Gemengerot
e bëssen ze spezifesch sinn.
En zweete wichtege positive Punkt ass och, dass
esou e Forstplang opgestallt ginn ass fir dass Zieler méi laangfristeg festgeluegt ginn an dass dann
d’Bewirtschaftung vun eise Bëscher sech no deenen
Zieler ausriicht.
Mir hu festgestallt, dass fir d’Opstellung vum Plang,
dee mer virleien hunn, Forstverwaltung an de Bureau
d’études do zesummegeschafft hunn, si hu sech regelméisseg getraff, ofgeschwat an hunn d’Moossnam, déi
festgehale gi sinn, och duerchdiskutéiert.
Mir konnten elo feststellen, dass eng ganz detailléiert Bestandsopnam dohannert steet, eng ganz präzis
Kartéierung - op alle Fall aus menger Siicht - vun eise
Gemengebëscher gemaach. An eng Rei Zieler fir déi
zukënfteg Bewirtschaftung vun eise Bëscher sinn och
festgeluegt ginn.
Drëttens kënne mer eis jo dann elo op de laangfristege
Plang beruffen, wa mer d’Forstpläng vun de lafende
Joer virgestallt kréien.
D’Zieler sinn eis verständlech vermëttelt ginn eben an
der informeller Sitzung, mir hunn se och agesinn, si decken sech mat dem wat mir eis als Laien ënnert enger
vernünfteger Gestioun virstellen, wou souwuel Holz geschloe gëtt, wou awer och Naturschutz bedriwwe gëtt.
Mir sinn der Meenung, dass dat misst och genee
esou verständlech der Diddelenger Bevëlkerung vermëttelt ginn, an da stellt sech awer nach de Problem
vun der Theorie an der Praxis.
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An zwar déi Fro, wéi gëtt dann elo de laangfristege
Forstplang hei ëmgesat?
Mir missten an Zukunft bei de Joresforstpläng erkläert kréien, wéi se an den 10-Joresplang era passen,
a wéi se och sech mat deene Moossnamen, déi op 10
Joer virgesi sinn, wéi se sech mat deenen decken.
Et ass ze begréissen dass den Här Netgen haut hei
ass, an et misst selbstverständlech sinn, dass en all
kéiers hei ass fir eis d’Joresforstpläng ze erklären.
Selbstverständlech fanne mir et gutt, dass et och
Bëschbegehunge ginn, a mir sinn och der Meenung,
dass déi sollten op si fir de Rescht vun der Bevëlkerung.
Et stellt sech dann eben d’Fro, wéi d’Ëmsetzung vun der
Zilsetzung dann an der Praxis ausgesäit, an do hunn ech
dann awer meng Zweiwel ob eis Virstellung sech mat
deene vum Forstingenieur an och vun eisem Fierschter,
den Här Netgen, decken, déi jo d’Exekutioun maachen.
An dofir elo d’Beispill vun der Le’h, wat mer schonn an
dem informelle Gemengerot opgeworf haten, a wou et
eben en E-Mail-Wiessel tëschent der Madame Kutten
an dem Här Netgen gëtt, dee beleet, wéi d’Meenungen
eben och kënnen ausernee goen.
Et ass esou, dass am Fréijoer 2016 an der Le’h eng
grouss Fläch ofgeholzt ginn ass, hannert der Fany
Schumacher Strooss, et sinn och Beem vun enger
Käschtenallee an der Rue de la Brasserie an tëschent
dem Restaurant an dem Kloterpark ofgeholzt ginn.
Zu dem Zäitpunkt louch dësen 10-Joresplang theoretesch jo scho vir.
Dee gesäit eng Gestion douce an déi sensibel Bëscher
Gehaansbierg a Le’h fir, déi jo vill vun de Leit besicht
ginn. Ech wëll mär guer net virstellen, wéi eng Gestion
ausgesäit déi net soll douce sinn.
Eng Fro drängt sech mir dann op: Wéi gëtt kontrolléiert
wéi den 10-Joresplang duerchgefouert gëtt?
Mir wëllen hei am Gemengerot Informatioune kréien, konkret an och verständlech. Well déi Infoe mussen och hei
eraus goen un d’Bevëlkerung, d’Leit, déi sech ëmmer
erëm bei eis iergere kommen wa massiv Beem gehaë ginn.

An da wollt ech zwou Froen nach zum Verständnes stellen.
Ech krut do mat, eng Régénération élargie, dat ass op
30 Joer, wat ass eng Régénération stricte?
Heescht dat einfach ofholzen?
A wat bedeit et, wann eng Fläch virbereet gëtt op
d’Regeneratioun?
Insgesamt kënne mer als déi Gréng dem Forstplang
natierlech nëmmen zoustëmmen, mer zweiwelen net
drun, dass d’Zilsetzunge richteg sinn, mä mir hätte
gär méi Informatiounen a méi Kontroll driwwer, dass
dës Zilsetzungen och ëmgesat ginn. Merci.

Romy Rech (LSAP): Ech sinn der Madame Goergen
dankbar fir deen Iwwerbléck, deen se elo hei presentéiert huet, dat deckt sech selbstverständlech mat
ville Virstellungen, déi hei ronderëm an deenen eenzele
Fraktioune sinn, an och am Schäfferot.
Mär kënnen als sozialistesch Fraktioun och mat deem
Plang do selbstverständlech liewen, ech wëll allerdéngs
nach eng Kéier dorop hiweisen, dass et an der Planzewelt an an der Déierewelt dat Wuert Mixitéit gëtt,
souwuel wat den Alter wéi och d’Aarten ubelaangt, an
ech sinn absolutt mat der Madame Goergen averstanen, dass ee soll déi néideg Informatioune permanent
kréien, wat d’Anhalen an d’Entwécklung an d’Weidergoe
vun deem Plang hei an där 10-Jorestranche do ugeet.
Ech weess net, firwat ginn 10 Joer gewielt, ech weess
dat net, ass dat elo esou en Timing dee sënnvoll ass
oder misst dat méi laangfristeg sinn, misst dat 20
Joer sinn, oder misst dat all Joer sinn, ech weess net,
wéi entwéckelt dat sech?
Ech stelle just fest, dass wa mär zum Beispill iwwert
d’Le’h schwätzen, wou ech jo och gär emol derduerch
ginn, wa mär doriwwer schwätzen, wier ech als einfache
Bierger, deen net vill vun deem ganzen Aménagement a vun
de Planze versteet, an och net weess wéini e Bam futti
ass a wéini en net futti ass, wier ech awer frou wa mer 15
oder 20 oder e Kahlschlag op iergendenger Plaz maachen,
dass een do niewent en anstännege Panneau hätten, wou
mer géifen erkläert kréien, wat eigentlech do op där Plaz
geschitt a wéi déi Plaz an deenen nächste Wochen, Méint
a Jore soll evoluéieren. Fir dass dat Ganzt awer e kohärente Prozess ass a bleift, an dass d’Leit och Äntwerte kréien
op déi doten alldeeglech Froen, déi se sech stelle wann
se duerch déi Bëscher an op deene Weeër an duerch déi
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Alleeë ginn. Ech soen iech Merci. Mär si mat deem Plang
do a mat dem Anhale vun deem Plang averstanen.
Joseph Thill (Déi Lénk): Just ganz kuerz well d’Madame
Goergen déi wichteg Punkten schonns all ugeschwat
huet, an ech ka mech hir a bal alle Punkten uschléissen.
Ech wollt och ganz formell dem Schäfferot Merci soe fir
déi informell Sëtzung, déi mär haten iwwert de Bësch,
well dat awer wichteg war fir eis en Iwwerbléck ze ginn.
Zwee Punkten, déi d’Madame Goergen schonns ugeschwat hat, an déi ech extra wollt eraussträichen,
sinn déi vun der Informatioun vum Publikum.
Mir hunn 300 Hektar Bësch, dat ass e schéine Bësch,
dee gëtt vun de Leit och vill genotzt fir spazéieren ze
goen oder Jogging ze maachen oder wat och ëmmer.
An deem Sënn géif ech d’Suggestioune vun der Madame Goergen, fir de Leit aus der Gemeng de Bësch
méi no ze bréngen, wat weess ech, duerch Informatiounen a “Meng Stad” an déi Begehungen oder aner
Begehungen ëffentlech ze maachen, fir dass och d’Leit,
déi hei an der Gemeng wunnen, do kënnen deelhuelen,
dat géife mir ganz gutt Suggestioune fannen an déi
géife mer an deem Sënn och wëllen ënnerstëtzen. Ech
soen iech Merci.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech wollt just anhake bei
dem Punkt Informatioun. Mär war opgefall, dass an
deem Rapport iergendwou de Schäfferot d’Fuerderung
un d’Forstverwaltung gestallt hat, dass si onbedéngt
misst bei gréisseren Aarbechten eng gréisser Informatioun fir de Public maachen. Ech wollt just soen,
dat war mär opgefall an dat géif ech dann awer och
begréissen, dat deckt sech jo da mat de Fuerderunge
vun deenen aneren dräi Riedner.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da ginn
ech d’Wuert un eise Fierschter fir op e puer Punkten
ze reagéieren, an dann dem René Manderscheid.

Guy Netgen (Fierschter vun Diddeleng): Fir nach eng
Kéier op den Amenagementsplang zeréckzekommen:
Firwat 10 Joer? Dat ass esou am Gesetz, do steet
dat dran dass dat all 10 Joer revidéiert gëtt, de Plang
erëm nei opgestallt gëtt.

Firwat dat elo op 10 Joer ass, dat weess ech och net,
dat ass schonns méi en aalt Gesetz, dat ass 2009
nach eng Kéier iwwerschafft ginn, mee déi Period vun
10 Joer ass vun Ufank un do dra gewiescht.
Fir dann och nach déi Erklärung am Amenagementsplang
vun der Régénération stricte ze ginn, dat ass eppes wat
soll innerhalb vun där Period, déi do definéiert ass, also
vun 2015-2024, do soll dann d’Verjüngung ugefaange
gi mat deene Flächen, dofir ass et strikt, dat heescht,
dass innerhalb vun där Period soll ugefange ginn.
Während d’Régénération élargie, dat ass eng, wou virgesinn ass an deenen nächsten 30 Joer ze verjüngen.
Dat heescht, et kann een elo an dëser Period vun deenen 10 Joer an dem Bësch ufänken, et kann een och an
der nächster oder an der drëtter dann ufänken.
Dat ass einfach e Bësch deen esou al ass, mä wou
dann einfach d’Verjüngungsdauer esou laang erausgezu gëtt, éischtens fir net einfach zevill Flächen ze
hunn, oder wou een einfach seet, dee Bësch do dee
kann nach e bësse wuesse bis e verjüngt gëtt.
Also wat elo soll an den éischten 10 Joer hei verjüngt
ginn, dat ass dat wat ënnert Régénération stricte fält.
Dat wëllt awer net heeschen, dass déi Bëscher ganz einfach radikal kal geschloe ginn, dat heescht einfach eng Verjüngung, dass jonk Beem sollen opkommen. Dat heescht
elo net, dass do an 10 Joer kee Bësch méi do steet, dass
do just nach klengt Gestrëpps steet, mä et ass einfach
esou, dass ee soll mat der Verjüngung ufänken.
Wat déi Begehungen oder Begehunge mat de Leit
ugeet, mär maachen dat jo all Joer am Kader vum
Forstplang, deen och elo an der Tëschenzäit op
d’Gemeng geschéckt ginn ass, deen dann an enger vun
den nächste Sitzungen och bestëmmt dann och zur
Ofstëmmung kënnt, a mär haten dann och dëst Joer
virgeschloen, an de Bloklapp ze goen. Ech hunn och kee
Problem domadder, dass mer dat da méi grouss maachen, fir datt d’Leit kënnen dobäi sinn, oder war et bis
elo schonns esou, ech weess et net.
Also op jiddefalls, firwat net? Firwat soll een et net fir
déi ganz Bevëlkerung opmaachen?
De Problem Le’h hate mär deemools méi laang och an
där informeller Sitzung diskutéiert. Ee vun de Punkte wou mer eis net eens waren, dat war einfach
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d’Definitioun. Et ass ëmmer gesot ginn, mer hätte
Kalschléi gemaach, mä op där Plaz wou am meeschten
erausgeschloe ginn ass, do waren et 7 Beem. Also
fir am Kontext vun enger Wirtschaftung ze bleiwen,
dat kann een och virliesen, also 7 Beem ass nach kee
Kahlschlag.
Dat Wuert Kahlschlag gëtt ëmmer séier benotzt
mä…, ech hat e Gespréich mat der Madame Kutten
wou gesot huet mär hätten do verschidden Usiichten.
Dat war eben einfach well fir mech oder iwwerhaapt
fir eng Sylviculture, do schwätzt ee bei 7 Beem net
vun engem Kahlschlag. Et ass jo sécher, fir d’Leit déi
laanscht ginn, ass et natierlech ëmmer en Agrëff wann
e puer al Beem geschloe gi mä et kann een awer net
vun engem Kahlschlag schwätzen an deem Kontext.
Ech mengen dat waren d’Froen, mär kënnen awer och
nach eng Kéier noutfalls, mär hunn dat och schonns
deemools virgeschloen, dass mär eng Begehung an der
Le’h maache fir ze kucke wat mär do schaffen oder
wat mär do Wëlles hunn an deenen nächste Joeren,
dat fir nach eng Kéier op der Plaz ze erkläre wat mär
gemaach hunn oder wat mer wëlle maachen.
Ech géif mengen, dat wieren elo déi Haaptpunkte gewiescht fir déi ugeklonge Saachen. Merci.

zen an do huet jo jiddereen de Forstplang am Virfeld
zougeschéckt kritt, schwätze mär iwwer Saachen, déi
mer net musse beim Grand public breet trëppelen obwuel am Gemengerot herno doriwwer diskutéiert gëtt.
Ech wëll et awer trennen, well wa mer déi Begehung hunn,
déi dauert jo am Prinzip eng Stonn. Wa mer mam Public
ginn, da sprengt dat awer schonns e bëssen de Kader.
Ech sinn der Meenung an ech wëll dat och der Naturan Ëmweltsektioun Diddeleng proposéieren, dass si zesumme mat der Ëmweltkommissioun kënnen de Public
invitéieren op esou Begehungen am Bësch an da kënne
mer dat mam Fierschter zesumme maachen. Dat wier
meng Propose fir och kënnen de Public mat anzebannen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci fir
all déi Stellungnahmen a Reaktiounen, an da géif ech
proposéieren, dass mer zum Vote iwwerginn. Wien ass
mam Forstplang averstanen? Dat ass unanime.

6.2. Approbatioun vun Acte betreffend Immobilientransaktiounen
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Elo wëlle
mer op deen nächste Punkt iwwergoe vun de Gemengefinanzen, do hu mer eng Rei Acten ze traitéieren.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Ech wëll just
kuerz op e puer Saachen zeréck goen.
Éischtens géif ech soen, dass mär als Gemengerot alleguerten dee Forstplang deelen an der Meenung sinn,
dass mär deen unhuelen.
Ech wëll just 2 Saachen erauspicken: Éischtens, eise
Forstplang wou mär all Joer hei verabschiden, do ass
et esou, dass de Guy spontan zougesot huet fir an
Zukunft all d’Forstpläng selwer hei am Gemengerot ze
presentéieren.
An deem Kader maache mär all Joer eng Forstbegehung, dës Kéier ass et am Bloklapp. Do musse mär
eis en Datum setzen an da geet d’Ëmweltkommissioun
mam Fierschter a mam Gemengerot op déi Visite.
Ech wëll do awer de Public eraushalen, ech wëll dat
awer trennen, ech sinn averstanen, dass mär fir de
Public eng Begehung maachen awer net am Kader vum
Forstplang, vu dass mär do awer spezifesch schwät-

6.2.1. Acte de cession gratuite mat der Koppel
Fabienne Munhowen a Carlo Gambucci, betreffend
eng Parzell an der Lentz-Strooss
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Deen
éischten Acte ass en Acte de cession gratuite, deen den
20. Juni 2016 ënnerschriwwe ginn ass, an eben hei am
Gemengerot muss virgeluecht gi fir approuvéiert ze ginn.
Et geet ëm d’Madame Munhowen an den Här Gambucci, déi Propriétairë sinn an der Rue Lentz vun engem Stéck vun 0,82 Ar, also 82 Centiar, an si géifen eis déi gi fir an den Domaine public communal mat
eranzehuelen, fir an d’Voirie mat eranzehuelen, also e
klasseschen Acte, wéi mer se kennen, déi mer hei am
Gemengerot schonns haten.
Ass de Gemengerot mat dësem Acte de cession gratuite averstanen? Ass dat unanime? Jo, villmools Merci.
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6.2.2. Gratis Acte de cession mat der Koppel Madeleine Funck a Léon Nilles, betreffend eng Parzell an
der Park-Strooss

6.2.3. Acte iwwer drëssegjäreg Propriétéit mat der
Koppel Madeleine Funck a Léon Nilles, betreffend
eng Parzell an der Park-Strooss

6.2.4. Acte d'échange mat der Koppel Madeleine
Funck a Léon Nilles betreffend Parzellen an der Parkstrooss
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer vun der Rue Lenz eriwwer an d’Rue du Parc, do hu
mer gläich dräi Actë mat der Madame Funck an dem
Här Nilles, an ech géif Iech proposéieren, dass ech déi
dräi Acten zesummen duerch ginn, fir Iech déi néideg
Erklärunge kënnen ze ginn, quitte dass mer schonn am
leschte Gemengerot dodriwwer geschwat hunn an dat
op dëse Gemengerot vertagt hunn.
Et sinn also dräi Acten, deen einfachsten a punkto Erklärung ass och eng gratis Cessioun vun der Madame
Funk an dem Här Nilles un d’Stad Diddeleng an der Rue
du Parc. Dat sinn 37 Centiar an dat ass en Deel, deen
um Trëttoire ass, an dee gëtt am Fong integréiert an
d’Voirie publique, huet also eng Utilité publique.
Dann den zweeten Acte, respektiv deen drëtten Acte,
déi zesummenhänken.
Den zweeten ass en Acte de possession trentenaire.
Et ass esou, dass am Enclos vun der Propriétéit vun
der Madame Funk an dem Här Nilles eng Sträif ass vun
25 Centiar. Dat ass eng Bande, also eng Parzell, an hirem Enclos, déi ëmmer der Gemeng gehéiert huet, déi
si awer ëmmer genotzt hunn an iwwert deen dote Wee
hunn si eng Acquisition trentenaire - vu dass se déi
iwwer 30 Joer genotzt hunn an och en Titre de propriété kënnen iwwert deen dote Wee gelte loossen - sou
dass am Fong dësen Acte besigelt ass an si iwwert
déi drëssegjähreg Possessioun dann och Propriétaire
gi vun där Parzell vun 0,25 Ar.
Dat ass bannen an hirer Propriétéit, wou déi Parzell vun
der Gemeng war, déi si 30 Joer laang genotzt hunn, a
wou si iwwer deen dote Wee ebe Propriétaire ginn.

Dann ass deen drëtten Acte, do geet et ëm
d’Propriétéit selwer an der Parkstrooss, respektiv
och am Park selwer, do ass lénker Hand, wann een am
Park ass, eng Mauer déi de Park laanscht erop geet,
respektiv awer och eng aner Mauer a Richtung Centre
sportif René Hartmann.
Do ass, wat déi gréisser Mauer ugeet, d’Gemeng Propriétaire, an déi Mauer hannen, déi gehéiert der Madame
Funk an dem Här Nilles, an do ass an den Diskussiounen, déi mer mat hinnen haten, gekuckt ginn, dass si
eis en Deel Terrain ginn, deen an d’Amenagementer vum
Hartmann, respektiv vum Park, mat erageholl gëtt.
Dat heescht, dat ass en Terrain vu 4,14 Ar, deen eng
Valeur huet vun 82.800 Euro a mir ginn natierlech der
Famill Nilles a Funk eis Mauer, dat sinn 0,28 Ar, an dat
ass 5.600 Euro wäert, sou dass mer an enger zukënfteger Situatioun si wou d’Madame Funk an den Här
Nilles Propriétairë si vun deenen zwou Maueren, wou
mer elo an der Situatioun sinn, wou mär Propriétaire
si vun enger Mauer, an si Propriétaire si vun där anerer Mauer. Mer hunn also do eng propper Situatioun
wat d’Proprietéitsverhältnisser ugeet.
Op där anerer Säit, iwwert den Acte d’échange deen
hei stattfënnt, huet deen Terrain oder déi Propriétéit
déi mir hinne ginn, respektiv dat wat si eis ginn, natierlech eng aner Valeur. Mir sinn hei bei engem Präis vun
20.000 Euro den Ar, mä dat wat mir hinne ginn, huet
eng Valeur vun 5.600 Euro, an dat wat si eis ginn,
huet eng Valeur vun 82.800 Euro, sou dass do och eng
Soulte entsteet an déi Soulte déi bezuele mer natierlech un d’Madame Funk an un den Här Nilles.
Wei gesot, deen Terrain ass d’Utilité publique well en
integréiert gëtt an d’Voirie publique, an d’Alentoure
vum Centre sportif René Hartmann, a wa mer déi heiten dräi Acten approuvéieren, dann hu mer eng kloer
Situatioun wat d’Proprietéitsverhältnisser ugeet.
Dat ass net onwichteg, wéi gesot, an déi Soulte ass
an der Héicht vu 77.200 Euro, déi mer hinne bezuele wäerten. Mir engagéieren eis awer och, an dat
hu mer hinne matgedeelt iwwert e Courrier vum 29.
Juni 2016, vu dass d’Gemeng Propriétaire ass vun
der Mauer, déi mer hinnen iwwert den Acte d’échange
hei ginn, a vu dass déi an engem schlechten Zoustand
ass a mir och den État des lieux gemaach hunn, eng
Rei Renovatiounsmoossnamen ze huele wat déi Mauer
ugeet fir do och nach déi néideg Tuillen drop ze maache
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fir dass dat kann en bonne et due forme cedéiert ginn.
Dat sinn déi dräi Acten, déi mer hei virleien hunn, wou
ech probéiert hunn esou gutt wéi méiglech déi néideg
Erklärungen ze ginn, fir dass mer an Zukunft kloer Propriétéitverhältnisser hunn. An d’Diskussioun ass domat op.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech wollt just froen, ass dat
schonns chiffréiert wéivill et eis kaschte wäert fir dës
Mauer an d’Rei ze setzen?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat
kascht eis net vill well mer just d’Material musse besuergen, wat d’Leeën ugeet, an de Rescht vun der
Aarbecht maache mer selwer. Mir hu jo Steemetzer
an eise Regiebetriber, mer brauchen do net op externer zeréckzegräife fir dat ze maachen.
Nach weider Froen? Dat ass net de Fall. Kënne mer
dann e bloc iwwer déi dräi Acten ofstëmmen? Ass de
Gemengerot domadder averstanen? Wien ass mat
deenen dräi Acten averstanen? Dat ass unanime, da
soen ech dem Gemengerot Merci.

6.3. Approbatioun vun de Modifikatioune vum Kapitel VIII: Offäll – vum allgemengen Taxereglement
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer iwwer op d’Taxereglement wat d’Offäll ugeet,
dat hu mer schonns virdru gestëmmt, da gi mer weider op d’Taxereglement wat d’Waasser, respektiv
d’Ofwaasser ugeet.

6.4. Approbatioun vun de Modifikatioune vum Kapitel X: Waasser – vum allgemengen Taxereglement

6.5. Approbatioun vun de Modifikatioune vum Kapitel
XI: Ofwaasser an Traitement – vum allgemengen Taxereglement
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dir hutt
en Dokument virleien, Dir kënnt Iech erënneren dass
mer am leschte Gemengerot dat Reglement gestëmmt
hunn, nom Awunnergläichwäertsprinzip, dat ass och
approuvéiert gi vum Waasserwirtschaftsamt, awer
ënnert enger Conditioun, dat musse mer hei nach eng
Kéier präziséieren.

Mir hunn an der leschter Deliberatioun vum 10. Juni
2016 wat de Secteur agricole ugeet, deen nëmmen
als Agricole gesinn, och hei eng Recommandatioun
vum Waasserwirtschaftsamt, dass mer am Secteur
agricole, respektiv wat eis Baueren ugeet, dass mer
dat net nëmmen als Agricole gesinn, mä dass mer do
den Ënnerscheed maachen. An engem Bauerebetrib
ass jo och natierlech e Ménage an och d’Exploitation
agricole, dat heescht, dass mir dat och esou gesinn,
an och esou approuvéieren an esou verrechnen. Dat
ass also eng Präzisioun par rapport zum aktuelle Reglement. Et ass dat wat mer hei matgedeelt hunn,
an deem Sënn kann et dann och a Kraaft triede wann
et hei d’Approbatioun kritt vum Gemengerot. Ass de
Gemengerot mat där Präzisioun averstanen?

Jos THILL (Déi Lénk): Mä mir haten eis déi Kéier virdrun enthalen, mer hu mat deem Zousaz kee Problem,
mä ech denken, bei der Ofstëmmung bleiwe mer awer
wéi virdrun derbäi, dass mer eis enthalen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dofir
hunn ech jo gefrot, wien ass averstane mat der Modifikatioun, déi hiewen dann d’Hand an da soen ech wien
ass dogéint a wien enthält sech.
Also, wien ass domadder averstanen? Dat sinn
d’Stëmme vun LSAP, CSV an déi Gréng. Wien ass
dogéint? Keen. Wien enthält sech? Déi Lénk.

6.6. Abrogatioun vum Kapitel XXVII: Taxiskonzessiounen - vum allgemengen Taxereglement
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi mer
weider op d’Abrogatioun vum Taxisreglement, doriwwer hate mer och schonns geschwat, do ware jo och
eng Rei Explicatioune ginn. Ass de Gemengerot mat
der Reglementatioun vum Taxisgesetz averstanen? Ja,
dat ass och unanime. Merci.

6.7. Approbatioun vun den administrative Konte vun
den Exercicen 2013 an 2014
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6.8. Approbatioun vun de Gestiounskonte vun den
Exercicer 2013 an 2014
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): An da gi
mer iwwer op de Compte administratif an de Compte
de gestion vum Joer 2013 an dem Joer 2014.
Mir begréissen och eise Receveur, de Gilbert Loos, hei an
eiser Ronn, deen eis eng Rei Erklärungen dozou wäert ginn.
Ech géif als éischt emol ufänke mam Rapport de vérification vum Ministère de l’Intérieur par rapport zu deenen
doten zwee Konte vum Joer 2013 an vum Joer 2014,
respektiv zu deem wat mer och als Gemeng als Stellungnahm geholl hunn, wat jo och dann natierlech hei virläit.
Dat ass engersäits eng Uganksremarque vum Ministère
de l’Intérieur, wou e richteg läit, dass mer am Fong de
Compte administratif an de Compte de gestion vum
Exercice 2013 an 2014 mat enger liichter Verspéidung erageschéckt hunn an dass mer eis am Fong do
un d’Delaie sollen halen, dass een dat spéitstens den
30. Juni vum Joer duerno soll aschécken.
A mer ginn hei ganz kloer an eiser Äntwert un, dass
mer eis och un déi doten Délaien halen, an et ass wichteg dass mer dat dann och sou exekutéieren. Et ass en
Délai légal, un dee solle mer eis dann och effektiv halen.
Dann awer wat d’Recettes ordinaires an extraordinaires
ugeet, do seet de Contrôle vum Intérieur, datt eis Mataarbechter vum État civil eng ganz Rei Recetten encaisséieren, wat d’Vente vun Timberen ugeet, also d’Taxe de
chancellerie, wat d’Tickete vum Citybus ugeet, oder wat
d’Müllsäck ugeet an dass mer do am Fong keen Attest
hunn, dass déi Leit Agent spécial noméiert gi sinn.
Do hu mer ganz kloer eis Stellungnahm geholl, engersäits dass am Fong den État civil dat net mécht, dass
mer natierlech Leit hunn, déi Agent-spéciauxe si fir
dat kënnen ze maachen.
D’Vente vum Citybus maachen d’Leit vum Accueil,
d’Müllsäck, dat sinn d’Leit vum Service écologique déi
déi verkafen, déi sinn also alleguerten Agent-spéciauxe
genannt. An d’Vente de timbres de chancellerie, dat
gëtt gemaach vun Agents du Service de l’État civil, also
alleguerten déi Leit déi e Recouvrement vun de Recettë maachen, hunn den Titel kritt als Agent-spéciauxen.
Dat heiten ass also déi Stellungnahm, déi par rapport
zum Intérieur geholl ginn ass, well dat sou wéi si dat hei

soen net richteg ass, a mer hei ganz kloer präziséieren
dass mer eng ganz Rei Leit hunn déi Agent-spéciauxe
sinn an déi d’Encaissementer maache vun enger ganzer
Rei Recetten.
Dann ass eng aner Remarque, déi hei gemaach
gëtt, dass mer de Rôle vum Impôt foncier a vun den
Hondstaxe fir 2013 an 2014 missten och mat Zäiten
era schécken, och do ganz kloer d’Ausso, dass mer eis
un déi doten Delaisen halen, dat ass kloer.
An dann, wat d’Dépense-ordinairen ugeet, dass verschidde Fichier-de-traitemente solle redresséiert gi
vun enger Rei Employé-communauxen, an dat hu mer
gemaach, do sinn am Fong eng gutt hallef Dosen Employé-communauxe concernéiert an dat hu mer natierlech och e bonne et due forme gemaach.
Esouvill zu de Remarquë vum Contrôle vum Ministère
de l’Intérieur, respektiv awer och zu gläicher Zäit
d’Stellungnahme vun der Gemeng zu deene Remarquen, déi de Contrôle gemaach huet.
Wëllt Dir schonns Stellungnahmen huelen? Soss géif
ech schonns op déi Konten agoen.

Jean-Paul Gangler (CSV): Maja, ech wollt just froen:
Mat den Agent-spéciauxen, ech hunn dat net verstanen, waren déi dat schonns éier den Inneminister dat
verlaangt huet, oder sinn se elo réischt zu dem gemaach ginn?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Jo, déi
ware schonns do.

Jean-Paul Gangler (CSV): An ech wollt froen zu den
Agent-spéciauxen, wann een do sou genannt gëtt,
muss een dann extra Formatioune maachen, a kritt
een da méi an der Pai? Oder wéi ass dat dann elo?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Neen, dat
ass eng Deliberatioun, déi de Gemengerot hëlt. Am Moment ass et jo nom Gemengegesetz just eng Persoun
déi een hëlt, fir dass een esou d’Méiglechkeet huet fir
Recetten am Numm vun der Gemeng ze kréien, dat ass
de Receveur, an natierlech kann een am Kader vu verschiddenen Operatiounen och Leit Agent-spéciauxen
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nennen, déi dann habilitéiert si fir déi Recetten anzedreiwen am Numm vun Diddeleng. Déi Leit déi dat maachen, déi hate schonns en Titel als Agent spécial.
Dofir hu mer dat och hei nach eng Kéier ganz kloer
präziséiert. Esou vill zum Rapport.
Da gi mer eriwwer op de Compte administratif an de
Compte de gestion vum Joer 2013 an am Joer 2014,
do wollt ech op e puer Punkten agoen.
Wa mer de Compte administratif vum Joer 2013 kucken,
do hu mer vum Kont 2012 e Boni eriwwer geholl vun
13,6 Milliounen. Mer haten ordinär Recettë vun 73 Milliounen, mer haten ordinär Dépensë vu 65,3 Milliounen
Euro, also en ordinaire Boni vun 7,7 Milliounen Euro. Mer
haten um Niveau vun de Recettes extraordinaires 7,4
Milliounen Euro an Dépenses extraordinaires 20,6 Milliounen Euro, do hate mer also e Mali am Extraordinaire
vun 13,2 Milliounen Euro a fir dat Joer hate mer dann
e Mali vun 5,4 Milliounen Euro, a mam Kont vum Joer
2012, dee mer eriwwer huelen, maache mer awer do e
Boni vun 8,1 Millioun Euro.

Beräich vun 21,1 Milliounen Euro, sou dass mer do e
Mali hu vun 9,2 Milliounen Euro.
A mir hunn do am Fong am Administratif vum Joer
2014 e Boni vun 8,6 Milliounen Euro, an do ass dann
natierlech den Emprunt dra vu 7 Milliounen Euro, dee
mer gezunn hunn am Kader vum Centre sportif René
Hartmann, vun den Aarbechten, déi mer gemaach hunn.
An déi 8,6 Milliounen Euro huele mer natierlech eriwwer an de Kont vun 2015, wou mer provisoresch viraussiichtlech e Boni vu gutt 11 Milliounen Euro hun.
Am leschte Gemengerot hat ech Iech dat gesot, dat
ass also d’Ausgangspositioun vun der Staat Diddeleng, déi och ganz positiv ass, an och hei d’Finanzen an
enger gesonder Situatioun sinn.
Et ass dee Kont, deen ëmmer dann e kloert Spigelbild
gëtt, wéi d’Finanzsituatioun vun der Staat Diddeleng
ass.
Et ass dat wat ech wollt soen zu deenen 2 Konten, déi
haut virleien.

Firwat maache mer an deem Joer oder an deene Konte
vun 2013 e Mali? Dat huet domadder ze dinn, dass
mer jo am Joer 2013 am Budget en Emprunt ageschriwwen hate vun 4 Milliounen Euro, dee mer jo
schlussendlech net gezunn hunn, also eng Recette extraordinaire, déi mer net hunn.

De Compte de gestion ass normalerweis de Receveur,
ech kann och nach gären dem Gilbert Loos d’Wuert
gi wann hien nach deen een oder anere Punkt well
präziséieren. Dat ass net de Fall, da géif ech soen
d’Diskussioun ass op.

Respektiv waren awer do och Subsiden, déi manner
ausbezuelt gi si vum Staat, déi dann natierlech och
en Impakt hunn, an déi een d’Joer drop um Kont 2014
erëm fënnt, sou dass am Fong do ëmmer e Verzug ass
tëschent dem Initialen 2013 an dem Rectifié.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Ech hunn direkt eng
Verständnisfro: Wann ech mäi Compte administratif
2013 huelen, do hunn ech am Tableau récapitulatif e
Boni vum Kont 2012 vun 0 Euro stoen.

Dat heescht och do awer, wa mer eriwwer ginn an d’Joer
2014, hu mer awer e Boni vun 8,1 Milliounen Euro déi
mer eriwwer huelen, also eng gutt Ausgankspositioun.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Neen.
Null Euro!?

Wann een natierlech dann den administrative Kont vum
Joer 2014 - Dir wësst jo, dee gëtt vum Schäfferot
opgesat an de Compte de gestion vum Receveur - do si
mer natierlech an där Situatioun vum Kont 2014, dass
mer de Boni riwwer huele vun 8,1 Milliounen Euro, am
ordinäre Beräich hu mer Recettë vu 73,6 Milliounen
Euro, vun Dépensen hu mer 63,8 Milliounen Euro, also
en ordinäre Boni vun 9,7 Milliounen Euro am ordinäre
Beräich. Mir hu Recettë vun 11,9 Milliounen Euro am
Extraordinäre beräich, an Dépensen am extraordinäre

Romaine Goergen (Déi Gréng): Wier dat eventuell méiglech, dat do ze weisen? Ech ginn elo nämlech net méi eens.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Do misst
e Boni drastoe vun 13,6 Milliounen Euro.
Romaine Goergen (Déi Gréng): Jo, dat ass mir och kloer
gi wéi ech mir déi Saach do mol ugekuckt hunn.
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Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat hieft
dann och de Mali op, do komme mer dann op e Boni vun
8,1 Milliounen Euro, dee mer dann eriwwer huelen op
de Kont 14 an do steet et jo dann dran.
Da musse mer dat redresséieren, wa mer et aschécken.
Also, do misst am Fong 13,6 Milliounen Euro stoen.

ier iwwerpréiwen. Fazit ass, dass mer de Boni eriwwer huelen, dass mer mat engem Boni eriwwer ginn op
2014. Dat heiten ass nach eng Kéier ze klären. Mer
kucken dat nach eng Kéier mat eisem Kontabel duerch
fir sécher ze goen an dann huele mer et an den nächste Gemengerot.
Ech géif da proposéieren, dass mer eriwwer ginn op
d’Recettes non réglementées vum Joer 2015.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Jo, well ech muss éierlech gestoen, dass ech relativ entsat war.
6.9. Approbatioun vun der Deklaratioun vun de Recettes non-réglementées vum Exercice 2015;
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Am Fong
muss wéi och am Kont 14 am Kont 13 de Rapport vum
Boni vum Joer 2014 drastoen, et gi jo ëmmer Rapporten. De Kont 14 ass dran, de Kont 13 gesinn ech net,
dat heescht dee muss awer mat eriwwer geholl ginn.
Op alle Fall ass dat e richtegt Spigelbild.
De Mali vum Joer dat si 5,4 Milliounen Euro, déi opgehuewe ginn iwwert de Kont vum Joer virdrun. Déi ginn
opgehuewen, dofir hu mer déi 8,1 Milliounen Euro
eriwwer geholl, dat misst am Fong do normalerweis
drastoen.
Wéi gesot, ech verstinn déi dote Verständnisfro, mä
dofir hunn ech nach eng Kéier d’Präzisioun hei ginn.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Also ech muss éierlech
soen, et ass net nëmmen eng Verständnisfro, et ass
fir mech awer eng wesentlech Fro.
Ech kann elo net do Konte matstëmmen, wou eppes net mat eriwwer geholl gëtt, et ass jo awer dat
wesentlecht vun der Kontabilitéit, dass eendo kloer a
richteg Zuelen stoen huet, dass et herno opgeet an
dass net do e Boni vergiess gëtt, an dass mer da vun
engem Mali, deen erauskënnt am Kont 2013 op eemol
2014 da mat engem Boni weiderfueren... dat ass jo
eng wundersame Vermehrung gewiescht do.
Ech fannen, dass dat e wesentleche Punkt ass.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech géif
soe mer géifen dat nach eng Kéier kucken. Also, vun
der Ausriichtung hir ass et richteg wéi ech d’Erklärung
ginn hunn, mer mussen dat heiten awer nach eng Ké-

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter):
D’Recettes non réglementées vum Joer 2015, dat
ass eng Héicht vun 111.076,88 Euro, do sinn eng
ganz Rei Recetten, déi de Gemengerot muss approuvéieren, déi net virgesi waren, déi eis awer zegutt kommen, respektiv eiser Kees zegutt kommen.
Dat sinn eng ganz Rei Indemnitéiten, déi mer kréien,
respektiv awer och Remboursementer iwwert Assurancë vun Degaten, déi vu Leit gemaach gi si vis-à-vis
vu verschidde Propriétéiten, déi d’Gemeng betreffen.
E gréissere Montant ass awer déi Recetten déi mer
iwwert d’Fotovoltaikanlage kréien, déi der Gemeng
gehéieren, dat sinn 16.170 Euro.
En décke Montant ass awer och nach déi 25.000
Euro, déi mer vu Sponsoring kréie vun der Brauerei
Bofferdeng fir d’Ouverture vum Centre sportif René
Hartmann, respektiv déi Remise, déi se ginn hu bei der
neier Buvette, déi gebaut ginn ass.
Dann natierlech och eise Centre culturel, eis Galeried’arten, déi Sponsoring krut vun Ambassaden, awer
och natierlech Saachen déi mer weider verkafen, Recetten, déi mer kréie sief et bei eisen Toiletten oder
Indemnitéite bei Grafsteng, déi aménagéiert gi sinn,
respektiv awer och vun eisen Assurancen oder Ventë
vu Permis de pêche, also déi klassesch Saachen déi
all Joer zeréck kommen, déi mer dann och hei mussen
approuvéieren, dat si ronn 111.000 Euro déi eis zoukommen, déi der Gemengekeess zegutt kommen, wat
ganz positiv ass.
Sinn dozou Stellungnahmen?

33
RAPPORT

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hu just eng Fro:
Remboursement de frais pour dégâts causés par les
tiers, wéi ass et do mat dem Remboursement vun den
Dégâten, déi mer duerch déi Beem déi lädéiert gi sinn,
ronderëm d’Kierch, sinn déi hei schonns mat dran?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Déi sinn
hei nach net mat dran.

dass mer och eng ganz Rei Moossname geholl hu fir de
bestoende Restanten-État ofzebauen.
Do gëtt et och Opschloss iwwert eng ganz Rei Mesuren,
déi mer geholl hunn an op déi ech herno wäert agoen.
Also et weist, dass mer d’Zahlungsmoral vun de Leit
an de Grëff kréien, bei Verschiddene méi, bei Anere
manner, dofir maache mer jo och Poursuiten, déi wéi
gesot amgaange sinn, d’Poursuite judiciaire systematesch, an Zesummenaarbecht och mam Office social.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Leeft dat awer?

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

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Dat heescht, dat hei
sinn déi méi “kleng” Saachen?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Jo, dat
heite sinn esou Saachen, wann een e Poteau oder e
Schëld futti gemaach huet, dat sinn déi Schied, déi
hei ofgedeckt ginn, dat anert ass normalerweis am
Kont 16.
Nach weider Wuertmeldungen?
Dat ass net de Fall. Géif de Gemengerot dann
dës Recetten approuvéieren? Dat ass unanime,
d’Gemengekeess seet Merci.

6.10. Approbatioun vum État vun de Recetten, déi
beim Ofschloss vum Budgetsexercice 2015 nach
anzedreiwe sinn
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mer zum Restante vum Joer 2015 eriwwer, do hu
mer engersäits, wat de Restanten ugeet am Total 1
346.272,55 Euro, en reprise provisoire ass 1.257
247,06 Euro, a wat eise Receveur an der Décharge
proposéiert, dat ass e Montant vun 88.558,49 Euro.
Wann een de Restante vum Joer 2015 par rapport
zum Joer 2014 vergläicht, da si mer bei ronn 90.000
Euro manner, wou am Fong ofgebaut ginn ass.
Mä mir mierken, dass den neie Restanten, dass deen,
deen dobäi kënnt, dass deen och weider ofhëlt, an

Wat natierlech déi Déchargen ugeet, déi hei proposéiert ginn, do konnt Dir en Abléck kréien, dat ass och
eng ganz Rei Personne-moralen, also Entreprisen, déi
an der Faillite sinn, wou mer och gesot hunn, dass mer
Clôturë proposéieren, wou mer awer och proposéieren dem Gemengerot, dass dat wat nach opsteet, déi
1.257.714 Euro, dass mer op alle Fall déi weider poursuivéieren, an do lafen och Prozeduren op Héichtouren.
Wat een awer e bësse beliicht, wat de Restanten-État
ugeet, respektiv niewent dem bestehenden och deen
neie Restanten, also haaptsächlech Dingschtleeschtungen, déi d’Gemeng Diddeleng ubitt, an do mierkt
een awer, dass de Service vun de Maison-relaisen, de
Service d’accueil, dass déi Déngschtleeschtung déi
säit Joeren opgebaut gëtt, déi d’Gemeng natierlech
och ganz vill kascht, dass dat natierlech beim neie Restanten-État 9,2 Prozent ausmécht.
Am totale Restanten sinn et 2% mä dat weist awer,
dass beim neie Restanten dee bäikënnt, deen zwar
déi Joere virdrun ofhëlt, mä dass do de Volet vun de
Chèques-servicen, de Structure-d’accueille bal 10
Prozent ausmécht, dat ass net näischt, an ech mengen do hu mer och déi néideg Mesurë geholl well et ass
eng ganz wichteg mä och e ganz deier Dingschtleeschtung, déi mer den Diddelenger Bierger an den Diddelenger Familljen an den Diddelenger Kanner ubidden,
natierlech och déi klassesch Mülltaxen an déi Waassertaxen, déi natierlech hei och mat dran sinn.
Fir Iech awer och just en Ordre de grandeur ze ginn, de
Moment sinn d’Ordonnance-de-paimenten, déi en cours
sinn, dat si ronn 190 Dossieren, also en zimleche Volume wou mer amgaangen sinn déi néideg Marschroute
anzeschloe fir déi Dossieren ze traitéieren, ronn 120
Dossiere si beim Dierwiechter, déi kommen nach dobäi.
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Natierlech och eng Rei Saisie-arrêten, déi mer geholl
hunn, ronn 40 Stéck bei Leit déi da wéi gesot schaffen,
natierlech och e Plan de remboursement hunn, wou
mer mat Leit eens ginn, déi dann och rembourséieren,
déi an e bësse méi enger schwiereger finanzieller Situatioun sinn. Och do si mer als Gemeng natierlech op
fir de Leit entgéint ze kommen, wann se hir Engagementer och honoréieren, zesumme mam Office social.
Dat sinn also eng ganz Rei Mesuren déi lafen, de Stand
dee mer elo hei hu mat der Décharge 1,3 Milliounen
Euro, ech mengen dass dat eng Situatioun ass, déi
wierklech dat erëmspigelt wat mir schonns virum Joer
2007 haten, do ware mer bei 1,5 Milliounen Euro, sou
dass mer also progressiv amgaange sinn ofzebauen.
Déi Moossnamen déi mer geholl hunn, déi brauchen
natierlech hir Zäit bis se gräifen, mä op alle Fall hu mer
se geholl a mer hunn och schonn eng ganz Rei Succèse
konnte verbuchen, wat och ganz wichteg ass.
Mä natierlech och déi verschidden administatif Millen, déi
hunn eng gewësse Lourdeur fir déi Suen anzedreiwen,
mä op alle Fall setze mer alles drun, niewent der reglementarescher Prozedur, déi virgesinn ass am Gemengegesetz fir Rappelen erauszeschécken, wa mer mierken,
dass dat net gräift, dass mer dann déi néideg judiciaire
Weeër ginn, wéi gesot mat Succès, mat engem laang
otmege Succès, fir dann och déi Suen anzedreiwen, déi
ausstinn.
Dat zu deenen Erklärungen, déi ech wollt ginn. Wann
de Gilbert Loos nach wëllt e puer Präzisiounen dozou
ginn, villäicht herno, dann ass d’Diskussioun elo op.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Wéi gesot, wat virun
allem opfält, sinn déi Altlasten, an dat ass dat wat
mer ëmmer gesot hunn. Mer hunn ëmmer probéiert fir
ënnert eng Millioun ze kommen, ech mengen dat ass illusoresch, dat kënne mer dann elo definitiv vergiessen.
Dir hat gesot, den Héichpunkt war 2007, wou mer op
1,5 Millioune Restanten-État waren, et muss een och
soen, mer hunn do an der Tëschenzäit de Gas verkaaft,
dat heescht ëm déi Recette brauche mer eis also lo
mol net méi ze këmmeren.
An trotzdem ass et awer alarmant wann s de kucks op
wéi engem Niveau mer eis awer nach befannen.
Mir sinn och am Land déi Stad mat dem drëtthéchste
Restanten-État , dat muss een awer och eng Kéier soen.

Also, elo an d’Luucht ze sprange vu Freed, dat ass
nach net ubruecht.
Mir hunn och Mesurë geholl, dat ass och hei vun alle
bänken approuvéiert ginn, mer hu jo och nach eng Persoun agestallt, déi sech ëm déi Saache këmmert.
Mir hunn och de Leit un d’Häerz geluecht am Receveur
Service fir vill méi strikt duerchzegräifen, ech mengen
dat huet seng Friichten, mä bedenklech ass wat den
Här Buergermeeschter gesot huet, dass awer nach
Leit sinn, aus wéi enger Ursaach och ëmmer, déi hir
Taxen net bezuelen.
Dat ass jo och dramatesch wann s de kucks wéivill Leit
hir Taxe d’ordure, hir Kanalisatioun an esou weider net
bezuelen, an da wollt ech awer onbedéngt och nach
eng Kéier agoen op dat wat virdrun ugeklongen ass a
wat d’Structure-d’accueuillen ugeet. Do hunn 2013
11.000 Euro gefeelt, an elo si mer 2015 op 28.000
Euro wou d’Leit hir Participatioun net bezuelen.
Déi Leidtragend sinn ëmmer d’Kanner, dat ass ëmmer blöd. Mir kënnen do dann natierlech och net soen,
mer huelen d’Kanner net méi an d’Maison-relais well
d’Elteren net bezuelen, an et si sécher ganz vill Fäll,
déi wierklech och net gutt eens ginn, déi misst ee vläit
dann och direkt verweisen un den Office social, deen
deene Leit kann hëllefen, och fir eng Gestioun ze maache vun hire perséinleche Recettë fir dass mer dee
Misèrë do net matkréien.
Et muss een och einfach soen, et ginn einfach och vill
aarm Kanner an et gi vill aarm Famillen, a wou wierklech
och d’Enner net zesumme kréie vun de Monoparentauxen, a mir wëssen datt och hei am Land net alles rosa
ass, et huet net jiddereen e gëllene Läffel doheem.
Et si vill Famillen déi iergendwéi kucken alles zesummen ze kréien an dann denken se sécher Oh, d’Gemeng
déi léisst mech net hänken, a mir maachen dat jo och
net, mer wëlle jo net op de Wee goen, wéi zum Beispill
Wolz, déi elo Wëlles haten, dass d’Leit nëmmen nach
eng Schaltauer kréien an d’Waasserzoufuer automatesch op 2 Stonne moies an owes begrenzen, wat ech
wierklech absolut net kann approuvéieren, well dat
trëfft och ëmmer erëm déi Falsch, dat sinn dann och
erëm déi Leit, déi wierklech net eens ginn, an déi no bei
der Aarmut sinn, an dat géif ech dramatesch fanne wa
mer an déi Richtung géife goen, mä ech denken, hei am
Haus ass och keen, dee wëllt op dee Wee goen.
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Also wéi gesot, mer stëmmen den Restanten-État,
mä mer sinn och dofir, dass nach mat enger weiderer
Rigueur virgaange gëtt an dass och méi detectéiert
gëtt, wéi eng Familljen och wierklech mussen ënnert
d’Ärem gegraff kréie fir dass de Prozentsaz a virun
allem déi Fraise mat den Structure-d’accueillen, dass
dat dann awer och erof geet.

Josiane Ries Di Bartolomeo (LSAP): Also wéi gesot,
et ass net falsch, et ass extrem gutt Aarbecht geleescht ginn all déi Joeren, et ass probéiert gi konsequent un deenen Dossieren do ze schaffen.
Et ass awer relativ schwéier wann een op eemol als
Gemeng zu de Leit seet, sou elo späre mer Iech de
Gas of, dat war ni de Fall, et gëtt immens gutt mam
Office social zesumme geschafft, éier et iwwerhaapt
esou wäit kënnt, dass bei den Dierwiechter oder sou
muss geruff ginn, ginn déi Leit op den Office social
geschéckt, wou se gesot kréien, Dir kënnt do eng Demande gemaach kréien, dat heescht och bei Chèqueservicen, wann d’Leit keng Suen hu fir d’Maison-relais
ze bezuelen, déi kënnen all op den Office social, an dann
hunn se eng Assistante déi se da betreit.
Effektiv kann ee soen, mer kommen net ënnert eng
Millioun, mer hunn deen drëtthéchsten Taux, mer sinn
awer och déi véiert gréisst Gemeng, dat dierfe mer
och net vergiessen.
Mer hu ganz vill Leit, déi heihinner kommen, déi net
esou räich sinn, mär sinn net onbedéngt bekannt,
datt mer eng räich Bevëlkerung hunn, ech wëll awer
soen, dass hei keen am Stach gelooss gëtt, dat ass
vill Aarbecht, et ass opwenneg. Ech hunn awer eng
kleng Fro: Dee Service extraordinaire, wat ass dat?
Sinn dat Installatiounen? Sinn dat Compteuren? Wisou
am Extraordinären?

steet ”d’accor der au Collège des Bour gmestr e et Échevins l’autorisation de poursuivr e en justice les débiteurs“.
Poursuivre en justice, dat heescht eigentlech, dass
d’Leit e Courrier geschéckt kréien, souwuel Dir Här
Buergermeeschter wéi d’Madame Josianne Di Bartolomeo hutt do schonns zum Deel drop geäntwert, ech
wier awer frou wann Dir do villäicht e puer Präzisiounen
iwwert den Oflaf vun deem Andreiwe kéint ginn. An dat
eng Kéier an der Successioun schildere well et gesäit
een an deene Relevéë vun den Dossieren, do si verschidde Leit, déi hunn 32 Euro oder 65 Euro wou nach ausstinn, et sinn anerer dobäi mat 17.000 Euro oder 9.000
Euro, a mär ënnerstëtzen natierlech do, quitte dass
mer dofir sinn, datt dat net einfach esou dierf virgeholl
ginn, mä mer ënnerstëtzen do selbstverständlech awer
eng sozial Approche an d’Aschalte vum Office social.
Ech wollt einfach, wann dat geet, hei beschriwwe kréien, wéi den Oflaf ass.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Ech wollt nach eppes
dozou soen: Also no katastrofal héije Restanten an de
Joeren 2007-2010 sinn d’Montanten elo kontinuéierlech erof gaangen, dës Kéier geet de Betrag och nach
eng Kéier erof vun 1,3 Milliounen Euro am Joer 2014 op
1,2 Milliounen Euro fir 2015. Dat ass ze begréissen, an
ech géif mech dann och de Mercie vu menge Virriedner
uschléissen, fir déi Efforten déi gemaach ginn.
Et muss ee soen, ab 2013 sinn och déi onbezuelte
Gasrechnunge verschwonnen, an do muss sech säitdem eben ENOVOS drëm këmmeren.

Fir de Rescht, Merci fir déi gutt Aarbecht.

Par contre sinn awer d’Structure-d’accueille bäi
komm, oder fale vill méi an d’Gewiicht. Wa mer dann an
der Zwëschenzäit fannen, dass eise Restanten-État
beträchtlech erof gaangen ass, kann een an der Zeitung awer ebe grad noliesen - wat d’Madame Kayser
och grad gesot huet - dass mer am Verglach mat anere Gemenge méi schlecht do stinn.

Joseph Thill (Déi Lénk): Ech wollt fir d’éischt mol der
Recette Merci soen, well ech hunn déi Dossiere gesinn, dat ass wierklech impressionant wat do fir eng
Aarbecht geleescht gëtt, ech war impressionéiert,
muss ech soen, well et ass schonns gewalteg, dofir
Merci un d’Verwaltung.

Well logescherweis hunn d’Stad Lëtzebuerg an d’Stad
Esch vill méi Scholde wéi eis Gemeng, mä eis Gemeng ka
sech awer roueg mat Déifferdeng vergläichen a puncto Awunnerzuel, an da fält engem awer op, dass mir
do 1,3 Milliounen Euro ausstoen hunn, während Déifferdeng mat nëmme knapp d’Halschent mat 600.000
Euro Restante wesentlech besser do steet.

An eiser Decisioun, déi mer virgeluecht kréien, do
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Mer vergläichen eis jo oft mat Déifferdeng, dofir wollt
ech froen ob Dir dann eng Erklärung hutt firwat mir
dann trotzdem do gutt op deem duebele Chiffer stinn?
Huet dat nach mat den Altlasten ze dinn, oder hunn si
en anere System?

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Pardon, ech hat nach
eng zousätzlech Fro déi ech vergiess hat ze stellen:
Vill Gemengen hu sech beschwéiert, Schëtter zum
Beispill, dass se grouss Ausstänn nach hu vum Staat,
vu Subside vum Staat.
Ech wollt just nach eng Kéier froen, ech hunn elo hei
näischt dran erëm fonnt, kréie mer alles rechtzäiteg
bezuelt? Dat wier jo och ze wënschen. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Niewent
deene verschiddene Stellungnahme géif ech op e puer
Punkten agoen, an och elo dem Gilbert Loos d’Wuert
weiderginn.
Effektiv mécht hie mat senger ganzer Equipe eng wichteg Aarbecht fir dass mer déi Suen hei andreiwen, engersäits no der Prozedur wéi d’Gemengegesetz et virgesäit, a wann dat net gräift, da mat deenen néidege
judiciaire Schrëtt.
Et ginn ëmmer Vergläicher gemaach, oder Benchmarken,
fir dee modernen Term ze huelen. Mär sinn als véiert
gréisst Stad eng Stad déi ganz vill Déngschtleeschtungen ubitt, an eng vun eisen Déngschtleeschtunge
war, dass mer och Gasbedreiwer waren, an dat mécht
och den Ënnerscheed par rapport zu anere Gemengen.
Ech denken, dass bäi deenen Déngschtleeschtungen,
déi mer ugebueden hunn an déi anerer net ugebueden
hunn, och d’Differenz läit, niewent och der Populatioun
an der Unzuel vu Rechnungen, déi eraus ginn.
Wat ech awer hei nach eng Kéier wollt präziséieren, an
dat weist hei ganz kloer déi Efforten, déi mer gemaach
hunn, an duerch d’Bänken hei si mer eis och eens, dass de
Restanten ëmmer manner soll ginn a progressiv soll ofhuelen, dorunner schaffe mer, villäicht net schnell genuch.
Wéi gesot, 2007 ware mer bei engem Restanten, décharges déduites, bei 1,4 Milliounen Euro, do si mer
och haut erëm, dat heescht, mer sinn erëm an deene
Paragen, wou mer waren.

Effektiv hate mer 2010 en Héichpunkt vun 2,2 Milliounen
Euro, 5 Joer duerno, 2015, si mer bei 1,2 Milliounen Euro.
Mer hunn et also fäerdeg bruecht, 1 Millioun Euro
anzedreiwen.
Dat ass eng Zomm, déi net négligeabel ass, an dat huet
natierlech och domadder ze dinn, an dat huet och de
Gemengerot matgedroen, nieft der Prozedur mat deene
Moossnamen déi mer eis ginn hunn, iwwert eng zousätzlech Persoun fir och weider deem ganze Restanten Driff
ze ginn, fir déi Sue kënnen anzedreiwen.
Et weist also, dass ee vu Joer zu Joer villäicht seet,
et geet net schnell genuch. Wann een dat natierlech
iwwert eng ganz Period kuckt, do hu mer et fäerdeg
bruecht 1 Millioun anzedreiwen, dat ass e Montant,
deen och der Gemengekees zegutt kënnt, well en och
dohinner gehéiert, well de Prinzip jo éischter deen ass,
wann een eng Déngschtleeschtung kritt, dass een
déi dann och bezilt. D’Netbezuelen ass an deem Sënn
éischter d’Exceptioun.
Dat gesot ginn ech nach dem Gilbert Loos gären d’Wuert
fir nach op e puer Froen an Detailer kënnen anzegoen.

Gilbert Loos (Receveur communal): Éischtens, den
Extraordinaire dat sinn haaptsächlech d’Primed’acquisitionen, déi d’Leit zeréckzebezuelen hunn, déi
mer dann net onbedéngt direkt iwwert den Notaire erakréien, oder sou, dat schleeft och heiansdo iwwert Joeren. Et ass awer net nëmmen d’Prime-d’acquisitionen,
et sinn och nach klenger Montante vun extraordinäre
Rechnungen, dat schléit elo awer net direkt un.
Där stëmmt u sech elo de Restanten-État, domat
gitt Dir mir d’Autorisatioun, dat doten op d’Geriicht
ze ginn, dat heescht, theoretesch fir all déi Recetten
déi nach net bezuelt sinn, vum Exercice 2015, hätt
ech nach keng Autorisatioun vum Gemengerot fir dat
iwwer Ordonnance de paiement oder sou anzekloen.
Soss, theoretesch hätt ech missen do virdrun ëmmer
eng Autorisation d’ester am Gemengerot froe fir während deem Joer och kënne Poursuiten ze maachen.
Dat ass de Prinzip firwat een e Restanten-État iwwerhaapt stëmmt.
Wat d’Prozedur ass, ech schécken 1 Mount no der
Rechnung e Rappel, 2 Méint duerno geet den Dernier
avertissement eraus, wou entretemps och 10 Euro
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Fraisen drop gefrot ginn, da fänkt déi manuell Saach
un, da gi mer alleguerten d’Leit duerch, a mer schécken dann d’Ordonnance de paiement eraus iwwert
d’Justice de Paix.
Ech froen do dann en Titre exécutoire un, nom Titre exécutoire, dat dauert awer schonns 7, 8 oder 9
Méint, da kann ech entweder den Dossier, wann et
net viru geet - d’Leit kënnen zu all Moment bei mech
kommen a soen hei, ech hu Problemer oder esou, ech
wëll dat an esou an esou vill Kéiere bezuelen, mer iwwerwaachen dat och, mä si kënnen ëmmer bei mech
oder mäi Service froe kommen, ech kann dat net an
enger Kéier bezuelen - da ginn ech dat natierlech net
direkt un den Dierwiechter. Mä wann awer no der Ordonnance de paiement, nom Titre exécutoire, no enger
eventueller Saisie-salaire näischt geschitt, da ginn ech
et bei den Dierwiechter. A meeschtens ass dat awer
och scho bal no engem Joer eréischt, wou dat da bei
den Dierwiechter geet. D’Prozedure sinn awer laangwiereg, iwwer d’Justice de Paix, dat ass awer normal.
Ech wollt do och zum Gas soen, mer hu wuel säit 2013
de Gas net méi dran, mä d’Allaaschte vum Gas sinn
nach ëmmer dran. Déi stinn an deem Restant vun deene
Joere virdru mat dran. Ech kann se net, mer hu kee
Moyen fir se ze chiffréieren, wat mécht de Gas um Restant nach aus? Wahrscheinlech op mannst 25%, mä
ech kann et net chiffréieren, ech kann et net noweisen.
Vum Staat iwweregens steet näischt do, keng Restanten.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat ass
schonns emol wichteg, well déi Recettë brauche mer
fir eis Projete weider kënnen ëmzesetzen.
Dat zu den Erklärunge vum Gilbert Loos. Merci villmools.
Da géif ech proposéieren dass mer zum Vote iwwerginn.
Wien ass engersäits domadder averstanen, dass mer
dee Montant, deen de Receveur eis hei proposéiert an
der Héicht vun 88.558 Euro an d’Décharge ginn, respektiv awer an d’Reprise provisoire 1.250.714,06 Euro
déi mer dann och weider poursuivéieren. Wien ass mat
där Approche averstanen hei am Gemengerot? Dat
ass unanime. Da soen ech Merci an dat stäerkt dann
och de Service a senge weideren Efforten.

6.11. Approbatioun vum Rôle vun der Hondstax fir
den Exercice 2016
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da géif
ech proposéieren, dass mer weiderginn op d’Hondstax,
dat ass de Rôle vum Joer 2016, deen éischte Relevé
dee mer maachen, do kënnt jo nach de Rôle supplémentaire dobäi, mä deen aktuelle Rôle ass, dass mer
75 Euro Tax hunn, dass mer e Montant kritt hu vun
38.815 Euro. Dann heescht dat, dass am Exercice
2016 elo mol fir dëse Rôle 1 109 Hënn um Territoire
vun der Stad Diddeleng sech momentan befannen.
Ass de Gemengerot mat deem Rôle averstanen? Dat
ass unanime. Merci.

6.12. Approbatioun vun de Modificatiounen am ordinäre Budget vum Exercice 2016
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi mer
weider op en anere Punkt, op d’Liste modificative, déi
ee jo ëmmer am September presentéiere kann, wou
een engersäits déi Recetten, déi ee méi kritt huet, déi
awer reglementéiert sinn - virdrun hate mer d’Recettes
non réglementées, elo hu mer d’Recettes, respektiv
d’Dépenses réglementées, also e bestoende Budgetsartikel am ordinaire Beräich wou ee méi Recetten era kritt
huet, respektiv méi Dépensen huet missen tätegen.
Wann een in globo kuckt wat mer vu Recetten era kritt
hunn, respektiv wat vun zousätzlechen Dépensë waren, huet een en Total vu 529.693,40 Euro Recetten,
an Dépensen an Héicht vu 498.000 Euro, dat mécht
eis awer en Iwwerschoss vun 31.693 Euro.
Dat mol global, bësse méi am Detail, um Niveau vun de
Recetten, awer och op der Säit vun der Dépense, do hate
mer kierzlech e Montant vu 16.500 Euro, dee mer dra
gesat hunn, dat huet mat Stabilisatiounsaarbechten ze
dinn, an der Tattebuergerstrooss, do war en Entrepreneur deen op engem Chantier gebaut huet, wou am Fong
d’Haiser niewendru Rëss haten, a wou mer am Fong prefinanzéiert hu fir dass Stabilisatiounsaarbechte kënne gemaach ginn, mer haten awer och schonns d’lescht Woch
eng Sitzung mat den Affekoten, wat d’Responsabilitéit
ugeet, fir dass och den Entrepreneur eis déi Suen zeréck
bezilt. Do si mer eis och eens ginn, dat muss een einfach hei da visualiséieren, engersäits nenne mer dat eng
Ausgab, op där anerer Säit kréie mer awer eng Recette
iwwert d’Assurance vum Entrepreneur.
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Dann hu mer vum CIGL 101.000 Euro kritt iwwert eis
Taxe compensatoire Remplacement de Parking ronn
80.000 Euro, Musekscours Partizipatioun vun de Gemengen, 99.404 Euro an dann natierlech den Dekont
wat d’Léierpersonal ugeet, Dekont 2014, do kréie mer
nach eng Kéier 150.000 Euro.
Dat zu deenen dote Punkte wat d’Recetten ugeet.
Dann, wat d’Dépensen ugeet, do hu mer eng ganz Rei
Entretiensaarbechten, déi klassesch gemaach ginn an
eise Maison-relaisen, respektiv an eise Schoulgebaier,
respektiv awer och am Haus hei selwer, esou Imprévuen, déi eben halt virkommen, wou een déi néideg Geräter muss hu fir dat kënnen ze maachen.
Dann hu mer déi 8.000 Euro vum CIPU, dann hu mer
natierlech och eng ganz Rei Fraisen, déi op eis zou
komm sinn, wou mer virdrun net onbedéngt konnte
budgetiséieren, engersäits d’Maison sociale, déi am
Laf vum Joer opgaangen ass, wou eng ganz Rei Fraisen op eis duer kommen, well mer Propriétaire sinn,
Gas, Waasser wéi gesot, dat sinn alles Dépensen, déi
mer hei ageschriwwen hunn, Elektresch, wat d’Maison
sociale ugeet, awer och d’Assurance natierlech zu
deenen dote Gebaier, och fir d’Maison sociale.
Dann awer och Entretiensaarbechten am Club Senior,
an eise Maison-relaisen.
Dann och e bësse méi e konsequente Budget, mer hu
virdrun dat neit Offallreglement gestëmmt, do ronderëm
wëlle mer eis och déi néideg Kreditter gi fir d’Leit nach
dëst Joer ze informéieren, ze sensibiliséieren. Do hu mer
och e Montant dra gesat fir déi néideg Publicitéit.
Dann hu mer och missen 11.000 Euro budgetiséiere well
bei der Entrée an der Kaylerstrooss déi rout Luucht futti
gaangen ass an déi hu mer missen ersetzen.
An engem vun eise leschte Gemengeréit hu mer iwwert
den neie Citybus-Tracé diskutéiert, och dat musse mer
un d’Bierger bréngen, an hei war och d’Demande op
de Bänke vum Gemengerot, dass mer en Horaire an e
Plang hunn, dee lisibel ass, dee verständlech ass, also
brauche mer och Kreditter fir dat ze maachen.
Mer hu virdrun nach eng Kéier déi nei Waasserpräisser
adaptéiert, och dat nom Awunnergläichwäertsprinzip,
fir dat ëmzesetzen, do hu mer och en Informatiksystem gebraucht, deen huet eis 15.000 Euro kascht, fir
deen Exercice ze maachen.

Da waren och eng Rei Aarbechten, déi hu misse gemaach ginn, um Stade Nosbaum, 20.000 Euro, well
mer hu missen en neie Prallschutz maachen, dat war
net onwichteg fir d’Spiller an och fir d’Spectateure
wann se sonndes de Fussball kucke ginn.
Dann awer och d’Elektrizitéit am Hartmann, respektiv
an der Schwämm, e Montant deen ze déif geschätzt
gouf, an dee mer hei dann awer mussen e bësse méi
héich usetzen, dat ass och nach eng Kéier e Montant
vu 40.000 Euro.
Dann awer och niewent eisen dräi Schwammmeeschteren e véierte Schwammmeeschter vu Betebuerg,
dee mer ausgeléint hu fir déi ganz Surveillance, an
déi ganz Präsenz, sief et an der oppener Schwämm
oder an der zouener Schwämm, sief et awer och
fir d’Aquacoursen déi mer ugebueden hunn iwwert
d’ganzt Joer, och fir déi néideg Sécuritéit kënnen ze
bidde wann de Lycée an den Enseignement fondamental gläichzäiteg d’Schwämm notzen. Also och do en
Dispositif, dee schléit mat enger Dépense complémentaire vun 100.000 Euro zu Buch. Dat ass eemoleg well
de Montant fir d’Schwämm vu Betebuerg ass opgaangen, an domadder sinn och d’Schwammeeschteren
ofgezu ginn.
Dann natierlech, am Kader vun eise kulturelle Manifestatiounen, de Public viewing, deen huet eis gutt
15.000 Euro kascht, deen och ganz vill Succès hat fir
d’Halleffinale respektiv d’Finale.
An dann nach d’Fête de la musique mat 12.500 Euro,
dat hat virun allem domadder ze dinn, dass mer och
méi op d’Sécuritéit, op de Gardiennage zeréckgegraff
hunn, grad well mer jo och am Zentrum de Chantier
hate vum Shared Space, an do war et eis awer wichteg, méi Leit anzestelle wéi dat Joer virdrun. Dat
kascht eis natierlech och méi um Niveau vun der Sécherheet, déi och garantéiert muss sinn, wa ganz vill
Leit aus Diddeleng an ausserhalb vun Diddeleng op
d’Fête de la musique kommen.
Dann nach an der Briller Schoul e Montant vu 15.000
Euro, wou hu missen eng Rei Traitementer un de Maueren gemaach ginn.
Dat zu deene verschiddene Positiounen, wou ech hei
awer wollt eng Rei Infoe ginn.
D’Liste modificative schléisse mer also of mat engem
Boni vun 31.693 Euro. Dat ass wat ech vun Erklärun-
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ge wollt ginn zu deene verschiddene Positiounen, wat
dës Liste modificative ugeet, an d’Diskussioun ass op.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Wat e bësse besser
ass wéi soss déi Joere virdrun, dat ass, dass manner
Suen agesat gi fir Travaux d’entretien et de réparation
vun de Bâtimenten, dat hu mer jo och ëmmer ugeprangert, dass dat ëmmer no gestëmmt ginn ass an no
gestëmmt ginn ass an dass dat net sënnvoll ass.
Ech wollt awer just nach do een Artikel eraushuelen,
wat mir net gefält, wou ech och keng Äntwert kritt
hat deemools an der Budgetsdiskussioun, dat ass vum
Club Senior, do ass elo hei och eppes, Fournitures pour
l’entretien des bâtiments, do ass en Zousaz komm,
an do hat ech gefrot gehat, do hu mer e Posten am
Budget stoen, dass do d’Fënstere vun enger externer
Firma gebotzt ginn. Dat hat ech deemools schonns
gefrot, firwat maache mer dat net an Eegeregie, villäicht kann een do nach eppes dozou soen, well dat
heiten ass och bëssen eng Intransparenz.
Hei kënnt dann och dee Montant vun 8.000 Euro vun der
Partizipatioun vun der Staat fir déi nei Cellule national
d’information wat mir jo net approuvéieren, an dann, wat
mer och net approuvéieren, dat sinn déi Publikatioune
fir de Citybus, mir mussen nei Pläng maachen, et muss
en neie Citybus-Tracé gemaach ginn, also déi 10.000
Euro hätte mer eis kéinte spueren, wa mer op d’Leit gelauschtert hätten an am Ufank Neel mat Käpp gemaach
hätten an eng uerdentlech Planung gemaach hätten.
Dat ass en Zeeche vun e bësse Mismanagement, elo
hu mer hei d’Fraisen esouguer chiffréiert.
Da genau dat selwecht, wou och eng Intransparenz ass,
dat mat der Elektrizitéit an der Piscine, 63.500 Euro
sinn ugesat ginn, 40.000 Euro stëmme mer no, dat ass
iwwert d’Halschent nach eng Kéier dobäi, dat ass dat
wat mer och ëmmer gesot hunn, Folgekäschte vun der
Schwämm, mir hu bis elo nach keen Dekont kritt, wat
déi Schwämm d’Diddelenger Leit kascht, virun allem
eng Schwämm, wéi Diddelenger Leit ëmmer soen, déi
ni op huet fir de Public. Dat ass eng aner Diskussioun,
déi hate mer schonns hei an do wéi gesot sinn ech ganz
gespaant wa mer am nächste Budget wierklech mol eng
Kéier schwaarz op wäiss kënne gesi wat déi Schwämm
eis kascht an dat heite léisst sech schonns ahnen dass
dat wahrscheinlech sou muss sinn, wéi deemools och
gesot ginn ass, wéi den Hartmann geplangt gouf, dass

dat ongeféier eng Millioun Euro d’Joer de Public wäert
kaschten.
Wéi gesot, d’CSV stëmmt dat heiten net mat, ech
hunn elo puer Saachen erkläert firwat mer dat net
maachen.
Ech hu just nach eng Detailfro, den Entretien vun den
Defibrillatoren, mir hu 15 Defibrillatoren zu Diddeleng fir
8.200 Euro an do ass e Leasingvertrag gemaach ginn,
a meng Fro ass: Ass do den Entretien net mat dran?
Well mir hunn hei, et waren 2.000 Euro Entretien vun
den Defibrillatore virgesinn, elo kommen nach eng Kéier
3.000 Euro dobäi, dat ass méi wéi nach eng Kéier dat
duebelt, elo si mer bei 5.000 Euro. Meng Fro: Wat steet
an deem Leasingvertrag, ass do net den Entretien mat
dran? Wat villäicht awer souguer logesch wie. Do villäicht
nach en Detail: A wie mécht do deen Entretien?

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech wollt just froen, déi Ligestill dobaussen op der Gemengeplaz an am MayrischPark, a wéi enger Positioun fanne mer déi hei erëm?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci,
ginn et nach Froen dozou? D’Claudia Dall’Agnol gëtt
eis weider Erklärungen zum Citybus.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Dat ass awer net
grad esou wéi dat elo hei vun der Madame Kayser gesot
ginn ass an dat kënnt Dir och an deene leschte Bulletinen alleguerten noliesen. Dir wësst, wou mer deen neie
Wee vum Citybus agefouert hunn, do huet den TICE selwer Horairen erausginn, an do hu mer jo gemierkt, dass
déi Horairen net lisibel waren, an dunn hu mer deemools
schonns gesot, mer missten eigentlech en neie Plang
maachen, en neien Horaire maachen, dee fir déi Diddelenger Bierger just fir de Citybus lisibel ass.
Mer haten deemools wéi de Citybus agefouert gouf, e
klengt Bichelche gemaach, an et war eigentlech dat wat
mer erëm eng Kéier wollte maachen. Dat hu mer dunn
awer net gemaach, well mer jo fir d’éischt eng Enquête
gemaach a gekuckt hunn, ännere mer do eppes?
Et hätt jo kee Sënn gehat, eppes nei ze maachen, a
mer wëssen duerno ännere mer et, dann hätte mer et
jo zweemol gemaach. Mer hunn deemools geduecht,
den TICE mécht e flotten Horaire an dat géif duergoen. Wéi mer allerdéngs den TICE-Horaire haten a ge-
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sinn hunn, domadder gëtt keen eens, do wousste mer
schonns, mer missten nach eppes nomaachen. Mer
hunn awer elo gewaart bis et definitiv ass, well et hätt
kee Wäert gehat, erëm eng Kéier eppes Provisoresches erauszeginn, dofir waren déi Suen net virgesinn.
Et huet awer näischt mat den neie Linnen ze dinn, et
huet domadder ze dinn, dass mer eis drop verlooss
haten, wann den TICE nei Linne fiert, da mécht e fir
déi ganz Regioun nei Faltpläng mat den Horairen, déi
wieren dann sou lisibel, dass een se kéint verstoen.
Dat war awer deemools net de Fall, domadder huet
dat ze dinn, net mat den neie Linnen un sech.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da ginn
ech och nach op verschidde Punkten an.
Wat d’Defibrillatoren ubelaangt, do hate mer jo an engem Gemengerot hei nach zousätzlecher gestëmmt, an
hei muss eng Adaptatioun gemaach gi par rapport zum
Entretien. Et ass eng extern Firma, déi den Entretien
mécht, wéi se genee heescht weess ech net, dat kann
ech awer gär nokucken an Iech déi Info ginn. Hei ass am
Fong eng Adaptatioun ze maachen, vu dass mer jo och
hei am Gemengerot festgehalen haten, dass mer der
méi géife kafen, an do no gestëmmt haten.
Wat d’Transatten ugeet, dat ass am Volet Manifestations culturelles et Fêtes publiques, do fënnt een
dat erëm, wou och natierlech eng ganz Rei aner Acquisitioune vu Material sinn, dat mer brauche fir eis
Manifestatiounen ze organiséieren.
Par rapport zum Club Senior, dat ass de Verwaltungsrot vum Club Senior deen decidéiert op wéi eng Firmaen en zeréck gräift. Dat ass jo en CA, mer sinn als Gemeng an als Stad zwar Partner, mä de Verwaltungsrot
decidéiert mat op wien een zeréckgräift, a mär kënnen
dat dote jo net als Gemeng an Eegeregie maachen.
Mär als Gemeng och hei am Haus gräifen op eng Firma
zeréck fir d’Fënsteren ze botzen, dat ass net de Core
business vun enger Gemeng.
Dat generell, an och bei de Schoulgebaier, mer kënnen
net alles maachen, an do ginn et da Firmaen op déi een
zeréck gräift, fir dat ze maachen.
D’Madame Kayser schwätzt hei vun Intransparenz, mär
schwätze vun Transparenz, mer hunn Iech alles virgeluecht, dat ass déi reell Situatioun, et ass u jidderen-

gem hei um Dësch ze decidéieren ob en eise Servicer
an der Gemeng déi néideg Kreditter wëllt ginn, fir dass
mer déi Dépensen déi mer hunn, kënne honoréieren.
Mer hu virdru geschwat iwwert Dépensë vun den Diddelenger Bierger, mir als Diddelenger Gemeng mussen
déi Dépensë vis-à-vis vu Corps-de-métieren honoréieren, vis-à-vis vun den Aarbechten, déi musse gemaach
ginn, jidderengem un dësem Dësch ass et fräi ze decidéieren ob en deem wëllt nogoen oder net.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hunn awer nach
eng Verständnisfro zu den Defibrillatoren: Mer haten
der 13 a mer hunn der 2 no kaf, an elo sot Dir et
wier wéinst deem neien Akaf, dass déi Dépensen do an
d’Luucht ginn, mä dat ass jo net logesch. Wa mer der
13 mat 2.000 Euro gewart hunn, an elo musse mer
3.000 Euro no stëmme fir déi aner 12, da komme mer
op 5.000 Euro, dat klappt jo iergendwéi net.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Also, ech
ka mir et just erklären, dass et duerch den zousätzlechen Entretien kënnt, ech kann dat gären nach eng
Kéier nokucken, an Iech dat soen.
Et huet awer mat der neier Acquisitioun Präzisiounen
ze dinn, well dat hu mer jo am Budget virgesinn.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Jo, mä wann s de der
13 gewart kriss fir 2.000 Euro, a 15 fir 5.000 Euro,
dat ka jo bal net sinn, oder, et ass och ëmmer sou bei
deene Firmen, wann do een eng Monopolstellung huet,
da bass de deene komplett ausgeliwwert.
Do muss een dann och bëssen eng Rigueur walte loossen an da soen, so lauschter emol, 2 Defibrillatore fir
3.000 Euro a virdrun hu mer der 13 fir 2.000 Euro
gewart kritt, dat ka jo bal net sinn.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech kucken dat do nach eemol no, a ginn do ganz gär dem
Gemengerot Opschloss.
Brit Schlussnuss (LSAP): Ech mengen, et ass e Problem
mat der Propriétéitsrelatioun, mer hunn elo schlussendlech decidéiert déi Defibrillatoren, déi nei ze kafen,
dat heescht, mer sinn net méi an engem Leasingverhältniss, mä mer sinn de facto vun Ufank u Propriétaire
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vun deene Defibrillatoren, dat heescht den Entretien
ass de facto à charge vun eis an net méi an engem Leasingsvertrag wéi et bis dato war abegraff.

stëmmt, gesäit ee jo och un der Stellungnahm notamment
vum Ministère de l’Intérieur par rapport zu anere Comptes
administratifs 13-14 oder Comptes de gestion 13-14.

Dat ass d’Erklärung, dat heescht et ass eng Clôture
vun deem ganze Projet Defibrillator, mat deene 15 déi
elo aktuell do sinn, wou mer virdrun net wossten, bis
wouhinner mer géife kommen, wéivill mer der géinge
brauchen, an elo hu mer do, och mat eisem neien Depliant, endlech d’Boucle zougemaach, mer hunn all eis
Defibrillatoren, mer wësse wat se eis kaschten am
Entretien, a mer wäerten do och keng Inconnuen op
eis duerkomme loossen. Merci.

Wann do eppes net gestëmmt hätt, hätten déi och
d’Remarque deementspriechend dobäi gesat.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci, da
géif ech proposéieren, dass mer zum Vote iwwerginn,
wat dës Tableauen a Modification-budgétairen ugeet
fir d’Joer 2016: Wien ass domadder averstanen?

Fir nach eng Kéier op dee Punkt zeréck ze kommen,
fir dat nach eng Kéier ze präziséieren. Fir deen Doute
erauszehuelen.
Mir hu jo elo d’Kloerheet kritt, dass iwwert deen neie
Konteplang vun 12 op 13, sou wéi d’Écrituren hei sinn,
ass et richteg, quitte dass mer de Kont 12 eriwwer
huelen, déi 12 Milliounen Euro, déi een hei net erëm
fënnt, mä dat spillt an et gesäit een och am Kont 14,
esou wéi dat opgestallt ginn ass ass et richteg, a mer
kënnen zur Ofstëmmung kommen.

Dat sinn d’Stëmme vun LSAP, Déi Gréng an Déi Lénk.
Wien enthält sech? Dat ass d’CSV. Merci.

Dat ass wéi de Gilbert Loos et erkläert huet, mat deem
neie Konteplang ass dat net esou iwwerholl ginn, mä de
facto stëmmt et, soss wier et jo am Kont 2014 net opgaangen. Du kanns et net aschreiwen, mä si sinn awer do.

Ech géif Iech proposéieren, dass mer awer nach eng Kéier
kuerz op de Compte administratif an de Compte de Gestion iwwerginn, mer haten effektiv nach Récksprooch mat
dem Kontabilitéitsservice geholl, an am Fong, dass dëst
am Kont 2013 esou affichéiert ass, huet domadder ze
dinn, dass mer an en neie Konteplang iwwergaange sinn.

Dofir géif ech proposéieren, dass mer mat deenen
dote Präzisiounen awer zur Ofstëmmung kommen, wat
de Compte administratif ugeet, respektiv de Compte
de gestion.

An ech mengen, de Gilbert Loos huet do villäicht nach ee
puer Erklärungen, mä op alle Fall ass dat den Ausgangspunkt, firwat dass et hei am Fong sou affichéiert ass, et
ass am Fong richteg, mä et huet domadder ze dinn dass
mer an en neie Konteplang iwwer gaangen sinn.

Gilbert Loos (Receveur communal): Jo, dat huet domadder ze dinn, 2012 si mer nom ale Konteplang gefuer an
2013 war deen éischte Budget nom neie Konteplang,
an do sinn d’Écrituren net 1 zu 1 esou, well dat eent en
anere Budgetsartikel ass wéi dat anert. An doduerch
sinn d’Écrituren elo net esou feel, do an deem Tableau
feelt de Benefice vun 2012, en ass awer iergendwou
vermierkt, ech hunn elo gefrot fir dat ze kréien, wou dat
vermierkt ass, mä de Kont ass jo och esou vum Ministère approuvéiert ginn, dat heescht et stëmmt awer
alles esou wéi et do an deem Tableau steet, ausser
dass de Benefice vun 2012 enzwousch anescht steet.
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): An dass et

Da géif ech proposéieren, iwwer de Compte administratif 2013 an 2014, dee vum Schäfferot virgestallt
ginn ass, ofzestëmmen.
Wien ass mat deem averstanen? Dat sinn d’Stëmme
vun LSAP an Déi Lenk, an déi Gréng. Wien ass dogéint? Keen. Wien enthält sech? Dat ass d’CSV.
Da gi mer eriwwer op de Compte de gestion, dee vum
Receveur opgestallt gëtt. Wien ass mat deem Compte de gestion averstanen? Joer 2013 a Joer 2014,
dat ass unanime. Da soen ech Iech Merci, an och dem
Gilbert Loos Merci dass en hei war, fir déi néideg Erklärungen ze ginn.

6.13. Festleeë vum Taux vum Impôt commercial fir
d’Joer 2017
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer eriwwer op den Impôt commercial fir d’Joer 2017
an do proposéiere mer Iech, deen ze beloosse bei 350
Prozent, sou wéi et och 2016 de Fall war.
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Ass de Gemengerot domadder averstanen? Dat ass
unanime.

6.14. Festleeë vun den Tauxe vum Impôt foncier fir
d’Joer 2017
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer eriwwer op den Impôt foncier fir d’Joer 2017, wéi
och déi Joere virdrun, wollte mer d’Tauxe beloossen:
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

AB1B2B3B4-

Propriétés agricoles et forestières: 500%
Constructions industrielles: 750 %
Constructions à usage mixte: 500%
Constructions à autre usage: 250%
Maisons unifamiliales, maisons de
rapport: 250%
Kategorie B5- Immeubles no bâtis autres que les
terrains à bâtir: 500%
Kategorie B6- Terrain à bâtir à des fins d’habitation:
600%.
Also och do loosse mer d’Montante wéi dëst Joer an
d’lescht Joer och d’nächst Joer stoen.
Ass de Gemengerot och mat deenen Tauxen averstanen?

Joseph Thill (Déi Lénk): Hei am Land hu mer zwee
grouss Problemer, dat eent ass de Chômage an dat
anert d’Wunnengsbaupolitik an deen Impôt foncier,
d’Grondsteier, ass ee vun deene Mëttelen, wou ee
kann op d’Wunnengsbaupolitik awierken.
Elo kann een als Gemeng natierlech soen, d’Regierung
huet virgesinn den Impôt foncier insgesamt nei ze kucken, a mer waarden elo mol bis dat geschitt.
Mär fannen trotzdem, datt dat heiten de Moment ass fir
ze iwwerleeën a mär wollte froen ob d’Gemeng Diddeleng
dann net Wëlles huet, eng Taxe op eidel stoend Gebaier
anzeféieren?
D’Gemeng Esch-Sauer, eng relativ kleng Gemeng, déi
kasséiert 1.000 Euro pro Joer fir all Wunneng déi eidel
steet, och fir Résidence-secondairen, dat bréngt der Gemeng 50.000 Euro an am Joer, an an deem Sënn, quitte
datt et d’selwecht ass wéi et bis elo war a quitte datt ee
kann elo soen, mer waarde bis d’Regierung eppes virleet,
wollte mär eis bei dëser Ofstëmmung awer enthalen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech ka

kuerz drop agoen. Et ass richteg dass e generelle
Problem wat d’Grondsteier ugeet, dass déi aus der
Zäit vum Zweete Weltkrich ass, an dass och do un der
Evaluatioun an un der Base d’assiette, dass un deene
Parametere muss geschafft ginn.
Mer wëssen alleguerten, dass d’Grondsteier hei zu
Lëtzebuerg net dat Instrument ass wéi an eisen Nopeschlänner, wou ee ganz vill Recettë kann era kréien, an
aus där Iwwerleeung wou den Här Thill grad gesot huet,
si mer och viru Joeren hi gaangen an hu grad d’Kategorie
B6 op 600% erhéicht, fir do en Akzent ze setzen.
A parallel dozou si mer higaangen an hunn e Relevé gemaach vun enger Rei Wunnengen, déi eidel stinn, wou
mer net wollten hardi taxéieren, mä einfach mol d’Leit
uschreiwen a froen op d’Propriétairë bereet wieren,
hir Wunnengen zur Verfügung ze stellen.
Dat hat mol méi, mol manner Succès, mer haten och
elo an der Lëscht eng Rei Propriétairen, déi hir Haiser
dem Office social zur Verfügung gestallt hunn, déi dat
dann ophuele fir Familljen dran ze setzen.
Dat gräift also, mer wollten hei elo net hardi virgoen,
quitte dass déi Taxe awer och kontestéiert ass, och a
punkto vun der Definitioun a vun der Philosophie fir se
ze applizéieren, do ginn et och verschidde Modeller, sou
dass mir hei dee Weeër privilegéieren, dass mer annoncéieren, wa Leit hir Haus zur Verfügung wëlle stellen,
wéi dat elo och de Fall beim Office social war, dass se
dat solle maachen, dass mer iwwert e proaktiven Incentive och grad déi Logementsproblematik an de Grëff
kréien, dass mer éischter iwwert deen dote Wee dat
ofwéckelen, wéi elo mat enger spezifescher Taxe.
Dat ass de Wee, dee mer hei zu Diddeleng wëllen aschloen, a wou mer och den een oder aneren Erfolleg haten,
natierlech net bei jidderengem mä bei verschidden aneren, déi waren awer ganz frou, dass d’Gemeng deen dote
Geste gemaach huet, dass d’Gemeng déi doten Approche gemaach huet, an net mat enger Taxe komm ass.
Da géife mer zur Ofstëmmung kommen: Wien ass mat der
Grondsteier averstanen? Dat sinn d’Stëmme vun LSAP,
CSV an déi Gréng. Wien enthält sech? Dat ass Déi Lénk.

6.15. Approbatioun vum Devis estimatif iwwer
25.000 Euro betreffend d’Reparatur vun der Zillefassad vun der Butschebuerger Schoul
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6.16. Approbatioun vun engem Spezialkredit
vu 25.000 Euro ënnert dem Artikel 4/913/
221311/16064 vu budget fir den Exercice 2016
fir Reparaturaarbechten un der Zillefassad vun der
Butschebuerger Schoul
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mer zu enger Rei Devis estimatifs. Mer hu fir
d’Butschebuerger Schoul engersäits en Devis estimatif awer och e Crédit spécial zugläich, an der Héicht
vun 25.000 Euro.
An der Butschebuerger Schoul, déi 1990 ausgebaut ginn
ass, ass dëst Joer an der Fassad hanne beim Ausbau e
Rass opgetrueden, dunn huet dat missen traitéiert ginn
an Aarbechte hu misse gemaach ginn. Do war elo weider
a punkto Stabilitéit keng Gefor, nach war an der Wand
baussen e Rass, an déi Aarbechte kaschten 25.000 Euro
fir Steemetzeraarbechten ze maachen, respektiv awer
och fir en Deel vum Dach a vum Kullang, déi hu misse
frësch gemaach ginn, well déi Rëss zimlech uewe waren.
D’Entreprise Poekes hat den Ausbau 1990 gemaach an
hei si mer an enger Situatioun, wou d’Garantie décennale
net spillt, well mer awer wäit driwwer ewech sinn.
Nach ass et wichteg, dass hei déi néideg Kreditter gestëmmt ginn, engersäits den Devis, respektiv de Crédit spécial fir déi Aarbechten do kënnen ze bezuelen.
Dat zu dësem Kredit. Ginn et dozou Froen?

Jean-Paul Gangler (CSV): Merci, ech hu just eng Fro:
Waren et just Rëss, ass näischt erof gefall, ass keen
zu Schued komm?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Et ass
guer näischt geschitt, dofir soen ech et war keng Gefor vun der Stabilitéit, et waren einfach Rëss déi hu
missen zougemaach an traitéiert ginn.
Ass de Gemengerot mat dësem Devis respektiv Crédit spécial averstanen? Ass dat unanime? Jo. Da
soen ech Iech villmools Merci.

6.17. Approbatioun vum Devis estimatif vu 534.112
Euro fir de Renovatiounsprojet vum Gymnase an der
Butschebuerger Primärschoul
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da bleiwe
mer zu Butschebuerg. Fir d’Renovatioun vum Gymnase

vun der Primärschoul, wou Schoulsport statt fënnt a
wou och den Dëschtennis dran ass, hate mer schonns
en Devis estimatif virgesi vu 534.112 Euro.
Déi Renovatioun muss stattfannen, mir sinn hei an
enger Situatioun, dee Gymnase gouf 1970 gebaut,
1980 liicht renovéiert, en muss also wéi gesot weider ausgebaut ginn. Do sinn engersäits déi ganz Heizungsinstallatiounen, déi musse frësch gemaach ginn,
d’Sécherheetsinstallatioune musse frësch gemaach
ginn, d’Lüftungsanlag, d’Brandmelder, d’Erneierung vu
verschidden Dieren a Fënsteren an och eng Toilette fir
Behënnerter muss gemaach ginn.
Wéi gesot, dat ass en Devis 534.112 Euro. Et ass natierlech esou, dass mer, wann dee Kredit hei gestëmmt
gëtt, am Dezember 2016 d’Ausschreiwung maachen,
dass mer am Joer 2017 och den Zouschlo kënne maachen an da während der Summervakanz déi verschidde Renovatiounen hei kënne gemaach ginn. Well mer
esou Aarbechten ëmmer während der Schoulvakanz
maachen, well mer net während dem Schoulbetrib dat
kënne maachen, also och hei ganz kloer an eng weider
Sécherheet vum Gymnase investéieren.
A wat hei net onwichteg ass, de Moment ass de
Gymnase och wat d’Alarmanlag an den Désenfumage
ugeet, gekoppelt un d’Butschebuerger Schoul an iwwert déi Invester hei gëtt dat entkoppelt, sou dass
déi zwee kënne separat funktionéieren. Et ass also en
net onwichtegen Invest, dee mer hei maachen, och am
Sënn vun der Sécherheet vun der Schoul, vum Gymnase, an och vun de Schoulkanner an dem Léierpersonal,
déi Dag an Dag aus do an deem Gymnase sinn.
Esouvill zu den Ausféierungen, wat dës Renovatioun
ugeet, a wa Froen sinn, stinn ech zur Verfügung.
Dat schéngt net de Fall ze sinn, da kënne mer zum Vote
iwwer goen. Ass de Gemengerot mat dësem Devis
a mat dësem Projet averstanen? Dat ass unanime.
d’Schoulkanner an d’Léierpersonal soen Iech Merci.
6.18. Approbatioun vum Devis estimatif vun
240.000 Euro fir d’Ubrénge vun akustesche Plafongen an der Deicher Schoul
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6.19. Approbatioun vun engem Spezialkredit vun
240.000 Euro ënnert Artikel 4/913/221311/16065
vum ausseruerdentleche Budget vum Exercice 2016
fir d’Aarbechte fir d’Ubrénge vun akustesche Plafongen an der Deicher Schoul

och erëm funktionell ka sinn, sou wéi dat de Fall ass.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer weider an d’Deicher Schoul, do hu mer en Devis
estimatif virleie vun 240.000 Euro, an e Crédit spécial
vun 240.000 Euro, dat huet mat den Aarbechten ze
dinn, déi och während der Summervakanz gemaach gi
sinn, nodeems kuerz virun der Summervakanz an um
Schluss vun der Schoulperiod an engem vun de Klassesäll e Stéck Gips erof gefall ass.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Also banal war déi ganz
Geschicht jo net, et muss ee villäicht eng Kéier op
d’Fakten zeréck goen. Den 2. Juli, dat war samschdes, do
ass en 1 Quadratmeter grousst Stéck Plafong an engem
Spillschoulssall erof gedonnert, a Gott säi Dank war et
am Weekend an et gouf kee blesséiert, an net auszedenke
wat geschitt wier, wann de Sall besat gewiescht wier.

Do sinn och déi néideg Mesurë geholl gi fir dass an
deem Klassesall keng Schoul méi stattfënnt.
Do si mer higaangen an hunn an der Schoul selwer, wat
deen doten Schoulsall respektiv déi aner Schoulsäll betrëfft, gekuckt wat um Niveau vun der Statik lass ass,
ob et do e Problem gëtt. Dat war net de Fall, de Bureau d’études huet do ganz kloer Entwarnung ginn, a
bei dem Stéck Gips dat erof gefall ass, an no der Analyse vun deenen anere Schoulgebaier huet d’Fro sech
gestallt, gi mer hin a mer klappen an deem Gebai, dat
1912 gebaut ginn ass, systematesch de Gips of a bewäerfen dat nei, wéi dat och de Moment de Fall ass?
Dat hätt mat sech bruecht dass dat ganzt 6-8 Woche
gebraucht hätt fir ze dréchnen op déi traditionell Aart
a Weis an op Recommandatioun vum Bureau d’études
si mer dunn éischter hi gaange fir e falsche Plafong anzebauen, e Plafond autoportant wéi dat an der Fachkreesser heescht, dee vu Mauer zu Mauer ufixeiert
gëtt, also net direkt an den Dallen. Do dobäi hu mer och
nach niewent de Sécherheetsmoossnam, déi mer geholl
hunn, déi néideg akustesch Schalldämmung virgesinn,
wat och eng zousätzlech Qualitéit gëtt am Klassesall.
Déi Aarbechten si während der Summervakanz gemaach ginn an et huet eis 240.000 Euro kascht fir déi
néideg Aarbechte virzehuelen an deene 16 Klassesäll,
wou eng Rei sech um Rez-de-chaussée befannen, an
déi aner um 1. Stack.
Déi Aarbechte goufe ganz gutt exekutéiert souwuel
vun de Firme wéi och vun eisen Servicer, do muss ech
e grousse Merci ausginn, well se och esou efficace geschafft hunn, dass pénktlech zu der Rentrée d’Klassesäll
konnte fräigemaach a gebotzt gi fir dass d’Deicher Schoul

Dat zu dësen Explicatioune wat d’Deicher Schoul
ugeet a wat dëse Kredit ugeet, respektiv den Devis,
dee mer hei virleien hunn. D’Diskussioun ass op.

De Spillschoulssall gouf zougemaach an d’Kanner aus
där Klass op déi aner Spillschoulsklassen opgedeelt,
woubäi ee muss soen dass d’Léierinne mat 20-25
Kanner an engem Sall duerno konfrontéiert waren, wat
sécher net ganz glécklech war, an d’Léierpersonal krut
just gesot, et si jo just nach 2 Wochen Schoul, dat
wäert schonns iergendwéi goen.
Dat hunn ech net ganz appreciéiert a si virun allem
och net.
Dunn huet et geheescht, 4 Säll si betraff a gefährd, an
dunn iergendwa war Vakanz, mä d’Schoulpersonal an
de Schoulpresident kruten net gesot, wéi et soll weidergoen, si kruten net gesot, dass all Klassesall misst
geraumt ginn, well Étudë sollte gemaach ginn, wat
d’ Stabilitéit vum Gebai soll iwwerpréift ginn.
Och duerno krut de Schoulpresident net gesot, hie
soll säi Schoulpersonal invitéieren hir Säll ze raume fir
dass d’Firma, déi de Gips erof klappt e méi oder manner geraumte Sall virfënnt.
Kommt elo net mat der Ausso, d’Betriede vum Sall
wier vläicht geféierlech gewiescht well Ufank August
schéngt dat alles nëmmen hallef esou schlëmm gewiescht ze sinn, well am Keller, wou de Boxklub ass,
dee war nach aktiv, déi wousste mol guer näischt vun
der Problematik vun de Stäck uewen driwwer.
Par hasard huet d’Schoulpersonal du festgestallt,
dass an de Säll wahrscheinlech duerch d’Botzpersonal
d’Still an d’Bänken un d’Mauer gedréckt gi sinn,
d’Computeren, d’Dossieren, d’Material mat enger
Plastiksbâche méi oder manner gutt ofgedeckt gi sinn,
an du sinn déi Gipsofklappaarbechten ugefaange ginn.
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Wier et net sënnvoll gewiescht, d’Léierpersonal mat
an d’Boot ze huelen? Si hätten hire Sall kéinte raumen, hir perséinlech Dossieren, och déi vun de Kanner, déi herno verstëbst waren, genee wéi d’Bicher,
d’Computeren, d’Léiermaterial, d’Planzen, lege artis
ewech raumen, an duerno och nees propper araumen.
Ech hunn och Fotoen hei, déi sinn Iech och bekannt,
wou ee gesäit, wéi onprofessionell do virgaange gi ass,
do wierklech alles un d’Säite gedréckt, d’Computeren,
d’Steckeren eraus gezu gi sinn, dat mécht een net, do
musse mer eisem Schoulpersonal bësse méi Respekt
entgéint bréngen, an déi hätte mer do onbedéngt misse mat an d’Boot huelen.

August de Virfall public gemaach gëtt, da gëtt déi ganz
Saach nach weider banaliséiert.

Op jiddefall ass d’Personal vum Deich not amused iwwert de Mangel vu Koordinatioun a Kommunikatioun.

Mä mer konnten awer am Wort liese wéi et weidergeet, do war och déi grouss Fro, de Member aus dem
Schäfferot huet matgedeelt, dass e Rëss an der Konstruktioun festgestallt goufen, an dass e Statiker bestallt gouf fir all Säll ze iwwerpréiwen.

An elo kommen ech op den zweete Punkt, an deen ass
wierklech net ze vernoléissegen: Wéi ass et da mat
den Elteren?
Ech erlabe mer hei ze behaapten, wann dëse Virfall
an enger anerer Quartiersschoul geschitt wier, hätten
d’Eltere sécher fir méi Opstand gesuergt, wëll se näischt gewuer gi sinn.
Um Deich, do vertrauen d’Elteren hir Kanner dem
Schoulpersonal un, an dat ass och gutt esou, déi hu
Confiance dass déi schonns alles richteg maachen, an
dat ass och gutt esou, dat ass luewenswäert.
Mä trotzdem, e Communiqué un d’Elteren, am genre
vun “Et gouf en techneschen Incident an der Schoul,
mer kucken am Summer wou de Problem ass, mir maachen alles fir dass am September eis Schoul um Deich
sécher ass”, dat wier awer ubruecht gewiescht, dat
hätt sech esou gepasst.
Genau wéi och eng Matdeelung am Gemengerot. Mer
haten net nëmmen eng offiziell Gemengerotssitzung
de 15. Juli mä och en informelle Gemengerot den 11.
Juli, wou d’Mikroen zou waren.
Mä och hei kee Wuert vum Schäfferot. Rappel: Dat ass
den 2. Juli geschitt, mer haten den 11. an den 15. eng
Gemengerotssitzung.
Soss gëtt hei gemaach wéi wann sou breet géif kommunizéiert ginn, den Dialog ass sou wichteg, mä wa
wierklech mol eppes net Banales passéiert, kee Wuert.
An dann duerno, wann am Lëtzebuerger Wort den 4.

Och vis-à-vis vun der Press goufe Faiten dementéiert,
déi awer richteg waren, zum Beispill huet et geheescht
“8 Sälle waren betroffen, anscheinend wurde die Zahl
auf 13 aufgebauscht”. A Wierklechkeet waren et der
16, déi elo mat engem neie Plafong équipéiert gi sinn.
D’CSV huet den 5.8. mëttes eng Rei Froen zum Schäfferot iwwert de Virfall gestallt, bis haut krut ech nach
keng Äntwert, déi wäert jo dann herno villäicht kommen, dat sinn dann 2 Méint drop mais bon.

Fro: Ass et villäicht méiglech, dëse Rapport vum Statiker matgedeelt ze kréie well dat ass jo awer eng
wichteg Informatioun, dat wier flott wa mer deen hei
am Dossier gehat hätten. Herno sot de Schäfferot,
et wieren awer keng Rëss an der Construction, jo wat
dann elo, sinn der elo dran oder si keng dran?
Du goufen d’Gipseplafonge vun allen Schoulsäll ofgeklappt, firwat dann net och d’Säll vum Boxklub a vun de
Reuniounssäll.
Dat ass eng Fro: Huet de Statiker sech dat awer och
ugekuckt? Sinn déi Säll esou sécher, dass mer do näischt hu misse maachen?
An amplaz do nei ze gipsen, goufe falsch Plafonge gezunn, déi elo säitlech an der Mauer fixéiert goufen, an
als akustesche Plafongen och eng sécher sënnvoll Innovatioun sinn.
Et huet awer och geheescht, nei Gipseplakken anzezéien hätt 6-8 Woche gedauert fir ze dréchnen. Elo
ass meng Fro. Wier et net awer sënnvoll gewiescht,
ënnen drënner awer och e Gipsplafong ze maachen,
an dann deen akustesche Plafong festzemaachen, well
d’Excuse et wier Congé collectif vun Enn Juli un, an
do konnt een dat net maachen, Dir wësst ganz genau, dass ee kann eng Derogatioun ufroe fir de Congé
collectif, Dir hutt selwer gesot, mer maachen all eis
Aarbechten an den Schoulen oder an de Vakanzen, an
de Virfall vum erofgefalene Plafong war den 2. Juli, do
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wier sécher Zäit gewiescht eng Demande unzefroen, a
firwat ass dat net geschitt?
A wéi gesäit dat elo ënnert deenen akustesche Plafongen aus, wann do just de Gips erof geklappt ginn ass, dat
ass jo awer och net lege artis a propper geschafft ginn.
Dann ass d’Fro, ass iwwerall Betonsplafong, oder hu
mer och nach hëlzen Dallen, wéi dat jo a verschiddene Gebailechkeeten, déi an deene Joere gebaut gi sinn
nach de Fall ass?

ren an d’Reparatiounen ze plangen.
An eisen Aen ass also alles richteg gemaach ginn, an de
Schoulbetrib konnt déi lescht zwou Woche vum Schouljoer normal funktionéieren, a keen, awer wierklech och
keen, ob Schüler, Léierpersoun oder Elteren hu sech
grouss Gedanke gemaach, well eben alles esou gelaf ass.
Dat ass eis Versioun, Madame Kayser.

An dann ass eng Fro: Wéi gesäit et an deenen anere
Schoulgebaier aus? Mir hunn nach Schoulgebaier déi
esou al sinn, ass do d’Sécherheet och vun de Kanner
assuréiert, a gëtt do och eng Kontroll virgeholl?

Alles schéin a gutt, bis da virum leschte Weekend am
Juli d’ganzt Land duerch en Zeitungsartikel am Wort,
dem Sproochrouer vun der CSV, gewuer ginn ass, dass
an der Deicher Schoul e Stéck Plafong erof gefall ass.
Den Dag drop ass schonns vun engem Rass an der
Struktur geschwat ginn.

Fazit: Wat mir uprangeren, ass d’Koordinatioun an
d’Kommunikatioun vum Schäfferot mam Léierpersonal,
virun allem den Elteren als zweet, an dem Grand public
als zweet an als drëtt mat dem Gemengerot, dee war
lamentabel a konfus an onprofessionell.

Ob zwar vill Matbierger direkt Angscht kritt hunn, déi
mëttlerweil iwwer 100 Joer al Schoul kéint an de Koup
falen, ass kaum unzehuelen.

Fir de Fait selwer ka keen dofir, dat si mer eis eens, mä
et muss een dofir suergen, dass do all Mesurë gemaach
ginn, dass d’Elteren, d’Schüler d’Léierpersonal, de
Personnel technique, an och d’Veräiner d’Sécherheet
garantéiert kréien, das sech dat doten net nach eng
Kéier widderhëlt, an dass mer eis erëm op dat Wesentlecht kënne konzentréieren, nämlech e gudden
Unterrecht um Deich ze halen. Merci.

Bob Claude (LSAP): No dëser éischter dramatescher
Duerstellung vun der Madame Kayser wëll ech méi eng
light Versioun a méi eng kuerz Versioun virdroen.
Jo, et ass richteg, dass am Weekend vum 2.- 3. Juli
an enger Spillschoul de Gips op enger Fläch vun engem
Quadratmeter erof gefall ass.
Deen Zwëschefall, bei dem jo Gottseidank kengem
Mënsch eppes geschitt ass, ass virum Schoulufank
méindes moies zur Zäit gemierkt ginn.
An et sinn och ganz normal Moossname geholl ginn,
d’Kanner aus der betreffender Klass sinn op déi aner
Spillschoule verdeelt ginn. Natierlech sinn dann och méi
Kanner an de Klassesäll, mä et ass awer net anescht
gaangen.
Den techneschen Dingscht vun der Gemeng ass a
Kenntnis gesat gi fir déi ganz Situatioun ze analyséie-

Vill méi huet dat Ganzt sech als e Stuerm am Waasserglas erausgestallt.
No enger Expertise ass beschloss ginn, all 16 Schoulsäll
mat sougenannten akustesche Plafongen ze versinn.
Et ass mir gesot ginn, dass déi renovéiert Klassesäll
elo méi hell sinn an eng besser Akustik opweisen an
doduerch all d’Leit, déi an der Deicher Schoul täteg
sinn, déck zefridde sinn.
A verschidde Säll mussen elo nach frësch ugestrach
ginn. Dat an aner Reperature geschéie Joer fir Joer,
säit jee her.
Et ass jiddefalls net esou wéi déi Zeitungsartikelen
sollten den Androck ginn, dass eis Schoulgebaier net
vun der Gemeng an der Rei gehale ginn.
Ofschléissend muss een soen, dass trotzdem aus
der ganzer Geschicht een ëmmer kann eng Léier zéien. An deem Sënn sollen d’Schoulpresidenten an
d’Gemengentechniker de Reflex kréien, ähnlech Zwëschefäll oder Schoulaccidenter dem Schäfferot zur
Zäit matzedeelen. Ech soe Merci.

Brit Schlussnuss (LSAP): Wéi Dir all wësst, sinn ech
Deel vun deem Group, deen sech asetzt fir e séchere
Schoulwee, a mir haten do eng ganz flott Entrevue
de 7. Juli um dräi Auer mam Schoulpresident vun der
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Schoul Deich, wou mer eis intensiv mat dem séchere
Schoulwee befaasst hunn, awer als zwee Gemengerotsmemberen zu kengem Moment a Kenntnis gesat
gi si vun iergendswelleche Virfäll vun engem Gipsoffall
oder wat och ëmmer an där selwechter Schoul.
Déi Reunioun war keng Reunioun vu 5 Minutten, mär
si kilometerwäit getrëppelt, mär sinn dee ganze Wee
ofgaangen, an esou intensiv wéi mir eis fir dee séchere
Schoulwee do agesat hunn, dee Moment hätt villäicht
och kënnen ee Wuert un ee vun deenen zwee Membere vum Gemengerot gesot kéinte ginn, dass iergend
eppes un dem Plaffong vun där Schoul dee Moment
geschitt war.
Dat zum Thema Informatiounsfloss, deen initial awer
misst ausgoe vun deem, den et als éischte gesinn
huet. Dat ass ze bedaueren. Merci.

Josiane Ries Di Bartolomeo (LSAP): D’Madame Schlussnuss huet am Fong alles gesot, mä wat ech nach soe
wëll, mer waren effektiv e puermol do, mir hunn eng
Kéier mam Responsabele vun der Sécherheet, mat der
Presidentin vun der Sécherheetskommissioun, an zu
kengem Moment hu mer vun hinnen all Fotoe kritt, an
dat fannen ech relativ komesch, dass do Fotoe verdeelt
ginn, a mir deen Dag duerno sur place waren, an doriwwer iwwerhaapt net informéiert goufen.

erof gefall ass, gëtt guer kee Sënn, dat schaaft nëmmen nach méi Onsécherheet.
Et geet een éischter hin an et léisst ee préiwe firwat dass
en erof gefall ass, wat sinn déi néideg Moossnamen, déi
een huele kann, fir dass deem Remedur geschaaft gëtt.
Dat hei war e Virfall, un dee kee geduecht huet.
An ech wëll awer och hei soen, wa gesot gëtt, wéi ass
et an denen anere Schoulen, ech hunn d’Impressioun
dass hei net gelauschtert gëtt, mä uléisslech vun de
Budgetsdiskussioune gëtt all Joer gesot, wéivill dass
mer an eis Schoulgebaier investéieren.
Am Joer 2016, niewent deenen 240.000 Euro, déi mer
hei schonns investéieren, investéiere mer 700.000
Euro an Diddelenger Schoulen, an dat tout confondu.
Wann ee kuckt iwwert all déi Joeren, do hu mer am Duerchschnëtt 500.000 Euro an eis Schoulen investéiert,
well mer hei an der Situatioun sinn, wou mer engersäits modern Schoulgebaier hunn, an awer och Schoulgebaier hunn, déi méi en historesche Charakter hunn, a
wou all Joer Visitë gemaach ginn, vun eisen technesche
Servicer, mam Service Sécurité a l’école, zesumme
mam Schoulpresident, a gekuckt gëtt, Schoulgebai no
Schoulgebai, wat sinn d’Prioritéiten déi musse geholl
gi fir déi neideg Renovatiounsaarbeschten ze maachen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci och
der doter Interventioun. E puer generell Remarquen:

Et kann een also net soen, dass hei am Fong näischt
gemaach gëtt, au contraire, et ass e feste Bestanddeel an eisem Budget an et ass och e feste Bestanddeel am Kader vun der Exekutioun.

Wéi de Virfall war, muss ech emol an dee richtege Kader setzen, well dat wat geschitt ass, gouf bewosst
deforméiert.

Dee Wee, dee mer hei gaange sinn, mam Constat vun
engem Sall, 4 Säll, dat ass villäicht en Term, deen der
CSV bekannt ass, dat ass “De séchere Wee”.

Wéi de Constat gemaach ginn ass, dass de Gips erofgefall ass, waren eise Service technique an eis Regiebetriber sur place mam Schoulpresident, mat deem
betraffene Schoulpersonal, an du sinn zesummen déi
néideg Moossname geholl ginn.
Dat war dee richtegen Akt, deen hei gemaach gouf, an et
ass gesot ginn dass iwwert den dote Wee an der Schoul
selwer souwuel d’Léierpersonal wéi och d’Eltere kënnen
an sollen informéiert ginn, fir dass déi néideg Moossname
getraff gi wat de Schoulbetrib ugeet. Éischtens.

Mer sinn higaangen a mer hunn déi 16 Säll frësch gemaach, well eis d’Sécherheet an d’akustesch Qualitéit
vun de Kanner an dem Léierpersonal wichteg ass.

Zweetens, eng Informatioun ze gi wann ee weider keng
Donnéeën huet, wat d’Originne sinn, firwat de Gips

Mir wollten hei näischt dem Hasard iwwerloossen,
oder nach eng Kéier an eng Situatioun kommen, wou
dat nach eng Kéier geschitt, an dee Wee an deen Invest, dee mer hei tätegen, ass dat och derwäert.
Ech kann och kloer soen, dass d’Koordinatioun sur
place selwer - dat ass eng Saach vun Interpretatioun - déi schéngt also méi professionell ze si wéi och
d’Corps-de-métieren. Déi Corps-de-métieren, déi do
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waren, hunn alleguerten zesumme mat de Gemengeservicer déi néideg Soine geholl fir alles ofzedecken.
Wann natierlech Stëbs entsteet, dann ass dat ganz
normal wann een u Plaffongen schafft. Wann ee mer
de Contraire wëllt beweisen, sinn ech ganz gär bereet
mech op sou eng Diskussioun anzeloossen.
Also mengen ech, dass e gewëssenen Informatiounsfloss gemaach ginn ass, intern, mam Schoulpresident,
mam Léierpersonal, un d’Elteren, wéi mer de Constat haten, wat fir Moossname musse geholl ginn, hu
mer se och kommunizéiert a mer hu se och geholl, mer
loossen eis dat och eppes kaschten.
Hei si mer an enger Situatioun, wou d’Qualitéit vun an
der Schoul sinn a vu Schoulhalen optiméiert ginn ass,
an dat selon les régles de l’art, an et ass dat wat ech
objektiv nach an dësen Debat aschiebe wollt, dee ganz
emotional héich kacht.
Ech wëll bemierken, datt wéi mer iwwert d’Fassad
geschwat hu vun enger Butschebuerger Schoul, déi
Diskussioun net héich gekacht huet, wou mer awer
an enger ähnlecher Situatioun waren, also musse mer
och all Débat objektivéieren an an dee Kader setzen,
wou en och higehéiert.
Ech géif dann elo proposéieren, dass mer op de Vote
iwwer ginn.

6.21. Approbatioun vun engem Spezialkredit
vun
72.000
Euro
ënnert
dem
Artikel
4/241/221311/16066 am Budget vum Exercice
2016 fir d’Aarbechte fir d’Mise en conformité vum
Foyer Diddelfamill
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat zu
dem doten Thema, da géif ech eriwwer goen, vum
Deich an de Quartier Italien, an de Foyer Diddelfamill.
Och do hu mer en Devis estimatif vun 72.000 Euro
virleien, respektiv e Crédit spécial vun 72.000 Euro.
Dat schreift sech an an déi Diskussiounen, déi mer virdrun am Gemengerot haten, dee ganze Volet vun der Mise
en conformité, respektiv mat de Prescriptioune vun der
ITM ronderëm d’Sécherheetsmoossnamen, déi an deene
jeeweilege Structure-d’acceuille musse geholl ginn.
Eng vun den éischten ass niewent eise Maison-relaisen de Foyer Diddelfamill, wou d’Gemeng jo Propriétaire ass vum Gebai a wou eng professionell ASBL jo
d’Gestioun mécht, d’Interaction.

Wien ass domadder averstanen dass mer dësen Devis, respektiv dëse Crédit spécial vun 240.000 Euro
stëmme fir déi doten Aarbechten? Dat ass unanime.
De Gemengerot steet hannert deem Devis.

Dat heiten ass einfach e Budget fir sech ze konforméieren, hei muss eng Brandmeldeanlag a Stand gesat ginn, awer och den Antifeierdispositif, respektiv de
Compartimentage.
Dat sinn also alleguerte Fraisen, déi mer mussen tätegen, wou awer schonns eng mëndlech Zouso komm
ass vum Ministère no enger Entrevue déi awer op der
Plaz war, dass Minimum 50% vun deene Fraisen och
vum Staat gedroe ginn. Mer finanzéieren hei vir, a kréien herno en Subsid vum Staat fir déi Aarbechte kënnen ze tätegen.

Wat d’Sportssäll ubelaangt, déi sinn absolut guer net
concernéiert, do ass absolut kee Problem, déi si gekuckt ginn an do ass kee Problem.

Ass de Gemengerot mat dësem Devis a mat dësem
Crédit spécial averstanen? Dat ass unanime, Merci
villmools.

Do ass jo de Sportssall vum Billard, do wou déi nei
Maison-relais gebaut ginn ass, do ass kee Problem,
beim Boxclub ass och kee Problem. Wéi gesot d’Dalle
sinn an der Rei, d’Stabilitéit ass an der Rei, do ass
absolut kee Problem.

6.22. Approbatioun vum Devis estimatif vu 57.000
Euro fir Aarbechte fir d’Mise en conformité vun de Reseauen, d’Ersetzen an d’Uschléisse vun der Heizung an
den Haiser Nummer 102 an 106 an der Spidolsstrooss

6.20. Approbatioun vum Devis estimatif vun 72.000
Euro fir Aarbechte fir d’Mise en conformité vum Foyer
Diddelfamill
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6.23. Approbatioun vun engem Spezialkredit
vu 57.000 Euro ënnert dem Artikel 4/132/
221311/16068 vum Budget fir den Exercice 2016 fir
d’Aarbechte fir d’Mise en conformité vun de Reseauen, d’Ersetzen an d’Uschléisse vun der Heizung an den
Haiser Nummer 102 an 106 an der Spidolsstrooss
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer weider an erëm zeréck an de Schmelzer Quartier
op Nummer 102 an 106 Rue de l’Hôpital. Dat sinn déi
zwee Haiser, déi der Gemeng gehéieren, wou och e Veräin dran ass, d’Associatioun Portugal-Lëtzebuerg, an
do ass et esou, dass an deem doten Haus d’Elektresch
muss frësch gemaach ginn, an eng Chaudière muss nei
gemaach ginn, déi net méi konform ass.
Dat ass en zousätzleche Kredit, dee mer hei stëmme
musse vun 57.000 Euro, fir dass mer och do déi néideg
reglementaresch Prescriptiounen a Konformitéit hunn,
well wann eppes am Haus géif geschéien, sinn dat déi
éischt Saachen, déi gekuckt ginn, ob mer do konform sinn.

Joseph Thill (Déi Lénk): Just eng Fro, Här Buergermeeschter, déi zwee Haiser gesinn e bëssen aus wéi
wa se géifen eidel stoen. Dat eent, d’Nummer 106 do
weess ech, dass dat genotzt gëtt, ech wollt just wëssen ob 102 och genotzt gëtt. Merci.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech wollt just bemierken, am
Énoncé dee mer sollen stëmmen, do steet ënnen Haiser 106 an 106, amplaz vun 102 an 106. Datt mer
dat vläit redresséieren.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat maache mer. Par rapport zu der Notzung, et ass richteg
dass d’Association Portugal-Lëtzebuerg déi zwee Haiser notzt, engersäits fir hir Versammlungen, anerersäits fir hire Stockage, mä wéi gesot, vu dass et zwee
Haiser sinn, ass do och nach ëmmer d’Méiglechkeet
dass en zweete Veräin och kann dohinner goen. Dëst
gesot musse fir déi zwee Haiser déi néideg Aarbechte
fir d’Mise en conformité virgeholl ginn.
Da géif ech proposéieren, dass mir zum Vote iwwer
ginn. Wien ass mat dem Devis a mat dem Kredit averstanen? Dat ass unanime. Dofir soen ech Iech Merci.

6.24. Approbatioun vum Devis estimatif vun 28.000
Euro fir Aarbechte fir d’Ofdichte vun der Terrass
vun der oppener Schwämm

6.25. Approbatioun vun engem Spezialkredit vun
28.000 Euro ënnert dem Artikel 4/823/221311/16067
am Budget vum Exercice 2016 fir d’Aarbechte fir
d’Ofdichte vun der Terrass vun der oppener Schwämm
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer weider an d’oppe Schwämm, do hu mer zwee Devisen an och zwee Kreditter, respektiv en zousätzleche
Kredit virleien.
Engersäits geet et ëm Aarbechte wat d’Etanchéitéit
vun der Terrass ugeet, ech begréissen dofir och de
Claude Tritz vum Sportsservice, deen haut hei ass fir
op déi zwee Projeten anzegoen, respektiv nach eng Rei
Erklärungen ze ginn.
Wat d’Terrass ugeet, do ginn ech einfach déi zwee Devisen duerch, an da kënne mer herno eng generell Diskussioun driwwer feieren an och driwwer ofstëmmen,
well et u sech e Ganzt ass, well et op der selwechter
Plaz stattfënnt.
Deen een Devis ass effektiv d’Terrass vun der Piscine
wou och d’Buvette ass, wou och d’Leit sech kënnen
am Summer hisetzen, do ass de Constat gemaach
ginn, dass den Dallage, deen am Moment do ass, deen
Enn 70er gebaut ginn ass, dass deen net méi an engem gudden Zoustand ass, dass et do duerch reent,
also och Waasser an d’Vestiairen erageet, dass deen
am Fong muss ewech geholl, respektiv nei gemaach
ginn. Dat muss dann och esou gemaach ginn, dass eng
gewëssen Étanchéitéit ka garantéiert ginn, wat de
Moment net méi de Fall ass, an dofir mussen dann och
nei Dallë gemaach gi fir dass souwuel déi Leit uewen op
der Terrasse wéi och déi Leit an de Vestiairen ënnert
der Terrass dat a gudde Konditioune wouerhuelen.
Dat ass wéi gesot den Devis estimatif vun 28.000
Euro, respektiv de Crédit spécial vun 28.000 Euro.

6.26. Approbatioun vum geännerten Devis estimatif
vu 565.000 Eurofir Aarbechte fir d’Mise en conformité vun der oppener Schwämm
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6.27. Approbatioun vun engem zousätzleche
Kredit vun 269.000 Euro ënnert dem Artikel
4/823/221311/14040 am Budget vum Exercice
2016 fir d’Aarbechte fir d’Mise en conformité vun
der oppener Schwämm
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da gi
mer eriwwer op e méi konsequente Budget, dat ass
en Devis estimatif remanié vu 565.000 Euro, respektiv en zousätzleche Kredit vun 269.000 Euro. Dat
huet mat deene Renovatiounsaarbechten ze dinn, déi
mer schonns budgetiséiert haten, ronderëm déi oppe
Schwämm, wou sech erausgestallt huet dass engersäits de Baseng, respektiv d’Folië vum klenge Baseng
net méi gutt sinn, dass déi mussen ersat ginn, respektiv d’Cuvë mussen ersat ginn, dass nei Plagen am
Beton musse gemaach ginn, dass d’Conduitte mussen ersat ginn, dass d’Pediluven am Inox, respektiv
nei Duschen dobausse mussen installéiert ginn, dass
och wierklech en Depot, respektiv eng Plattform fir
d’Schwammmeeschtere muss gemaach ginn.
Dat heite sinn natierlech och Devisen a Kreditter déi mer
tätegen, wou mer och e Subsid minimal vun 25% vum
Sportsministère kréien, nach war d’Idee déi Devisen an néideg Kreditter hei ze ginn, fir dass mer och kënnen déi néideg Aarbechten an den nächste Méint maachen, fir dass
fir déi nächst Saison 2017 déi Aarbechte gemaach sinn,
fir dass dann och en toute sécurité an och a gudde qualitative Konditiounen déi oppe Schwämm ka genotzt ginn.
Dat ass dat wat ech uganks och zu deem heite Projet
wëll soen, ech ginn awer d’Wuert weider un de Claude
Tritz, deen och nach am Kader vun enger Presentatioun,
déi hie preparéiert huet, duerch de Projet wäert féiere
fir Iech och nach weider Opschloss ze ginn iwwert déi
Aarbecht well déi jo immens technescher Natur ass.
Et ass net ëmmer esou evident, dat mëndlech virzedroen, unhand vun enger Presentatioun an enger ganzer Rei flotte Biller an Erklärunge gëtt dat och méi gräifbar fir d’Kolleginnen a Kollegen aus dem Gemengerot.

Claude Tritz (Chef de service, Piscinnen): Dee Kredit,
deen no gestëmmt ginn ass, dat ass effektiv e grousse
Chiffer, mä ech probéieren Iech dat elo e bëssen ze argumentéieren. Wann do nach Froe sinn, technescher
Natur, da kann ech ganz gären do drop agoen.
Deen éischte Kredit, dee gestëmmt ginn ass, den éisch-

ten Devis ass 2014 gestëmmt ginn, do huet et sech am
Fong op d’Folie vum Baseng gezunn an d’Iwwerlaafrinn,
déi war ural, wéi se zanter Joeren elo schonns net méi
an de Schwämme gebaut ginn. Déi hu mer mussen ersetzen, och aus hygienesche Grënn, an en plus hat dee
klenge Baseng sech 3-4 cm gesat, sou dass d’Waasser
net méi iwwerall iwwer gelaf ass an d’Iwwerlaafrinn.
Wann d’Leit an de Baseng kommen, huet een do Verdrängungswaasser wat da muss iwwerall gläichméisseg
iwwer lafen, also hu mer d’Rigolen och misse maachen.
D’Folie hält am Prinzip zwëschent 15 an 20 Joer, mä
mer sinn elo bei 23 Joer wou mer déi haten, et war
immens schwéier déi ze flécke wa se futti war, well se
duerch de Pech net méi gehalen huet.
Dunn hu mer gesot, d’Rigolë maache mer nei, d’Rigolë sinn
en hygienesche Problem haaptsächlech, mer hunn net méi
genuch Waasser an d’Filtere kritt, an dann hu mer dee
Kredit och ugefrot, also den Devis estimatif also 2014, fir
d’Plagen och ronderëm deelweis nei ze maachen.
Dat war 2014 éier mer de Chantier gemaach hunn,
ech mengen dat war déi ursprénglech Natur. Op der
Presentatioun gesitt Der wéi d’Liner an d’Rigolen ausgesinn, dat ass relativ al, a vu dass mer awer 1.800
Leit deelweis an der Schwämm hunn, ass dat ëmmer
schwéier, mer hunn 3-4 Méint virdrun dru geschafft,
dass mer se nees sollen a Form kréien, a mat dem neien
Investissement ass d’Sécherheet u sech schonns ginn.
D’Botze vun de Rigolë war och e Problem, do huet een
sech missen op de Bauch leeë fir d’Blieder aus de Filteren ze huelen, an en plus si se ëmmer knaschteg ginn,
well d’Waasser deelweis net méi an de Rigolë war.
Well de Baseng sech gesat hat, ass d’Rigolë knaschteg ginn, wat net dozou bäigedroen huet, dass mer da
proppert Waasser an deem Baseng haten.
Wat ech awer wëll nach eng Kéier betounen, dat ass
effektiv wéi mer d’Planung gemaach hu fir de klenge
Baseng, do koume mer op deen zousätzleche Kredit,
dee mer do wëllen. D’Partie à refaire vu CDCL ass ganz
kloer am Kontrakt festgehale ginn, dass en Deel vun
der Plage déi zum Chantier gehéiert, dass déi vu CDCL
géif iwwerholl ginn. Deen Deel, deen ech Iech hei agezeechent hunn, mat der Foto niewendrun, deen ass
och net a Rechung gestallt gi vu CDCL. Déi hunn dat
och net gemaach, dat war ganz kloer esou ofgemaach,
dass dat d’CDCL géif iwwerhuelen.
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Déi Aarbechten déi eis d’Imprévuen an déi Problemer déi
mer do haten, déi al Rigole déi der hei gesitt, dat ass déi
Fou do déi do dran ass, déi ass ewech geholl ginn, wéi
dat soll sinn, mat moderne Maschinnen ass déi ofgeseet
ginn, an do ass schonns den éischten “Oh Neen!” komm.
Dat war, dass mer guer keng Schlake méi ënnert der
Dall leien hunn, wéi der elo zwar gesitt, leien do nach e
puer Schlaken, mä déi Dall déi louch fräi, sou dass déi
sech gesat hunn, domadder huet dee ganze Baseng du
bougéiert, an deen huet sech dunn och gesat.
Dat war am Fong elo mol schonns dat éischt, dat hu mer
eréischt gesinn dëst Joer am Mäerz-Abrëll wéi mer ugefangen hunn, dat heescht dat war virdrun net gewosst.
Dunn hu mer missen Decisiounen huele well mer enorm
vill Fuitten haten, do kommen ech an enger spéiderer
Folie nach eng Kéier dorop zeréck. Déi Fuitten, déi entstanen sinn duerch 23 Joer laang, déi Leitunge louchen am Buedem, de Buedem huet sech gesat, well
andauernd Waasser do ofgelaf ass an andauernd do
alles ewech gespullt ginn ass, dat heescht mer hunn
Tester un de Conduitte gemaach, Drocktester, do hu
mer ëmmer nees nei Fuitte gesinn, an iergendwann
eng Kéier hu mer gesot, dat doten huet kee Wäert, elo
hu mer alles op, elo maache mer de ganzen Tour nei.
Do gesitt Dir riets d’Bild wou mer e Sondage hu misse
maachen, wat mer och net woussten. Wou den Aarbechter vu CDCL do drop steet, dat sinn déi zwou Retoursleitunge fir an d’Technik vun der Schwämm, do hu
mer Drocktester drop gemaach, déi hate Fuitten.
D’Alimentatioun vum Baseng hat och Fuitten, ech kann
net opziele wéivill Fuitte mer an deem ganzen Déngen
do haten, sou dass mer decidéiert hunn, mer man
einfach ronderëm déi ganz Hydraulik vum Baseng, dee
ganze Réseau, d’Alimentatioun an de Retour maache
mer einfach frësch.
Dat huet dann esou ausgesinn, domat ass dunn dobäi
komm, dat hutt Dir am Punkt 1, wéi mer d’Rigolen opgesat hunn, do hate mer och nach e Problem, déi ass
ewech geschnidde ginn an déi nei Rigole hat keen Halt
méi op deem klengen Deel. Do musst Dir Iech eng Pyramide virstellen, déi no ënne geet, déi ass ZIMLECH
déif ewech geschnidde ginn, a vu dass ënnendrënner
alles ewech gespullt ginn ass, hat déi nei Rigole keen
Halt méi, dunn hu mer déi missen 3-4 cm an d’Luucht
setzen, wou mer herno awer de Problem haten, dass
de Baseng hanne méi héich ginn ass, dat sinn déi kleng

Montanten déi der do gesitt- Mir hu missen neie Beton
an de Baseng maachen, 1m35 ass no der däitscher
Norm üblech, a mer haten 1m40 herno. Do hätte mer
de Baseng missen oftrennen, dat ass net gaange wéinst der Rutschbahn. Dat sinn déi Klengegkeeten, déi
virkomm sinn, wou mer wierklech vill Aarbecht domadder hate fir dat nees an d’Rei ze kréien.
Schlussendlech hu mer et hi kritt. Hei gesitt Der den
neie Reseau, d’Pose vun de Conduiten an de Retour an
d’Zentral, do gesitt der elo nach puer Fuitten déi entstanen sinn, d’Alimentatioun, de Retour, ech mengen
de Fotoapparat wier herno voll gewiescht wa mer all
déi Fuitte fotograféiert hätten.
Wat natierlech de Grond war, dass de Beton esou geschafft huet, ass, dass alles eben eraus gespullt ginn
ass, an deemools et net sou gemaach ginn ass.
Wat nach e Problem war, mer hate keng Pläng vum
Reseau, vun der Hydraulik vum Baseng, déi hunn net
gestëmmt mat deem wat mer gesinn hu wa mer opgemaach hunn.
Dann hu mer nees misse weider siche goen, dat sinn
alles Käschten déi dunn dobäi komm sinn.
Schlussendlech ass déi nei Rigole gesat ginn, mer hunn
de Remplissage mat speziellem Sand gemaach, dass
eis nei Leitungen elo net méi bougéieren. Do gesitt
Dir riets och déi nei Rigole déi gesat ginn ass, an do
ass nach eng Fuite, do hu mer nach eng Kéier missen
e Sondage maachen. Dat war hannert deem grousse
Baseng, wou mer och op eemol Waasser haten, an
d’Duschen, dat heescht d’Alimentatioune vun den Duschen, do hate mer de Reseau vum Baseng ënnert
Kontroll, an dunn ass d’Alimentatioun vun den Dusche
komm, dunn ass do och Waasser erausgelaf, just éier
mer de Baseng sollten opmaachen.
De Problem war bei dem Ganzen, dass mer immens
ënnert Drock stoungen, well Dir wësst soubal et schéi Wieder ass, wëllen d’Leit an d’Schwämm an dat
schlecht Wieder dëst Joer hat eis bëssen an d’Kaarte
gespillt, sou dass mer bësse méi Zäit haten, mä mer
stoungen immens ënner Drock, a mer hu missen Decisiounen huelen.
Schlussendlech hate mer eis och d’Fro gestallt, solle mer
déi oppe Schwämm net zou loossen? Mat deene Problemer, déi mer elo do hunn, ob mer dat wierklech nach
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géifen hi kréien. Bon, mer hunn et schlussendlech hi kritt.
Ech wollt och nach e Wuert iwwert déi nei Pediluvë
soen, déi nei hu missen installéiert ginn, well mer déi
al hu misse komplett eraushuele wéinst Fuitten a Sondagen, déi mer hu missen do maachen, an déi al hunn
am Prinzip och elo net méi eisen hygieneschen Ufuerderungen entsprach.
Déi waren aus Beton, all Joer si se frësch ugestrach
ginn, en neie Belag ass drop gemaach ginn, an dat doten
ass elo dat wat iwwerall an den oppene Schwämmen ass,
an elo hutt Dir do déi Pediluven, déi stinn och do dran.
Schlussendlech huet eis Schwämm dann awer op gemaach, zu bësse méi engem spéiden Zäitpunkt wéi geduecht, an d’Leit waren awer trotz dem Chantier, dee
mer ofgerigelt hunn, zefridden, si konnte vu béide Basenge profitéieren. Dat war d’Argumentatioun firwat
dass mer deen zweete Kredit ugefrot hunn. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci dem
Claude Tritz, de Loris Spina géif nach puer Rajoute ginn.

Loris Spina (LSAP - Schäffen): Merci Här Buergermeeschter, léif Leit aus dem Schäfferot an aus dem
Gemengerot, vu menger Säit e Merci un de Claude
Tritz an un déi ganz Équipe fir déi Aarbecht déi se do
während den Summerméint geleescht hunn an och
fir déi flott Presentatioun, well et ass séier gesot,
d’Schwämm geet net op, doriwwer freet keen sech, a
mer hunn awer elo hei e ganz komplexen a schwieregen an deieren Dossier op eng ganz flott Aart a Weis
presentéiert kritt.
Ech wëll awer nach drun erënneren, dass well et eben
Aarbechte sinn déi dobausse stattfannen, mer och hu
misse waarde bis d’Wieder déi Aarbechten zouléisst,
well wann een do muss Collagen oder Soudagë maachen, dat kann een net maache wann et ze fiicht an
ze naass ass, oder wann et fréiert geet et och net,
dofir konnte mer och net éischter ufänken, och wa mer
schonns éischter wossten dass eng Rei Aarbechten
op eis géifen duerkommen, mä wéi gesot, d’Wieder
huet et net erlaabt a mir hu misse waarde bis et am
Fréijoer e bësse méi mëll ginn ass, fir dass mer domadder konnten ufänken.
Dat bréngt dann eben dee Rateschwanz mat sech,

dass mer herno réischt konnten do opmaache wou
mer konnten opmaachen. Mat deenen Erklärungen
déi mer elo vum Claude kritt hunn, well richtegerweis
war d’Decisioun geholl ginn, dass wa mer schonn deelweis op sinn, an op hunn, dass mer dann awer och
d’Étanchéitéit vun eiser Tuyauterie maachen an och
gläichzäiteg profitéieren, engersäits de Constat maachen, wou si se net ganz dicht sinn, an dann anerersäits och déi Fuitten esou zouman, dass mer do keng
gréisser Verloschter hunn, well jo schlussendlech och
an d’Geld geet. Merci.

Joseph Thill (Déi Lénk): Mär wollten eigentlech am
Ufank géint déi Devisen do stëmmen, well wann een en
Ufanksdevis huet vun 295.000 Euro an da muss een
nach 270.000 Euro no stëmmen, dat gesäit iergendwéi net seriös aus, an dofir sinn ech dem Schäfferot
an dem Här Claude Tritz desto méi dankbar fir déi Explikatiounen, déi se eis elo presentéiert hunn.
Mär sinn dann och bereet, eisen éischte Jugement ze
revidéieren, mä ech wier frou wann d’Gemengeréit och
déi Presentatioun kéinten zur Verfügung gestallt kréien. Op dem Site vun den Dokumenter, wou mer och déi
Presentatiounen iwwert de Bësch oder esou Saachen
zur Verfügung gestallt kritt hunn. Ech soen Iech Merci.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Eis ass et ähnlech gaangen, mer hunn och geduecht “oh freck, dat duebelt
vun deem wat mer virgesinn haten”, mä ech soen dem
Här Tritz Merci fir déi propper a komplett Presentatioun an Erklärungen.
Ech géif virun allem och wënschen dass mer am Gemengerot och an Zukunft wa mer sou Saache mussen
no stëmmen, eng propper visibel Presentatioun hätte
mat Fotoen, wat mer bei der Deicher Schoul jo zum
Beispill net kritt hunn, mä bon, dat ass jo elo awer
schonn ofgehakt.
Wat awer och begréissenswäert ass bei der absolut
néideger Investitioun, wéi mer dat hei erkläert kritt
hunn, ass dass 25% vum Sportsministère mat iwwerholl ginn, dat ass eng angenehm Begleiterscheinung an ech denken, och de Succès vun eiser oppener
Schwämm dee weist och dass mer do en Invest tätegen dee fir all Bierger ass, well déi oppe Schwämm ass
am contraire zu där zouener Schwämm ëmmer op, vu
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moies bis owes wat och eppes ass, wat fir de Bierger
ass, dat ass en Invest deen néideg war.
Ech hunn awer och nach d’Fro: Et ass gesot ginn dass
do laanscht déi zoue Schwämm, do wiere Saachen, wou
CDCL géifen iwwerhuelen, ass do awer näischt wat geschitt war wéi mer den Hartmann gebaut hunn? Dass
do Schied entstanen si réischt dunn? Dat heiten ass alles ale Buttek, wat einfach morsch war? Ass dat esou?
Ok, dat heescht do ass kee Schued entstane wéi mer
den Hartmann nei gemaach hunn, dat ass eng Fro.
An dann ass meng Fro: Wéi gesäit et elo aus, mer hu
gesot gehat, d’Duschen, dat si jo déi baussegt Duschen déi nei gemaach goufen? Oder ass och bannen,
wou d’Vestiairë sinn, eppes gemaach ginn? Ass do och
iergend eppes geplangt? Well wann déi Waasserleitunge jo alleguerte morsch si fir an de baseng, wéi gesäit
dat déi aner Säit aus?
Also, d’Toiletten, d’Duschen an d’Vestiairen, déi si jo
net an sou engem tollen Zoustand, ass do och geplangt
dass mer déi an nächster Zukunft e bësse méi moderniséieren? Well déi si jo wierklech absolut virsintflutlech.
Da wollt ech awer eng Detailfro stellen: Wat ass ze verstoen ënnert “Dépôt et plateforme maîtres-nageurs”?
A wéi gesot, Merci fir déi Explicatioun an d’CSV dréit
dat och mat, well déi oppe Schwämm och wierklech
eng Piscine publique ass.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci fir
déi Stellungnahmen. Den Här Claude Tritz geet elo op
e puer Punkten an.

Claude Tritz (Chef de service, Piscinnen): Fir d’éischt
dat wat Dir als lescht gesot hutt, den “Dépôt et plateforme Maîtres-nageurs”, dat ass am Fong doduerch
entstanen, mer hunn u sech keen Dépôt an der oppener
Schwämm, do ass just een - wann Der an der Schwämm
schonns emol waart, déi Traap déi op d’Terasse geet,
do hu mer als Noutléisung eng Kéier e klengen Dépôt
gemaach fir den Staubsauger vum Waasser dran ze
setzen, deen ass awer sou grouss wéi den Dësch hei,
dat ass relativ kleng, a mer hunn awer relativ vill Material a Geschir an der oppener Schwämm leien.
Elo ass déi Trap hannen entstanen déi Dir hei gesitt,
do am Eck, déi ass souwisou mat am Chantier dran, an

do niewendrun hu mer eng Fläch wou mer Beton hunn,
do hu mer gesot, gutt dat doten ass just en Dreckseck, an do kann een am Holz en Dépôt bauen.
An do war meng Idee och schonns beim Architekt,
dass mer sollen do einfach op deen Dépôt eng Plattform maache fir dass e Schwammmeeschter sech do
drop ka stellen an dass en eng gutt Siicht iwwert dee
klenge Baseng huet.
Soss hate mer ëmmer deen indesche Mast do stoen,
dat war net optimal, do misst een och ëmmer eng Leeder erof klammen, an sou hätt de Schwammmeeschter, wat herno och géif goen, wann een deelweis eng
Kéier kann déi 2 Schwämmen, wat natierlech personalofhängeg ass, matenee lafe loossen, da brauch de
Schwammmeeschter just aus der zouener Schwämm
do op déi Plattform ze goen, dann huet en dee klenge
Baseng schonns am A.
Dat ass den Dépôt fir de Maître nageur, den Dépôt
brauche mer sécher, well mer keen hunn an der oppener Schwämm, hei ass dat gutt entstanen.
An dann hat der nach gefrot op kee Schued entstane
war wéi se déi nei Schwämm gebaut hunn. Also, dee
ganze Chantier ass souwisou, d’Bauphase ass do laanscht de klenge Baseng gaangen, an do ass de René
Tassaro deen dat ganzt amgaangen ass nozekucken.
Déi Ideeën sinn eis och schonns komm, ass do kee
Schued entstanen, an do hu mer e Bureau d’études,
deen do hannendrun ass, a wann dat de Fall wier, dass
dat dann herno iergendwéi geregelt gëtt. Wann dat de
Fall ass, et ass natierlech ëmmer ganz schwéier, dat
nozeweisen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci villmools fir déi doten Erklärungen an Erläuterungen, ech mengen, dass mer eis och eens sinn, dass
d’Erneierung vun de Vestiairen eng vun deenen nächste Prioritéiten ass, da kënne mer wierklech niewent
der Modernisatioun vun der oppener Schwämm och
deen dote Volet mat eran huelen.
A wat den Här Thill gefrot huet, dass hien d’Presentatioun
kritt, dat ass absolut kee Problem, dass mer dem Gemengerot déi Presentatioun zoukomme loossen, sou
wéi mer se hei Iech duergeluecht hunn.
Da géif ech proposéieren, dass mer zum Vote kommen.
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Wie stëmmt fir de Crédit spécial wat d’Terrass vun der
oppener Schwämm ugeet, wien ass mat der Mise en
étanchéité averstanen? Dat ass unanime.
An da gi mer eriwwer op d’Mise en conformité vun der
oppener Schwämm dat ass deen Devis estimatif remanié an de Crédit supplémentaire vun 269.000 Euro,
wien ass mat deenen averstanen? Dat ass och unanime. Merci dofir an och Merci Claude Tritz, dass de Dir
Zäit geholl hues fir de Mueren heihinner ze kommen.

6.28. Approbatioun vum Devis estimatif vu 400.000
Euro fir d’Aarbechten un de Waasserkummere vum
Drénkwaasserreservoir “Weich”
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Mir
bleiwe beim Waasser, mer gi vun der Piscine op
d’Drénkwaasser iwwer op d’Weich, do läit hei en Devis estimatif vir vu 400.000 Euro fir Assainissementsaarbechten ze maachen.
D’Weich ass ee vun eise Waasserreservoiren, ee vun
deenen Eelsten, en ass 1913 jo gebaut ginn, a bannendran déi Revêtementer vun de Maueren, déi sinn
net méi konform, an déi Invester déi mer gär wëllen
tätegen, mer haten schonns 2016 eng Reserve dra
gesat am Kredit vun 256.882 Euro.
Nach wëlle mer net esou virgoe fir dat vu Joer zu
Joer frësch ze maachen, mä wierklech an engem Coup
frësch maache fir iwwert dee Wee bei deenen zwou
Wasserkummeren, déi mer hunn, an där ganzer Tuyauterie déi néideg Mise en conformité ze maachen.
Dat sinn och Diskussiounen, déi mat dem SES, mam
Waassersyndikat stattfonnt hunn, dass mer do, wat
d’Waasserqualitéit niewent dem Mont Saint Jean an
dem Leitschebierg, dat jo och déi Reservoiren sinn hei
zu Diddeleng wou d’Waasserzoufuer gemaach gëtt,
dass mer hei d’Weich op de Leescht huelen an och do
déi néideg Aarbechte kënne maache fir d’Konformitéit
an d’Qualitéit kënnen ze garantéieren, sou wéi dat
no moderne Standarden eben haut Usus ass. An déi
Standarde ginn ëmmer méi héich geschrauft ginn an
en plus an enger Stad, déi ëmmer weider wiisst, sinn
déi heiten Invester wichteg, well d’Waasserqualitéit en
Aspekt ass, deen net ze negligéieren ass.
Esouvill zu deem Devis. Ass de Gemengerot mat dësem Devis averstanen? Dat ass unanime, Merci.

6.29. Approbatioun vun den Dekonte vun ausseruerdentlechen Aarbechten
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mer zu den Dekonten. Den éischten Dekont betrëfft
d’Rue des Bleuets, de Reaménagement vun der Strooss, do ware 50.000 Euro virgesinn am approuvéierten
Devis an d’Dépense war 41.157,36 Euro, do ass e Reewaasserkanal gemaach gi vum Joer 2013-2015.
Dann de GPS-GIS, de Mesurage vum Gasréseau,
dat ass eng Acquisition, eng nei Technologie fir
d’Standuertmiessung vun eise Leitungen, den Devis
war 20.000 Euro an d’Dépense effective war 14.482
Euro an dat war vun 2013-2015.
Da war de Panneau d’affichage Vitesse Blinker 50
wann een an Diddeleng era fiert, do war den Devis
28.000 Euro an Dépense 27.365,23 Euro. Dat ass fir
d’Joeren 2013-2014-2015.
An eise Gemengegebaier hu mer am Kader vum Klimapakt eng Rei Mesurë geholl fir Energie ze spueren
oder ze mesuréieren, dat war en Devis vun 36.000
Euro an d’Dépense war 34.679,07 Euro. Dëst am
Joer 2013-14-15.
Bei der Crèche Minettsdäpp ass d’Spillplaz frësch
gemaach ginn an eng Mise en conformité, dat waren
50.000 Euro an Dépense war 31.813,96 Euro. Déi Dépense ass manner gewiescht well am Fong war et virgesinn dass ënnert de Beem e Wee sollt agezeechent
ginn, sou en Trëppelwee wou se kéinte mat de Féiss
trëppelen, mä et ass mat de Responsabele vun der
Crèche decidéiert ginn, dass aus Sécherheetsgrënn
dat einfach soll si gelooss ginn. Dat war 2014 an 2015.
A verschiddene Schoulen hu mer nei Schlässer missen
installéieren, den Devis dofir war 30.000 Euro, Dépense 29.273,93 Euro. Dat war Joer 2015-2016.
Am Centre sportif René Hartmann war dann
d’Fotovoltaikanlag, déi mer installéiert hunn, 75.000
Euro war den Devis an d’Dépense war 70.687,67 Euro
an dat war d’Joer 2014 an 2015. Do hu mer e Subsid
kritt vum Ministère vun 10.353 Euro.
Am Centre culturel hu mer eng Garage installéiert
fir de Fuerpark. Dat sinn 20.000 Euro am Devis an
d’Dépense war 14.557,14 Euro.
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Dat waren d’Dekonten, déi ech wollt proposéieren, elo
kënne mer doriwwer ofstëmmen. Sinn nach Froen dozou? Nee? Da stëmme mer elo e bloc of.
Ass de Gemengerot mat deenen Dekonten averstanen?
Dat ass unanime. Villmools Merci.

Dat wat mir Iech hei ëmmer proposéiere vu Subsid ass
just e Brochdeel vun enger Hellewull vun Demanden,
déi mir als Gemeng kréie fir ze ënnerstëtzen, a mer
probéieren eis och ëmmer an deenen Saachen eng gewësse Linn ze ginn, mä an Ausnamesituatioun kënne
mer och ëmmer en Effort maachen. Well déi selwecht
Fro stellt sech jo och fir aner Katastrofesituatiounen,
sief et hei am Land, sief et am Ausland.

6.30. Approbatioun vun ausseruerdentleche Subsiden
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mer eriwwer zu de Subsiden.
Et geet ee Subsid vun 100 Euro un d’Asbl Île aux Clowns.
E Subsid vun 150 Euro geet un d’Association Victimes
de la Route.
A fir all Veräin, dee beim Summer Spill an Spaass, Editioun 2015 an 2016, matgemaach huet, gëtt et all
kéiers e Subsid pro Veräin vun 170 Euro.
Esouvill zu de Subside-extraordinairen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech wollt just froen,
et si vill Gemengen, déi och sou en Solidaritéitsubsid
ginn hu fir d’Iwwerschwemmungsopfer am Ernsdall, do
wollt ech froen ob dat net och villäicht ubruet wier,
dass mir och do e klenge Geste maache fir den Office
social aus där Géigend.
An da wollt ech nach froen, mer froen dat all Joer, bei
Summer Spill a Spaass, do sinn am Budget 40.000
Euro virgesinn, mer schëdden elo 4.760 Euro fir 2015
an 3.740 Euro fir 2016 aus, da bleiwen awer nach vill
Suen, nämlech 36.000 Euro. Do ass ëmmer erëm déi
Fro, wou ginn déi Suen hin? Villäicht kënnt Dir do nach
eng genau Explicatioun ginn. Well dat net ganz kloer
ass. Och d’Veräiner froen ëmmer no.
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Fir op
deen zousätzlechen Subsid anzegoen, do leit eis keng
Demande fir, et ass awer och sou, dass d’Regierung
eng Rei Moossnamen hëlt, dat heescht et muss een
dat ofwaarden, et verschléisst een sech awer net esou
enger Approche, et muss een einfach mol ofwaarde
wat do en charge geholl gëtt.
Da kann een an engem nächste Gemengerot doriwwer
diskutéieren.

Loris Spina (LSAP – Schäffen): Ech géif dann op déi
ëmmer rëm Onkloerheet vu Summer Spill a Spaass
ëmmer rëm d’selwecht äntweren, an der Hoffnung,
dass ech et dëst Joer et fäerdeg bréngen, mech kloer auszedrécken. Ech erlabe mer, an ärem Numm de
Veräiner alleguerte Merci ze soen, déi un dësem flotte
Familljefest dru bedeelegt waren, well ouni d’Veräiner
an all dee Benevolat wier dat doten net ze realiséieren.
D’Äntwert ass, dass d’Veräiner dee Subsid vun 170
Euro kréien an de Rescht geet an d’Animatioun, an
d’Material wat mer mussen a Locatioun gi fir dat Fest
ze organiséieren. Déi, déi schonns do ware wëssen,
dass do ganz vill ugebuede gëtt, dass och en Deel
Technik do muss sinn, et ass en Animateur do, et sinn
Animateuren aus dem Ausland, déi mer komme loossen an all dat kascht säi Geld.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
fir déi Präzisiounen, da géife mer zum Vote iwwer goe
vun dësen Subside- extraordinairen. Wien ass domat
averstanen, dass mer déi Subsiden ausbezuelen?
Dat ass unanime. Merci.
Da géife mer eriwwer goen an den Enseignement fondamental.
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7. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
VUN

DE

-

APPROBATIOUN
CHANGEMENTER

AN DER SCHOULORGANISATIOUN 2016/2017
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ënnert dësem Punkt geet et dorëms fir d’Changementer an der
Schoulorganisatioun vum Joer 2016-2017 ze approuvéieren. Do hu mer och en Avis kritt vum Här Inspekter
Marco Suman, deen dat proposéiert a och gutt heescht.
De Gemengerot kritt dat dann elo hei ënnerbreet.
Mir sinn hei an enger Situatioun, wou d’Madame Tessy
Herman hire Congé de maternité vum 17. Oktober 2016
bis de 6. Februar 2017 hëlt an do vun der Madame Lina
Schroeder ersat gëtt, déi surnuméraire ass an hei ass
dann och d’Propos, dass d’Madame Maryse Flammang,
déi Remplaçante permanente ass, der Madame Schroeder hire Poste fir déi véier Méint iwwerhëlt.
Déi concernéiert Persoune sinn informéiert an och domadder averstanen a waarden just nach op de Go vun
dësem Gemengerot fir datt mer dat formell, esou wéi
de Règlement d’occupation de postes et virgesäit, hei
kënne guttheeschen.
Ass de Gemengerot domat averstanen?

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Mir sinn domat averstanen, mä ech hätt awer nach eng zousätzlech Fro well
eben hei steet: Approbation des changements dans
l’organisation scolaire. Et kann ee jo awer emol nofroen:

Wéi ass et mat de Kanner aus der Classe d’accueil, wou
eis Refugiéskanner dra sinn? Wéi ass do de Listing? Hu
mer vill nei Kanner derbäi kritt oder ass dat nach ëmmer
déi selwecht Zuel vu Réfugiéen, déi hei bei eis an d’Class
ginn? Dat wier vläit och interessant gewuer ze ginn.
A mir hate jo och am Gemengerot am Summer, wéi
mer iwwert d’Schoulorganisatioun Rieds haten, gesot,
mir bräichte méi Stonne Support pédagogique fir eis
Kanner à besoins spéciaux an do hat Dir, Här Buergermeeschter, nach gesot, Dir géift Iech derfir asetzen,
dass mer méi Stonne kréie vum Staat. Dat ass jo dann
och eng Fro, déi och heibäi géing passen, ob dann do
eppes sech gedoen huet, ob mer do effektiv erhéiert
gi sinn an e bësse méi Appuisstonne kritt hunn iwwert
den CIS an d’Equipe multiprofessionnelle?

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Meng
Äntwert ass, am Fong gehéiert et net dobäi well hei
geet et ëm Remplacementer vu Léierpersonal an der
Ribeschpont Schoul.
Da kënne mer nämlech eng Diskussioun opmaache
ronderëm dat doten. Dat heite fënnt an der Ribeschponter Schoul statt. Da kënne mer eng Diskussioun
iwwer déi ganz Schoulorganisatioun féieren an da kann
all Conseiller och aner Froen dozou stellen.
Ech kann Iech déi Fro ganz gär beäntweren am Kader vun
der definitiver Schoulorganisatioun, do hu mer eng breet
Diskussioun driwwer, wou mer déi dote Fro ganz gär kënne
mat eran huelen a wou och nach aner Froe gestallt kënne
ginn. Mä kommt mir halen eis hei un dee Punkt, dass Personal ze ersetzen ass, well soss ka jiddereen hei Froe stellen,
wat déi generell Schoulorganisatioun ubelaangt. Loosst eis
am Kader vum Ordre du jour bleiwen, OK? Merci.
Ass de Gemengerot domat averstanen? Dat ass unanime. Merci.
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8. HOSPICE CIVIL DE LA VILLE DE DUDELANGE:
8.1. Approbatioun vum Bilan a vun der Gewënn- a
Verloschtrechnung vum Joer 2015

8.2. Verzicht op de Recouvrement vun der Fuerderung
vis-à-vis vum Hospice civil
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Éier
ech op déi zwee Punkten aginn, vläit e bësse generell d’Prozedur. Eisem Kontabel soen ech hei Merci fir
déi Aarbecht, déi en zesumme mat der Fiduciaire geleescht huet an och all d’Recherchen an eisen Archiven, wat déi zwee Punkten hei ugeet.
Dir wësst, dass dee Budget, dee mir hei opstellen, en
artificielle Budget ass, dass en natierlech administrativ
noutwenneg ass well den Hospice nach existéiert um
Pabeier, quitte dass eben d’Spidol net méi exploitéiert
an do aus der Gestioun eraus ass. Mir hate Verwaltungsrot vum Hospice civil de 15. September 2016.
Virun der Summervakanz, no der leschter Diskussioun
hei am Gemengerot iwwer d’Konten, de Compte profits et pertes vum Joer 2014 an och mat der Zilerichtung, dass mer Enn des Joers den Hospice civil
wëllen opléisen, dass mer do eng Rei Demarchë musse
maachen, hate mer eis zesumme gesat mat der Fiduciaire, mat eisem Hausafekot, de Maître Helminger,
Récksprooch och geholl mam Ministère de l’Intérieur
wat d’Prozedur ugeet, wat d’Dissolutioun vum Hospice civil ugëtt, respektiv déi nächst Demarchen.
Mir sinn esou verbliwwen, dass dëse Bilan dee leschte
Bilan ass. Fir de Bilan 2015 hu mer am Fong kee Bud-

get brauchen opzesetze fir d’Joer 2016 well mer jo
de facto an déi Richtung wëlle goe fir den Hospice civil
opzeléisen Enn des Joers.
An deem Kader ass et dann och wichteg, ze kucken, wat
sinn déi nächst Etappen, déi mer huelen. Dir hutt och gesinn, dass beim Budget 2015 de Ministère de l’Intérieur
keng Stellungnahm weider geholl huet well och de Ministère
de l’Intérieur eis begleet an där Demarche vun der Opléisung an 2016 keen neie Budget brauch opgestallt ze ginn.
D’Prozedur ass elo déi folgend: Mir haten elo en éischte
Verwaltungsrot de 15. September, wou mer engersäits
de Bilan zu dem Joer 2015 approuvéiert hunn an dem
Gemengerot ënnerbreeden an och d’Renonciatioun vum
Recouvrement vun den Detten, déi hei virleie vun der
Créance, déi den Hospice civil vis-à-vis vun der Gemeng
Diddeleng huet. Ech ginn nach am Detail dorop an. Dass
mer also och do op déi Créance an Héicht vun 3.760
723,63 Euro renoncéieren, wou mer jo och schonn en
Deelmontant getilgt hunn an Héicht vu 554.256,72
Euro, dat war jo an engem vun eise leschte Budgeten.
Dat ass dat, deem de Verwaltungsrot gréng Luucht
ginn huet, dofir komme mer haut an de Gemengerot fir
den Aval ze kréie vum Gemengerot, engersäits de Bilan
2015, respektiv d’Renonciatioun vum Recouvrement vun
der Créance vum Hospice civil. Da schécke mer dat an
de Ministère de l’Intérieur, deen approuvéiert dat a wann
et approuvéiert zeréck kënnt, muss de Verwaltungsrot
vum Hospice civil sech nach eng Kéier zesummesetzen
an iwwer d’Dissolutioun vum Hospice civil délibéréieren.
Wann de Verwaltungsrot deem gréng Luucht gëtt,
komme mer mat der Deliberatioun an de Gemengerot
fir dass dann och de Gemengerot d’Deliberatioun unhëlt, dass den Hospice civil definitiv opgeléist gëtt an
d’Iddi ass, dass mer am November, wa mer den nächste Gemengerot hunn, spéitstens awer am Dezember,
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déi dote Prozedur duerchlafen.
Dat ass och déi Prozedur, déi mer esouwuel mam Ministère de l’Intérieur wéi och mat eisem Hausafekot
duerchgeholl hu fir dann dës Etappen duerchzeféieren.
An natierlech, déi Transferten, déi Avoiren, déi den Hospice civil dann och nach huet, dat si knapps 100.000 Euro,
déi géifen natierlech an d’Kontabilitéit, an d’Keess vun
der Gemeng fléissen, respektiv ass et dann och esou,
dass och déi verschidde Remboursementer, déi awer
nach vun eenzelne Leit, vu fréiere Clienten un den Hospice getätegt ginn, an d’Gemengekeess géifen afléisse
wann den Hospice civil bis Enn des Joers opgeléist gëtt.
Dat generell zu der Prozedur, déi hei an d’Weeër geleet
ginn ass. Haut ass eng éischt Etapp, en éischte wichtege Moment. Wéi gesot, op de Bilan vum Joer 2015
wollt ech net weider agoen, deen ass artificiel opgesat
ginn. Den Hospice civil mécht keng Gestioun méi.
Den zweeten Deel, wat den Desistement vum Recouvrement vun der Créance vu ronn 3,7 Milliounen Euro,
ugeet: Dozou ass ze soen, nieft deem Montant dee mer
scho getilgt hunn, sinn nach 3,2 Milliounen Euro, déi nach
opstinn, mä dee ganze Montant ass 3,7 Milliounen Euro.
Mir hu recherchéiert an den Archive vun der Gemeng
an och vum Hospice civil, dat war eng Sisisphusaarbecht well ee jo och muss motivéieren, firwat mer als
Gemengerot wëllen op de Recouvrement vun enger
Créance renoncéieren. Do musse mer dem Ministère
de l’Intérieur eng ganz Rei Argumenter ginn.
Een Argument ass, dass den Hospice civil sécherlech
déi Suen net méi huet, déi e vun der Gemeng Diddeleng
kritt huet all déi Jore fir kënnen ze funktionéieren, dat
ass ee Volet.
A bei deem anere muss ee recherchéieren, wat fir Finanzsprëtzen den Hospice civil deemools kritt huet
par rapport zu sengem Fonctionnement an aus deene
ganze Recherchen, déi gemeet gi si vun eisem Kontabel, de Pascal Poull, ginn et zwou Perioden, déi sech
auszeechnen, wou wierklech investéiert ginn ass.
Dat war vun 1980 bis 1994, a vun 1996 bis 2003, wou
mer am Kader vun deene Recherchen erausfonnt hunn,
dass eng Rei Participatiounen, wat d’Frais d’équipement
de l’Hôpital de la Vile de Dudelange ugeet, getätegt gi
sinn, dat ass e Montant vu 483.000 Euro.

D’Gemeng Diddeleng huet sech awer och bedeelegt un
Transformatiounen am Spidol selwer, dat ass e Montant vun 1,2 Milliounen Euro, déi do getätegt gi sinn.
Dann ass do awer och d’Acquisitioun vu verschidde medezinesche Geräter, déi an de 70er, 80er Jore getätegt
goufen a wou mer eis och bedeelegt hunn, dat si ronn
330.000 Euro, awer och Subventiounen, déi getätegt gi
si vun der Stad Diddeleng an Héicht vun 1 Millioun Euro.
Dat alles koum bei dëse Recherchen eraus, an net op
den Cent genee si mer bal awer op déi Zomm komm,
déi nach opsteet, also déi Créance, déi nach opsteet.
Am Kader vun deene Recherchen hu mer dat dann opgelëscht a probéiert, se ze klassifizéieren, well et jo
dorëms geet fir ze argumentéieren, firwat mer op déi
Créance verzichten.
Haut wier dann déi éischt Etapp, dass de Gemengerot
op déi Créance verzicht fir datt mer dann déi nächst
Etapp an Ugrëff huele kënne fir d’Dissolutioun vum
Hospice civil virzehuelen, fir och dësen Dossier Enn
des Joers hei kënnen zouzemaachen.
Déi Prozedur, déi mer eis hei ginn, ass eng ähnlech Prozedur, déi am Norden erfollegt ass wat d’Ettelbrécker
Spidol ugeet, do war och den Hospice civil opgeléist ginn.
Mir hunn eis ugeleent un déi verschidden Approchen,
déi gemeet gi sinn. Engersäits befanne mer eis hei am
Neiland an awer kënne mer op Erfahrungen zeréck gräifen, déi aner Gemenge gemeet hunn.
Dat zu den Erklärungen zu deenen zwee Punkten, déi
den Hospice civil uginn, an d’Diskussioun ass op.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Wéi Der genau richteg
gesot hutt, huet d’Gemeng Diddeleng ëmmer den Invest an d’Diddelenger Spidol ënnerstëtzt. Mir hunn do
vill Invester getätegt an den Här Poull huet mer dat
esou erkläert, datt mir am Fong do Investissementer
gemaach hu wéi wa mer an eng Schoul investéiere géifen, mir hunn dat e bëssen esou ugesinn, wéi wann dat
Spidol eist Gebai wier.
Ech ginn awer e bëssen zeréck: 2004 war den Defizit
2 Milliounen Euro, 2007 war en op 5,2 Milliounen Euro
an d’LSAP war ëmmer immens optimistesch, dass – et
muss een zeréck denken, 2004 war d’Fusioun – dass
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iergendeen deen Defizit vum Diddelenger Spidol géif
bezuelen. Mir hunn ëmmer vun enger Prime à la fusion
gedreemt, mer hu gehofft, dass d’Escher Spidol mat
deem mer fusionéiert hunn – dorauser ass jo de CHEM
entstanen – géif en Deel iwwerhuelen, d’Regierung
géif vläit eppes iwwerhuelen, d’Krankekeess sollt dat
iwwerhuelen, an d’CSV huet ëmmer virdru gewarnt,
dass mir herno um Defizit vum Spidol géife sëtze bleiwen an esou ass et jo och elo.
Den Här Bodry hat de 6. November 2006 – ech hunn
nämlech och Recherchë gemaach well mir verschidde
Saachen do net ganz kloer waren – ugekënnegt, dass
mer géifen en Emprunt ophuele vu 4 Milliounen Euro an
ech hunn och hei dat Dokument fonnt. Mir hunn am Februar 2007 en Emprunt vu 4 Milliounen Euro opgeholl:
Autorisation de contracter un emprunt de 4 millions
d’euros pour la reprise de la dette de l’Hôpital de la
Ville. Den Här Poull huet mir gesot, et wier ni eppes
esou opgeholl ginn an dat huet mir keng Rou gelooss,
ech hu gëschter Owend nach eng Kéier an all mengen
Dossiere gesicht an hei hun ech dat awer fonnt.
Mir hate schonns eng Kéier en Emprunt opgeholl vu véier Milliounen Euro. Dat heescht, déi bezuele mir jo zeréck an dofir verstinn ech elo net, firwat mir hei elo solle
verzichten op eng Schold, déi den Hospice civil vis-à-vis
vun eis huet? Well, dat ass jo schonns alles gekläert.
Dat musst Der mer elo nach erklären, wéi dat dann elo
méiglech ass, dass mer elo nach eng Kéier musse soen,
mir kriiten déi Sue jo net, mir hu se jo awer iwwer den
Emprunt gedeckt a mir hu jo awer deen Emprunt an
deen hu mer der Spuerkeess jo sécher zeréck bezuelt.
Dat heescht, déi Schold vum Hospice civil hu mir mat
engem Prêt als Gemeng iwwerholl – ech kann Iech dat
Dokument hei gär ginn - an dofir verstinn ech net firwat
mir elo hei deen Exercice musse maachen. Hei weisen
ech Iech dat Dokument, Dir kënnt Iech eng Kopie maachen a mer et dann erëm gi fir a mäin Dossier.
Dann ass nach eng aner Fro: Wat och elo ganz wichteg
ass wa mer elo wëllen herno den Hospice civil opléisen,
wat jo och ëmmer eng Demande war, schonn éiweg
laang, zënter 2004, datt mer dat esou séier wéi méiglech sollte maachen, d’Erklärunge waren ëmmer datt
mer nach Sue kritt hu vum CHEM, vun de Krankekeesen a vun de Leit, déi eis eppes geschëlt hunn, dat ass
jo dann och OK.
Mä deemools am Dezember 2007 war och gesot ginn,
dass den Terrain vum Spidol, dee geet an de Besëtz

vum CHEM, d’Gebai bleift nach am Besëtz vun der
Gemeng an d’Gebai sollt iergendwann eng Kéier dem
CHEM verkaf ginn no engem Maartwäert vun 2007,
dat waren 200.000 Euro. Ech hunn do elo keng Tracë
fonnt, ech mengen, dat ass net geschitt. Vläit kënnt
Der mech do opklären.
En contrepartie hat Diddeleng sech deemools verflicht,
en Terrain zur Verfügung ze stelle fir en Neibau, wann
deen dann néideg wier, am Kader vun der Entwécklung
vum CHEM. Dat hate mir och gemaach, mir hunn Terrainen op Koibestrachen kaf a mir sollten deen Terrain dann,
wann de CHEM géif do e Südspidol opriichten oder iergendeng aner Struktur opriichten, zur Verfügung stellen.
Da kréiche mir och den Terrain vum Spidol nees erëm.
Do ass meng Fro elo: Wéi geet dat elo? Wat ass elo
geplangt do?
Éischtens emol wësse mer jo, dass trotz eisen zwee
Diddelenger Vertrieder am CHEM-Verwaltungsrot,
déi kee Veto ageluet hunn, unanimement de Site fir
d’Südspidol op Esch votéiert ginn ass an Diddeleng fale
gelooss ginn ass.
Wéi ass et elo virgesinn?
Mir hu jo déi Terrainen do op Koibestrachen a mir hunn
nach ëmmer, esouwäit ech weess, nach ëmmer als
Gemeng d’Propriétéit vum Gebai an den Terrain vum
Spidol gehéiert awer dem CHEM.
Wéi geet dat elo?
Dat ass jo awer och eng wichteg Fro fir datt mer do
herno lege artis dat Ganzt awer komplett ofschléissen.
An dann natierlech och d’Fro: Wat maache mir mat
deenen Terrainen op Koibestrachen?
Mir wëssen, datt do soll eng Zone nationale Technologies de la santé entstoen. Verkafe mir déi Terrainen dem
Staat? Dierfe mir dat iwwerhaapt well dat jo am Fong an
dem Kontrakt dee mir deemools mat der Fusioun mam
CHEM ganz anescht affektéiert haten? Mir hunn déi Terraine jo reservéiert fir wann do eppes sollt gebaut ginn.
Wéi ass d’Zukunft? Ech mengen, dat dierf een awer
och emol eng Kéier hei froen.
Wéi ass d’Zukunft insgesamt vum Spidol? Wat ass virgesi mam Gebai? Wéi geet et weider mat de Servicer, déi
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do sinn? Wéi gesäit et aus mat den Aarbechtsplazen?
Wéi eng Méiglechkeeten hu mer fir awer nach den Diddelenger Leit déi zwee super Servicer d’Geriatrie an
de Post-Stroke, hei ze erhalen?
Wéi gesot, déi Fro hutt der mer scho beäntwert, wéini
gëtt den Hospice civil opgeléist?
Déi Onkloerheet do mat deene 4 Milliounen Euro, dat
musst Der mer nach erklären. Merci.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Ech wollt virausschécken, dass mir als Gréng d’Accord si mat de fiktive
Konte vun 2015 vum Hospice civil, sou wéi mer och am
Abrëll d’accord ware mam fiktive Budget. Mir wësse
jo, dass keng Aktivitéite méi am Kader vum Hospice
civil stattfannen, mä datt en elo zum CHEM gehéiert.
Et ass dofir och wichteg, dass mer mat dem Hospice
civil ofschléissen, well déi speziell Kontabilitéit, déi mer
do musse maachen, net nëmmen zimlech absurd ass
mä well se eis och eppes kascht.
Am Abrëll hate mer och op eng Rei Créancë verzicht,
déi d’Spidol bei de Patienten nach opstoen hat. Dës
Kéier geet et ëm 3,7 Milliounen Euro, déi d’Spidol der
Gemeng Diddeleng nach schëlleg ass an déi sech am
Laf vun de Joren ugesammelt hunn.
Et deet natierlech wéi, elo offiziell a ganz haart ze soen,
wat mer eis scho laang geduecht haten, nämlech dass
keen eis déi Suen, déi an den 80er an 90er Joren an
d’Moderniséierung vum Spidol gestach gi sinn, erëm
gëtt. An dass déi verluer sinn.
Ech wëll awer betounen, dass mir als Gréng am Gemengerot hei ëmmer eng kloer Positioun haten an
dass mer och elo nach dozou stinn.
Mir waren d’accord an den 90er Jore mat den Investissementer well mer der Meenung waren, dass et
wichteg wier eng Médecine de proximité ze hunn. Mir
hunn dat matgedroen, och wou sech e kloeren Defizit schonn ofgezeechent hat, well mer argumentéiert
hunn, dass ee fir d’medizinesch Versuergung mat méi
klengen Unitéite besser kéint op de Mënsch agoe wéi
an deene méi risege Strukturen.
Mir hunn eis awer ni schrecklech vill Illusioune gemaach, dass e Minister déi ugesammelt Scholde géif
iwwerhuelen. Am contraire hu mir ëmmer fonnt, de

Compte Courant dierft net dauernd iwwezu gi well
d’Scholdzënse wieren zu där Zaït einfach ze deier. An
dofir hate mir jo och ëmmer proposéiert, amplaz dee
Compte Courant ze iwwerzéien, léiwer en Emprunt opzehuelen. De Fazit ass, dass mer der Meenung sinn,
dass mer eben elo mussen déi Schold do iwwerhuelen.
Mir hunn eben esou laang wéi méiglech probéiert, dat
d’Spidol mat senge breede Servicer ze halen, awer finanziell war dat jo net tragbar fir d’Gemeng. Vill Leit
hunn och virgezunn, sech a méi grouss an technesch
besser équipéiert Spideeler behandelen ze loossen,
wat hiert gutt Recht war.
Op Landesniveau ass et awer sécher net ze vertrieden,
dass all kleng Stad am Grand-Duché mat sophistiquéierten
Apparate ausgerüst gëtt. An deem Sënn muss mer de Fait
accompli akzeptéieren an déi Schold iwwerhuelen. Merci.

Joseph Thill (Déi Lénk): Ech fänke mat menger Interventioun hannen un an ech denken, et bleift eis eigentlech
net vill anescht iwwereg wéi an déi Prozedur, déi den
Här Buergermeeschter eis virgeschloen huet, ze goen.
Ech wëll awer soen, dass ech do derbäi en zimlecht
mulmegt Gefill hunn. 1974-75-76 hate mer eng
grouss Stolkris, deemools huet de Lëtzebuerger Staat
d’ARBED mat Millioune gerett an deemools si bei de
Jongsozialiste vun der LSAP Leit, déi haut am Staatsrot sëtzen, Leit gewiescht, déi gesot hunn: Mä mir mussen d’ARBED verstaatlechen. Dat ass net geschitt,
mat dem Resultat, datt d’Nofolgerorganisatioun vun
der ARBED eis haut Terrainen, wou ech denken, datt se
eigentlech an der Kollektivitéit gehéieren, well mer se
eben deemools gerett hunn, elo mussen zeréck kafen.
An an deem Sënn dat mulmegt Gefill. Ech fannen, wa
mer do déi Schold läschen, dann hätte mer op d’mannst
d’Terrainen, wou d’Spidol drop steet, nees zeréck zegutt , net datt mer och nach eng Kéier fir deen Terrain
bezuelen. Dat ass dat, wat ech wollt soen. Merci.

Romy Rech (LSAP): Mir hu jo ëfters hei iwwer déi dote
Problematik geschwat, ech si mat de Kollegen an de
Kolleginne vun der Oppositioun d’accord, datt déi déi
Sachlechkeet fonnt hunn, déi mer hei brauche fir dat
doten ze diskutéieren an elo ze kucken, esou wéi den
Här Jos Thill dat elo och mat Recht gesot huet, fir elo e
Schlussstréch ënnert dat doten ze zéien.
Wat méi cocace ass, dat ass, dass mer bei deene Chiffe-
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ren a bei deene fiktive Bilanen a Budgeten, dat Phantomgebilde do, dat behale mer einfach well déi Chifferen, och
wa mer elo guer näischt maachen, si gi jo elo no ënnen,
einfach dynamesch bleiwen.
Mir mussen ophalen domat, dat do ass ee Szenario,
deen ass méi wéi absurd. Mir mussen domat ophéieren. Et ass wichteg also fir déi Demarche, déi den Här
Buergermeeschter hei gezeechent huet, elo anzegoen.
Ech kann Iech versécheren, dass déi heite Majoritéit zu
200% hannert deem steet, wat se vun de 70er Jore
bis haut an där doter Problematik hei an dësem Gemengerot decidéiert huet an dass se zu deem steet, wat
d’Madame Goergen och mat Recht hei gesot huet, an
dat wëlle mär och nach an der Zukunft. Et ass jo net
esou, dass mir déi Saachen do nëmmen eng Kéier soen
an net géifen do och hannendru bleiwen.
Mir wëllen eng Médecine de proximité an eng performant Médecine de proximité hei an dëser Gemeng erhalen a mer wëllen se och bäibehalen a mär wäerten och
dofir kämpfen, selbstverständlech, toutes proportions
gardées, well mir däerfen awer d’Spidolslandschaft hei
zu Lëtzebuerg net verkennen.
Och dat doten ass e Beräich, deen implodéiert an explodéiert an dat ass e Beräich, deen extrem aarbechtsintensiv an extrem käschtenintensiv ass, och an der Zukunft. Et kann net esou sinn, dass een sech haut kann
driwwer stellen a mengen, datt e mat klenge kommunale Budgete fir eng Médecine globale an engem klengen
Ëmfeld vun enger Uertschaft wéi Diddeleng hei alleng
kéint agéieren. Dat ass illusorech an direkt dem Échec
zougewandt, do ass guer keen Zweiwel. Mir wëssen dat
alleguerten an Dir wësst dat och bei der Oppositioun.
Mir sollten effektiv an deem Kader, wou mer et kënne
packen, alleguerte kämpfe fir déi Médecine de proximité
mat enger flotter Maison médicale an der Zukunft hei zu
Diddeleng ze kréien. Eis Diddelenger Bevëlkerung brauch
déi dote primär an d’Basisversuergung ass wichteg an
dat solle mir och maachen. Dat wäerte mir och maachen,
dës Majoritéit steet dofir riicht. Déi Invester déi mir säit
de 70er Joren an dat Haus do uewe getätegt hunn, do
steet dës Majoritéit selbstverständlech riicht derfir.
Wann ech elo kucken, wat vum definitivem Chiffer, deen
d’Gemeng elo net méi vum Hospice civil eriwwer kritt
iwwereg bleift, dat sinn 3,2 Milliounen Euro. Wann
ech dat op 40 Joer huelen, da sinn dat 100.000 Euro
d’Joer, déi nach iwwereg bleiwen. Ech mengen, eis Frak-

tioun ass der medizinescher Grondversuergung vun eiser Diddelenger Populatioun dat absolut schëlleg, do hu
mär absolut kee Problem fir deem bäizeflichten.
Ech sinn net frou, keen heibannen ass frou wéi dat
doten alles gelaf ass vun deene Joren u wou Dir do
gesot hutt, Madame Kayser. Ech sinn net frou doriwwer. Ech hunn och wéi den Här Thill e mulmegt Gefill,
dat ass nun eben eemol esou an der Politik, et ass
net schéi wann ee Perspektiven op gemeet kritt, déi
op eemol, awer och nach duerch aner Ëmstänn – ech
ginn nëmmen dat Beispill vun deem Syndikat, deen e
bësselche méi wäit vum Süden ewech ass, den Déifferdenger Syndikat, wat dat Spidol ubelaangt och do war
dann e Riiselach an dann op eemol fänken déi Verspriechen oder déi Zousoen, déi politesch op verschidden
Dëscher gemeet gi sinn, un ze verwässeren, an op eemol war vun der Prime à la fusion net méi vill ze gesinn.
Ech si frou, dass mir et hei trotz deene gewaltegen
Investitiounen, déi mer als kleng Uertschaft Diddeleng
an deem dote Beräich gemeet hunn, et trotzdem packe fir aus deem doten Szenario erauszekommen ouni
dramatesch mussen drop ze leeën. Mir sti wéi gesot
zu deenen Investissementer, dat si mer eiser Diddelenger Bevëlkerung schëlleg an domat sollte mer dee
Wee goen, deen den Här Buergermeeschter hei gezeechent huet, esou schnell wéi méiglech fir datt dat
Phantomgebilde do verschwënnt. Ech soen Iech Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Sinn
nach weider Stellungnahmen dozou? Dat ass net de
Fall, da ginn ech elo op déi verschidde Punkten an.
Dass mer haut en Defizit virleien hunn, dat ass an
dat gouf jo schonn an de Bänken hei gesot, ass well
d’Diddelenger am deemolege Verwaltungsrot vum Hospice civil an am Diddelenger Gemengerot, toutes couleurs confondues, dat mat gedroen hunn. Dat wëll ech
awer hei emol eng Kéier kloer soen an och derzou stoen.
Dass mer haut an där heite Situatioun sinn, respektiv wat de Recouvrement vun der Créance ubelaangt,
dass mer do en Desistement drop proposéieren, dat
huet mat deem Emprunt vu 4 Milliounen Euro ze dinn.
Et ass richteg, dass mer an de Gemengerot komm sinn
an de Gemengerot gefrot hunn ob mer deen Emprunt
vu 4 Millioune kënne ophuelen. Déi selwecht Diskussioun, déi mer viru e puer Stonnen haten iwwert de
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Kont vun 2013. Do hate mer och hei am Gemengerot
d’Autorisatioun kritt fir deen Emprunt opzehuelen a
schlussendlech hu mer deen net gezunn.
An hei ass et genee d’selwecht gelaf. Firwat? Well an
där Situatioun d’Autorisatioun ugefrot ginn ass, fir
deemools schnell virunzekommen. Et war jo eng Zäit
wou gesot gouf, dass d’Union des caisses de maladie
dat géif schnell ofschléissen, datt och schnell déi Prime à la fusion sollt gemaach ginn an dofir ass dat no
der Fusioun 2004 gemeet gi fir dass mer deen heiten
Dossier esou schnell ewéi méiglech zoumaache kéinten.
Mä wéi mer awer wëssen, huet deen heiten Dossier eis
awer méi laang beschäftegt wéi mer dat iwwerhaapt
hei wollten a mer hu misse während Joren artificiell
Budgeten oprecht erhalen an Diskussiounen féieren,
bis mer haut heihinner komm si fir an Erwägung kënnen
ze zéien, fir Enn des Joers hei kënnen ofzeschléissen.
Wann hei gesot gëtt, dass Diddeleng sech net staark gemaach huet fir d’Südspidol hier ze kréien, dann ass dat
falsch. An do soen ech, dann huet d’CSV et erëm net
ganz eescht geholl mat der Wourecht well et goufe Gemengeréit hei, wou mer ganz kloer gesot hunn, dass de
Standuert Diddeleng mat era geholl ginn ass. De Standuert Diddeleng ass sécherlech net zeréckbehale ginn. Et
kann een awer net soen, dass deen deemolege Schäfferot
sech net staark gemaach huet fir de Standuert Diddeleng
an de Standuert Diddeleng ass wéi alleguerten déi aner
dräi Standuerten a Betracht gezu ginn. Et ass eng ganz
kloer Analys gemeet ginn no engem gewëssene Raster
wat d’Virdeeler an d’Nodeeler vun deene verschiddene
Standuerte sinn a mir sinn effektiv net zeréck behale ginn.
An et ass absolut guer keen Hohn, dass mer eis fir
den aktuelle Standuert Südspidol entscheet hunn.
All Enthalung oder Stëmm dergéint wier dee falsche
Message gewiescht well an der zukënfteger neier Spidolslandschaft geet et jo och dorëms - dat ass jo eng
Decisioun, wann een och d’Stellungnahme vun deene
professionellen Associatioune gesäit an de leschten
Deeg - datt mer jo e performante medezinesche System wëllen. Mir wëlle performant Spideeler, déi op
Qualitéit setzen a mir wëssen, dass déi Evolutioun déi
mer de Moment hunn, net zukunftsträchteg ass an
dass déi och net ze halen ass.
Nach ass et richteg, dass an deem Ganzen diskutéiert
gëtt wat mat dem Standuert Diddeleng geschitt. Mir
wëssen, dass d’Südspidol eréischt 2022 steet, bis dohinner ass de Standuert Diddeleng net a Gefor an deem

Sënn, dass d’Geriatrie do ass an dass do e gewëssenen
Know-how opgebaut ginn ass an dass do Diskussioune
musse gefouert ginn, wat mat dem Standuert Diddeleng geschitt. An ob déi Médecine de proximité uewe
stattfënnt, wou de Moment d’Spidol ass, ob se op Koibestrachen stattfënnt oder op enger anerer Plaz.
Mir setzen eis hei derfir an, dass déi Médecine de
proximité oprecht gehale gëtt an datt dat den Thema
vun den Diskussiounen ass, déi wäerte stattfannen.
Ech mengen, datt dat eis wäert op alle Fall an deenen
nächste Méint a Joren dreiwen, engersäits e performante System um regionale plang an op där anerer
Säit eng Médecine de proximité, déi lokal ass a wou
mer hei ganz kloer kënnen oprecht erhalen.
Dat gesot zu deenen dote Stellungnahmen, proposéieren
ech, datt mer zum Vote iwwergi par rapport zum Budget
2015 an der Gewënn- a Verloschtrechnung vun 2015 an
dem Desistement vum Recouvrement vun der Créance.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Da wëll ech awer nach
eng Kéier nohaken: Wéi ass dat da mat dem Statut vum
Gebai? Wéi geet dat da virun? Well mir hu jo Terrainen, déi
sinn an de Besëtz iwwergaange vum CHEM an d’Gebai
ass nach ëmmer eist? Oder hate mir deemools eng Kéier
verkaf? Ech hunn do keng Tracë fonnt. A wéi geet dat de
weider, well dat musse mer jo och ofschléissen. A wat
maache mer mat den Terrainen op Koibestrachen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Mat den
Terrainen op Koibestrachen, dat ass jo kloer de Plan
sectoriel, dat ass jo keen neie Moment. Des weideren
ass a bleift dat eng Zone Technologies de la santé,
de Moment ass de Staatslabo do mat der IBBL, mam
Centre de génétique, deen dohinner kënnt.
A wat natierlech elo wichteg ass ze kucken, dat ass,
dass deen Terrain wou de Moment d’Spidol ass, an
der Rue de l’Hôpital, dass esouwuel den Terrain wéi
och d’Propriétéit muss analyséiert gi wat d’Valeur ass
vum Terrain a vum Gebai fir dass mer mam Spidol an
d’Diskussioune kommen.
De Moment ass de CHEM responsabel fir d’Gestioun
vum Gebai an déi dote Proprétéitsdiskussioun wäerte mer deen nächste Méindeg mat hinne féieren, wat
d’Valeur vum Gebai ubelaangt, well dat huet jo eng gewësse Valeur an doriwwer wäerte mer diskutéieren.
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Michèle Kayser-Wengler (CSV): Dann erlaabt mer awer,
nach eng Kéier drop hinzeweisen, dass ech elo grad
d’Situation des emprunts gekuckt hunn a mir hunn den
2. Abrëll 2007 en Emprunt vu 4 Milliounen Euro opgeholl.
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wa mer
de Kont kucke ginn, mir hu jo och am Rectifié vun 2013
Emprunten drageschriwwen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Mä dee steet jo awer
hei “Solde au 31.12.2015”, do hu mer nach ëmmer 2,5
Milliounen Euro Schold. Dat kann dach net sinn. Mer kënnen dach net 4 Milliounen Euro hunn – d’Kontosnummer
steet hei - an dass mer elo den 31.12.2015 vun deene
4 Milliounen Euro nach e Sold hu vun 2,5 Milliounen
Euro. Da gouf jo awer do e Prêt gemaach. Et steet jo
awer hei schwaarz op wäiss. Wann Dir sot, dat waren
net déi 4 Millioune fir d’Spidol, mä wat hu mir dann de 2.
Abrëll 2007 mat deene 4 Milliounen Euro gemaach? Et
ass net, dass mir déi net gezunn hunn, well dann hätte
mer se jo net missen zeréck bezuelen.
Mir hunn eng Annuitéit do vun 210.874 Euro. Et deet
mer Leed, mä do ass awer iergendwéi de Wuerm dran.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Wann ee
kuckt mam Kont 2008 ob deen Emprunt vu 4 Milliounen
Euro dran ass, menges Wëssens ass deen do net dran.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ma da kréie mer dat jo
déi nächste Kéier gesot.
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Jo sécher, ganz gär.
Elo musse mer iwwer déi zwee Punkten opfstëmmen.

Ass de Gemengerot mam Bilan vum Joer 2015 averstanen, esou wéi en hei presentéiert ginn ass? Dat
ass unanime.
Ass de Gemengerot mat dem Desistement, wat de
Recouvrement vun der Créance ugeet, averstanen.
Dat sinn d’Stëmme vun LSAP an Déi Gréng.
Wien enthält sech? D’CSV an Déi Lénk.
Wéi gesot wäerte mer am November, spéitstens am
Dezember mat där nächster Etapp komme fir dësen
Dossier dann ofzeschléissen.

9.

B E R O D U N G S KO M M I S -

SIOUNEN – CHANGEMENTER
AN DEENE VERSCHIDDENE
LOKALE

BERODUNGSKOM-

MISSIOUNEN
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ënnert
dësem Punkt hu mer verschidde Proposë vun der LSAP
virleien:
An der Ëmweltkommissioun ersetzt den Nico Steffen
den Eric Huttert, an der Bautekommissioun ersetzt
d’Jessica David den Eric Huttert an an der Jugendkommissioun ersetzt de Jo Malano d’ Tanja BeckerGaasch.
Ass de Gemengerot mat dëse Modifikatiounen a Remplacementer averstanen? Dat ass unanime. Merci.
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10.

SERVICE

D’INCENDIE

ET DE SAUVETAGE - NOMINATIOUN VUN ENGEM CHEF
DE CORPS AN ENGEM CHEF
DE CORPS ADJOINT

Déi, déi mat him ze dinn haten, wëssen hien ze schätzen als Fachmann a fir säin Asaz generell an och fir säi
Benevolat an dofir wëlle mir him nach eng Kéier e ganz
grousse Merci soe fir seng Engagementer während 25
Joer fir d’Stad Diddeleng an doriwwer eraus, well hie
war net nëmme lokal mä och regional, national an och
deelweis international täteg. Hien huet als Ambassadeur vun der Stad Diddeleng de Fändel vun eiser Stad
héich gedroen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ënnert dësem Punkt vum Ordre du jour geet et ëm eis Pompjeeën
an eise Centre d’intervention. Do ass et jo esou, das de
Règlement granducal vum 6. Mee 2010 virgesäit, datt
de Gemengerot fir fënnef Joer esou wuel de Chef de
Corps wéi och de Chef de Corps adjoint ernennt.

Ass de Gemengerot mat de Proposë vun dem Centre
d’intervention, respektiv de Pompjeeën averstanen?
Dat ass unanime, Merci.

Hei si mer elo mat der Decisioun befaasst ginn, datt
den aktuelle laangjärege Chef de corps, den Henri Glesener no 25 Joer decidéiert huet, opzehalen a wëll, datt
säin Adjoint, de Roby Goergen, do de Lead iwwerhëlt als
Chef de corps an dass am Fong säi Posten als Chef de
corps adjoint d’Madame Christine Vanzella unhëlt.

11. PERSONAL

Dat heiten ass eng Propositioun, déi virläit an där
de Gemengerot soll gréng Luucht gi mä et ass virun
allem eng Propos, déi vum ganze Corps gedroe gëtt
an dat ass e ganz wichtege Message, datt de ganze
Corps hannert sengem Chef de corps a sengem Chef
de corps adjoint steet.
Et ass och e ganz gudde Message, datt eng Fra mat
un der Spëtzt ass vun eisem Centre d’intervention.
Ech wëll awer och hei vun der Geleeënheet profitéiere fir am Numm vun alle Conseilleren a Conseillèren
dem Henri Glesener e ganz, ganz grousse Merci auszeschwätze fir deen onermiddlechen Asaz, deen hie
während 25 Joer hei gewisen huet.

11.1. Kreatioun vun engem Postë vun engem Employé communal an der Carrière C, Vollzäit an op onbegrenzten Dauer fir d’Verwaltung - Service Gestion
des ressources humaines;
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme
mir op déi nächst Punkten, dat eent ass eng Kreatioun
vun engem Poste vun engem Employé communal an der
Carrière C à temps complet an à durée indéterminée,
fir de Service de la Gestion des Ressources humaines.

Dat huet domadder ze dinn, dass mir dee Poste schafen, well mir confrontéiert si mat enger Situatioun vun
enger Aarbechtskollegin, déi de Moment als Aide-éducatrice agestallt ass déi laut dem Kontrolldokter déi
doten Aarbecht net méi ka maachen.
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Dat heescht, si kann de facto aus enger Rei vu medizinesche Grënn net méi mat Kanner schaffen, an dat
wat mir hei proposéieren ass, dass mer de Posten ëmwandele fir dass mir en administrative Posten schafe
fir déi Persoun eriwwer ze huelen, fir dass se da kann
administrativ Aarbechte maachen, well se de facto als
Aide-éducatrice net méi mat Kanner ka schaffen. Et
ass sécherlech an enger professioneller Carrière dramatesch wann een sech an eng Richtung orientéiert fir
mat Kanner ze schaffen, a wann dann aus gesondheetleche Grënn gesot gëtt, dat d’Gesondheetsbild dat net
méi kann droen. Dofir wëlle mir eng Création de poste
maachen, do si mir an der Carrière C, dat si 5 Joer Secondaire, dat heescht dat ass ungeleent un den Aideéducateur fir dann dat heiten esou ze maachen.
Dat zou dëser Kreatioun a fir Iech ze erkläre firwat mir
dat maachen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, Dir hutt elo zwar Explicatioune ginn, mä wat
ass dann d’Aufgab vun der Madame an deem Service?
Dat ass eng Fro an dann, mir hunn hei elo de Fall vun enger Madame, déi hir Aarbecht net kann erleedegen, an
da maache mir eng Création de poste, oder eng Reconversion de carrière, mä mir haten dat och schonns gefrot fir bei de Portieren an der Schwämm, déi hir Aarbecht net kënne maachen, an do maache mir dat net.
Dofir ass elo meng Fro: Wat beweegt eis elo derzou,
dëse Fall esou ze traitéieren an déi aner um Posten
ze loossen an déi dann ze secondéiere mat anere Leit,
déi dann d’Aarbecht matmaache vun de Portieren? Dat
fannen ech awer eng wichteg Fro, wou mir elo awer
mol musse Kloerheet kréien. Merci.

Henri REDING (Personalchef): Majo et ass esou: Bei
de Conciergen si mir an der Prozedur bei den Aarbechter vun engem Reclassement interne, respektiv och vu
Poste-aménagéen. Dat heescht, un sech geet do de
Contrôle médical an d’Commission mixte de classement
déi ginn en Avis dozou of, wa se befaasst ginn domat.
A mir hunn zum Beispill bei de Conciergen da vum Service des Sports, do hu mir Leit, déi deelweis d’Tâche
erof gesat kritt hunn, an och gesot kritt hunn, dass
se net méi dierfen an deem Rhythmus schafe wou se
virdru waren. Dat heescht, kloer Indikatiounen, déi mir

do matgedeelt kritt hunn, an et ass esou, dass mir déi
Leit an e Reclassement interne huelen.
Deen heite Fall ass sou ähnlech wéi dee Posten, wou
och schonns aner Leit eriwwer geholl gi sinn, déi hir
Aarbecht net méi kënne maachen, déi dann eigentlech
e Poste blockéieren, deen een net ka fräi maachen.
Hei ass et zum Beispill eng Aide-éducatrice, déi aus
gesondheetleche Grënn net méi kann deen Job maachen, deen se virdru genaach huet, déi awer apte ass
fir eppes aneschters ze maachen.
An d’Indikatioun vum Dokter war, dass mir sollte kucken
ob mir kënnen esou e Poste schafen an ob mer déi Madame iergendwéi kéinten recadréieren, an eiser Administratioun, hire Fäegkeeten no, an dat hu mir gemaach
an ech muss éierlech soen, dass se do bewisen huet,
dass et hir wierklech an deene leschte Méint wesentlech besser geet, an dass se och déi Aarbecht mat vill
Spaass a Begeeschterung mécht, déi se elo mëscht.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ma mir
hate jo festgehalen, dass mir dem Syndicat d’Initiative
eng Hëllefskraaft géifen zur Verfügung stellen, mir
woussten net wien a wou an dee Kader hei huet sech
erginn, fir dann am Kader vum Syndicat d’Initiative et
de Tourisme een dohinner ze setzen, deen zäitweileg
Ëffnungszäiten huet, respektiv och da vum Syndicat
d’Initiative secondéiert gëtt a senger Aarbecht ronderëm d’Promotioun vum Standuert Diddeleng.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Mä fir de Syndicat
d’Initiative, do hate mir dach schonns een? Do war schonns
eng Persoun aktiv oder ass dat déi heite Persoun?

Henri Reding (Personalchef): Et war eng Persoun, déi
do an engem Reklassement war an déi ass awer duerno erëm krank ginn, déi war länger Zäit ausgefall an et
ass net déi dote Madame.
Déi Madame, déi virdrun do war, déi war virgesinn, do
hutt Dir ganz Recht, an déi Madame - mir haten dat
och probéiert - déi war eng Zäit do, an dunn huet hire
Gesondheetszoustand sech sou verschlechtert, si huet
hir Problemer wierklech net iwwerwonne kritt, an dunn
eng länger Zäit an der Therapie war, an elo hu mer se op
eng aner Plaz, och op Urode vun der Médecine du travail
gesat, an dunn hu mer missen dee Switch hei maachen.
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Michèle Kayser-Wengler (CSV): Dann hu mir jo schonns
e Posten? Wa mir déi eng Madame do ewech geholl
hunn, firwat musse mir dann elo erëm e Poste kreéieren? Well déi war jo schonns op engem Posten do.

Henri Reding (Personalchef): Déi Madame huet dee jo
nach ëmmer, dat war eng Madame, déi am Aarbechterstatut ass, an do ass sech d’Commission mixte nach
net eens gewiescht, si hu recommandéiert, während
engem ganze Joer d’Madame elo mol mat Restriktiounen ze beleeën, wou mir se an hirem Statut probéieren
auszetesten, wou si kann agesat gi bei eis.
Dat hu mir och du gemaach, et ass e bestehende Posten, deen nach net elo als Reklassement gekennzeechent ass, mee dee mat der Médecine de travail mat
Restriktioune beluecht ass.
Also et ass net iergendwou e Poste geschaf gi fir de
Syndicat, et sinn ëmmer nëmme Reklasséierungen
oder Restriktiounen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat ass
jo déi ganz Schwieregkeet, bei Leit déi aus iergendswelleche medezinesche Grënn, sief et psychescher
oder physescher Natur, reklasséiert ginn, déi déi initial
Aarbechten net kënnen ausüben, wou s de awer dann
en Aarbechtsfeld muss ausweisen, wou se engersäits
nach eng gewëssen Utilitéit awer hunn, fir d’Gemeng,
wou se nach eng Aarbecht maachen, an op där anerer
Säit awer och eppes maachen, wou si och aktiv bleiwen.
Et ass ëmmer e Spagat tëschent deenen zwee wann
ee weess, dass eng Persoun, déi initial agestallt ginn
ass fir eng präzis Missioun, déi net méi kann ausüben
an och net méi ausféiere kann. Dat hëlt ëmmer méi
zou, mä do si mir hei zu Diddeleng net den Eenzelfall.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Entschëllegt wann
ech nach eng Kéier nohaken, et geet natierlech guer
net ëm déi Leit, et geet jo wierklech just ëm d’Posten,
mä et ass elo, mir hate virdrun eng Damm, déi dann
en Aarbechterstatut hat, dat war jo eng Carrière
mat manner Revenu, an elo maache mer am Fong eng
Création de poste fir d’nämlecht Aarbecht vun enger
Damm déi awer eng Carriére C huet, dat si 5 Joer
Secondaire, dat gëtt eis dann awer eng deier Saach
dee Moment.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): D’Persoun
ass jo elo do. Si ass budgetiséiert als Aide-éducatrice
mat engem Contrat à durée indéterminée.

Henri Reding (Personalchef): An da muss ee wëssen,
elo duerch d’Reform gi souwisou déi Carrièrë gläichgesat. Dat heescht, den Aide-Éducateur huet jo u sech
5 postprimären Unterrecht, also en DAP.
Doduerch ass en an där selwechter Carrière wéi de
Carrière C, den Expéditionnaire administratif, an déi si
spéitstens ab dem 1. Juni 2017 d’selwecht.
An elo kritt déi Madame - wa se reklasséiert gëtt aus
aarbechtsrechtleche Grënn, well se jo och en Aarbechtskontrakt à durée indéterminée huet, ka se jo
net manner verdénge wéi dat wat se elo huet, a si
verdéngt genau dat selwecht, wéi den Här Buergermeeschter dat gesot huet - si kritt also elo net eng
Promotioun, dass se doduerch elo méi verdéngt, mä
si gëtt mat deem selwechte Gehalt aus enger Carrière, wou se elo eng Aarbecht blockéiert, déi kéint vun
engem gemaach ginn, deen déi Aarbecht ka maachen,
gëtt se eriwwer geholl an eng Aarbecht, wou se sech
elo bewisen huet, dass se éischtens gesondheetlech
besser gëtt, a wou se wierklech eppes mécht a produktiv ass an net krank ass.

Joseph Thill (Déi Lénk): Ech hat ganz ähnlech Froe wéi
déi vun der Madame Kayser. Wann ech richteg informéiert sinn, dann huet de Service de la Gestion des
Ressources humaines schonn dëse Januar en halwen
Expéditionnairesposte bäikritt, an ab Juni e Redaktersposten, a wéi ech dat heite gelies hunn, hunn ech
mech effektiv gefrot, wat déi nei Création de poste an
deem selwechte Service da soll?
Mär vun Déi Lénk si ganz sécher fir e staarken ëffentlechen Déngscht a fir d’Schafe vu Posten, mär si grad
esou d’accord, dass déi Leit déi krank sinn, dass een
deene soll entgéint kommen.
Ech hätt awer da wierklech gär verséchert, dass dee
Posten, deen hei geschaf gëtt, ass fir dass déi Madame
kann am Syndikat d’Initiative et de Tourisme schaffen,
an dass vum Service de la Gestion des Ressources
humaines au sens stricte net weider Demanden nach
nokommen, soss hätt ech léiwer e Gesamtplang vun
Ustellungen an deem Service. Ech soen iech Merci.
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Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Déi Persoun gëtt jo net an deem dote Service agestallt, si
gëtt an deen dote Service rattachéiert.
Si gëtt an de Syndikat d’Initiative gesat fir déi Aarbecht
ze maachen. Soulaang se déi Aarbecht ka maachen.
Ass de Gemengerot domadder averstanen? Dat ass
unanime, Merci.

11.2. Kreatioun vun zwee Poste mam Statut vum
Gemengebeamten an der Carrière vum Handwierker
(Schwammmeeschter) fir d’Verwaltung - pour les besoins du département administratif - Service des sports
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mer weider un zwou Création-de-postë fir Schwammeeschteren an der Carrière vum Handwierker, well
dat jo en CATP ass, an dat ab dem 1. Oktober 2016.
Firwat musse mir déi Poste schafen?
Ech mengen, et ass jo gewosst dass mer bis elo op
Schwammmeeschteren zeréckgegraff hu vu Betebuerg, déi Zäit wou d’Schwämm zou war. An déi sinn elo
net méi do, mir mussen also hei op Schwammmeeschteren zeréckgräifen, wou mer nei Posten schafen, an
deementspriechend nei astellen, am Statut vum Fonctionnaire communal an dat fir 40 Stonnen d’Woch.
Dat ass d’Situatioun esou wéi se sech hei unbant.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Mir haten eréischt am
September 2015 zwee Schwammmeeschteren agestallt,
plus eng Reconversion de poste vum Här Meisch, deen als
Turnenseignant an Instructeur de natation gaangen ass,
dat heescht, do hu mer schonn dräi Poste kreéiert.
Schwammmeeschter, do huet d’CSV och matgestëmmt,
an et huet du geheescht, déi zwee Schwammmeeschter
bräichte mir fir den Encadrement fir d’Schoulkanner, et
géife méi Coursen ugebuede ginn, d’Veräiner kéime méi
oft schwammen a villäicht géif och iwwert d’Erweiderung
vun den Ëffnungszäiten iwwerluecht ginn – bon, dat ass
jo net geschitt – dofir hate mir dat awer matgestëmmt.
An elo kreéiere mir schonns erëm zwee Posten an
Är Argumentatioun ass, dass mir déi geléint hate vu
Betebuerg. Dat kann ech esou net considéréieren,
well mir hate jo och déi Beetebuerger Kanner, déi hei

schwamme komme sinn, an déi ginn elo jo net méi heihinner schwammen.
Mir hunn also manner Kanner ze encadréieren, also
ass et onlogesch, dass mir elo nach eng Kéier zwee
Poste kreéieren. En plus, wéi gesot, well keng erweidert Ëffnungszäite sinn, an ech keen neie Moment gesinn an der Aktivitéit vun eiser Schwämm. Merci.

Henri Reding (Personalchef): Et ass op alle Fall esou
virgesi gewiescht, dass mir bei der Erëffnung vun der
neier Sportshal mat där neier Schwämm eng ganz Palette vun neien Coursen organisatiounstechnesch eis
och opgestallt hunn, an eigentlech déi Posten, déi Dir
d’lescht Joer gestëmmt hutt, déi ginn elo emol besat.
Allerdéngs huet sech elo erausgeschielt, dass effektiv
doduerch, dass mer e Prêt de mäin d’oeuvre hate vun
der Beetebuerger Gemeng, do ware fënnef Schwammmeeschteren aktiv hei, déi och agesat waren, gi mir
elo iwwert de Wee vun engem Roulement, mir musse
jo elo deene Leit Schichtepläng ginn a wéi se schaffen,
well mir jo 7 Deeg op 7 op sinn an dann natierlech och
Contrainten hunn.

An deem Sënn ass et natierlech wichteg, dass mir elo,
Recrutement gemaach hu vun engem CID, wou mer
soten, OK, dat ass niewent deenen zwee, déi Dir haut
als Propositioun hutt fir anzestellen, déi elo do sinn,
déi mir schonns onbedéngt brauchen am Roulement,
dass et elo iwwert de Plang, mat deene Coursen déi
geplangt sinn, d’Opdeelung vun eisem Service esou gemaach ginn ass, dass do elo wahrscheinlech an deenen
nächsten 12 Méint ee muss nach fest agestallt ginn,
an duerno nach wahrscheinlech nach een.
Do bräicht een awer an der Perspective un der Création de poste, ouni dass een do seet, dass déi mussen
direkt agesat ginn.
Et gëtt jo e Bilan gemaach vun den Aktivitéiten, sou
wéi dann elo déi Course bäikommen, sou huet een dann
och eng Extensioun vun den Aktivitéiten, an da kann
een och beleeë firwat dass een déi Leit brauch.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Domat
ass alles gesot wat ze soe war, da komme mer elo
zum Vote.
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Ass jidderee mat där Création de poste averstanen?
Dat sinn LSAP, Déi Lénk.
Wien enthält sech? Dat ass d’CSV.

11.3. Erhéijung vun der wëchentlecher Tâche vun
10-20 Stonnen op 30 Stonne fir e Gemengenemployé, op onbegrenzten Dauer an der Carrière vum
Aide-éducateur an der Verwaltung - Service des
structures d’accueil
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mer op den drëtte Punkt, do hu mer eng Augmentation de tâche vun 10-20 Stonnen op 30 Stonne vum
Andrew Joubert ab dem 1. Oktober 2016. Hie schafft
als Aide-éducateur an eise Structure-d’accueillen,
dat si jo och Augmentatiounen, déi zu 75% vum Staat
matgedroe ginn.
Ass de Gemengerot domadder averstanen? Dat ass
unanime.

11.4. Erhéijung vun der wëchentlecher Tâche vun
29 Stonnen op 30 Stonne fir eng Gemengenemployé, op onbegrenzten Dauer an der Carrière vun der
Aide-éducatrice an der Verwaltung - Service des
structures d’accueil
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Déi
nächst Augmentation de tâche betrëfft d’Madame
Josiane Michels, an der Carrrière Aide-éducatrice als
Employée communale, an dat vun 29 op 30 Stonnen
d’Woch. Et kënnt also eng Stonn derbäi ab dem 1.
Oktober 2016.
Ass de Gemengerot domadder averstanen? Dat ass
unanime.
Da komme mer op de Punkt 12 eriwwer.

12. VUM HÄR JOS THILL AN
UWENNUNG VUN DEN DISPOSITIOUNE
13

VUM

VUM

ARTIKEL

GEMENGESESETZ

VUM 13. DEZEMBER 1988 OP
DEN ORDRE DU JOUR GESATE PUNKT BETREFFEND ENG
MOTIOUN

FIR

VUN

GEMENG

DER

D’AWUNNER
IWWER

D’LOYERSKOMMISSIOUN AN
DÉI VERSCHIDDEN AIDEN;

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Vu datt
et ënnert dësem Punkt iwwer eng Moutioun iwwer
d’Loyerskommissioun, respektiv d’Aides au logement
locatif geet an an datt den Här Thill den Auteur vun där
Motioun ass, géif ech him dann och elo d’Wuert ginn.

Jos THILL (Déi Lénk): Ech hat eigentlech geduecht, Dir géift
fir d’éischt meng Fro, déi och iwwer d’Loyerskommissioun
geet, beäntweren, wou ech eigentlech gefrot hunn, säit
hirer Constitutioun am Februar 2012, wéi oft déi Loyerskommissioun zesumme komm ass a wéivill Dossieren déi
behandelt hätt. Also, ech huelen un, datt dat zu Diddeleng ähnlech ass wéi bei anere Gemengen, also net oft.
Déi meeschte Leit kennen d’Existenz vun deene Loyerskommissiounen iwwerhaapt net a wëssen och net, datt
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déi hinne kënne virun hëllefen. Vun der Säit vum Logementsministère ass eigentlech och festgestallt ginn,
datt déi nei Bäihëllefe fir d’Logementen, déi de Staat
agefouert huet, net oder net esou vill wéi d’Regierung
sech dat virgestallt huet, an Usproch geholl ginn an déi
zwou Saachen zesumme veranlasse mech dann, dem
Gemengerot an dem Schäfferot virzeschloen, datt en
iwwer déi zwou Saachen, also éischtens d’Existenz vun
där Loyerskommissioun an enger gréisserer Gemeng wéi
Diddeleng ass an zweetens déi Bäihëllefen, déi si kënne
kréie beim Logement entspriechend allgemeng Informatioun ze maachen an engem Medium wat d’Leit all kréien
an ënner anerem d’Leit wat d’Loyerskommissioun eben
ubelaangt, drop ze insistéieren, datt de Loyer net dierf
5% vun der investéierter Zomm ze iwwerschreiden.
Ech hunn et scho gesot, d’Aarbechtslosegkeet a Wunnengsnout, dat si wierklech wichteg Themaen hei am Land
wa mer wëllen de soziale Fridden erhalen an dofir dann déi
Motioun och an deem Sënn. Ech soen Iech Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Vu dass
et e Point à l’ordre de jour ass, kënnen elo och aner
Conseilleren Stellung dozou huelen, wa se dat wëllen.
Dat schéngt net de Fall ze sinn, da ginn ech dem Sozialschäffe René Manderscheid d’Wuert.

René Manderscheid (LSAP): Ech géing de Punkt 12 an
de Punkt 13 gläichzäiteg behandelen an da géing ech
op de Punkt 13 goe fir op de Punkt 12 iwwerzegoen
De Punkt 13 ass relativ séier gekläert. De Conseiller
Thill freet eis, säit wéini dës Kommissioun besteet?
D’Kommissioun besteet säit Februar 2012. Wéivill Mol
ass se zesumme komm? Null mol. Wéivill Dossieren
huet se traitéiert? Null Dossieren. D’Resultat kënnt
Der ech jo dann denken. Dofir géing ech proposéieren
als Schäfferotsmember an LSAP-Mandataire, déi Motioun, déi Déi Lénk hei virgedroen hunn, déi kënne mir

esou matdroe wéi se hei steet a mir géifen dann och
opgrond vun där Motioun dem Gemengerot proposéieren, déi esou unzehuelen a mir géifen dann och an Zukunft als Schäfferot, respektiv als Loyerskommissioun
op déi Saachen opmierksam maachen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Dat war
dem René Manderscheid seng Stellungnahm an da géing
ech proposéieren, dass mer zu Vote iwwerginn. Wien
ass mat där Motioun averstanen? Dat ass unanime.

13.

VUM

GANGLER

HÄR
OP

JEAN-PAUL
DEN

ORDRE

DU JOUR GESATE PUNKT BETREFFEND DE PROJET VËL’OK

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mer zu deem Punkt iwwer de Projet Vël’OK, deen
den Här Jean-Paul Gangler op den Ordre du jour setze
gelooss haute.
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14. FROEN UN DE BUERGERMEESCHTER A SCHÄFFEROT

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Hei geet
et elo ëm d’Konventioun mam CIGL Esch wat de Projet Vël’OK ubelaangt, de Bilan no engem Joer a Verbesserungsvirschléi an och hei ginn ech dem Auteur
d’Wuert.

Jean-Paul Gangler (CSV): Merci Här Buergermeeschter. Virun engem Joer an der Sitzung vum Gemengerot vum 18. September 2015 huet de Gemengerot
unanime d’Konventioun mam CIGL Esch gestemmt. Et
goufen eis deemools Informatiounen zum neie Vël’OKSystem an zu senger Finanzéierung geliwwert.
Et gouf ervirgehuewen, dass de Projet e Plus fir eist
Klimapakt-Efforte wier, dass et eng wäertvoll Beschäftegungsmoossnam mam CIGL Esch wier, dass en engersäits d’Mobilité douce an anerersäits d’Gesondheet
vun der Diddelenger Bevëlkerung kéint förderen.
Eng Haaptsuerg war, dass dëse Projet eng méi grouss
Akzeptanz bei der Diddelenger Bevëlkerung sollt kréie
wéi dee viregte Vëlosverléihnsystem ouni elektreschen
Undriff, deen einfach e Flopp war well e vun der Bevëlkerung souzesoe guer net genotzt ginn ass.
D’Konventioun war deemools op 5 Joer ënnerschriwwe
ginn, wat mir vun der CSV e bësse laang fonnt hunn, mä
et gouf eis gesot, de Projet bräicht jo schonn eng Rei
Joeren, bis e valabel Konklusioune kéint ervir bréngen.
De System funktionéiert elo bal e Joer, d’offiziell Aweiung war den 9. November a mir mengen, et wier awer

elo schonns un der Zäit, en Tëschebilan ze maachen
iwwert dee Fonctionnement.
D’CSV hat deemools gesot, si géif hannert dem Projet
stoen, mä mat folgende Reserven.
Éischtens misst een déi entstoend Käschten am A behalen an analyséiere wéi deen neie Vëlosprojet bei der
Bevëlkerung ukéim.
An zweetens misst een un der Verbesserung vum
stadinterne Vëlosnetz schaffen, wann ee wëllt garantéieren dass d’Leit sech sécher mam Vëlo op der
Strooss bewegen, an dofir de Projet och akzeptéiere
géifen.
Wat ass bis elo geschitt? Wat offiziell verkënnegt ass,
ass dat heiten: Virun enger Woch ass och Käl-Téiteng
mat enger Statioun dobäi komm, vun deene 50 Statiounen am Süden hat Diddeleng der ufanks 5, Butschebuerg, Gare, Stadhausplaz, Centre Hartmann an
d’Le’h, mat engem Total vu 34 StellPlazen.
Eng nei Statioun mat 7 Stellplazen ass virun dräi Wochen dobäi komm, do uewe bei der Eligius-Kapell an der
Rue de la Libération an eng weider ass geplangt op der
Gare-Usine.
Vun deene ronn 250 Vëloen am Süden sollt Diddeleng
der 25 bezuelen an zur Verfügung gestallt kréien. Vu
17 Mataarbechter am CIGL Esch wieren der 3 fest
agestallt a 14 an enger Beschäftegungsmoossnam.
Dat ass also déi offiziell Versioun.
Awer e ganze Koup inoffiziell oder manner bekannt Fakten an Ongereimtheeten sinn ze ernimmen: Wat ass
an deene vergaangene Joeren um Diddelenger Vëlosnetz geschitt?
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Wat fir zousätzlech Pistë goufe geschafen? Wat fir Geforepunkte goufen entschäerft? Wat fir Moossname goufe
geholl fir de Leit de Gebrauch vum Vëlo am Stroosseverkéier méi sécher an domat méi schmackhaft ze maachen?
Ech weess vu kenger Eenzeger.
De Gebrauch vum Vëlo am Stroosseverkéier, och vum
Vël’OK, bleift weiderhi geféierlech a riskant.
Mir wieren och frou wann de Schäfferot eis kéint Äntwerten op déi folgend Froe ginn:
Goufen sech vum Schäfferot schonns Gedanken zu enger Verbesserung vun de Vëlosweeër gemaach?
Huet de Schäfferot schonns Verbesserungsvirschléi
ausgeschafft?
Oder feelt et nach un engem Konzept a Léisunge
fir déi eenzel Quartieren op engem séchere Wee fir
d’Vëlosfuerer mateneen ze verbannen?
Gouf an der Verkéierskommissioun dee Problem op de
Leescht geholl an diskutéiert?

ee bei all Statioun, wéivill Vëloe grad do stinn a wéivill
Bornë fräi sinn. Et gesäit een esouguer genee op wéi
enger Borne dee Vëlo steet.
Dee System ass immens praktesch. Wann een sech
elo iergendwou e Vëlo ausléint, kann een esou ganz aktuell kucken ob op där Statioun och wierklech e Vël’OK
zur Verfügung steet, an anerersäits, wann ee mat dem
Vëlo ënnerwee ass op eng Statioun, da kann een och
schonns am Viraus unhand vun där App kucken, ob do
iwwerhaapt op där Statioun, wou een hi wëllt, eng Plaz
fräi ass fir en hin ze stellen. Dat ass ganz praktesch,
dat ass schnell, dat ass fiabel, ech hunn dat selwer
probéiert: dat ass eng Affär vu Sekonnen, wann een
e Vëlo ewech hëlt wou en op där Statioun deklaréiert
gëtt als dass en do fort ass.
All Respekt dofir, awer et fält eis op, wann een an Diddeleng ass, vill Statiounen sti ganz oft eidel, vill sinn
der nëmme ganz marginal besat an do froen ech mech,
wou sinn dann eis 25 Diddelenger Vël’OKen?

Zweetens, de Mobilitéitsdag vum virleschte Samschde
war eng gutt Geleeënheet fir mat de Leit vum CIGL
Esch, déi do e Stand haten, ze diskutéieren an Detailer ze hannerfroen.
Do gouf mir gesot, et wieren 8 Persoune mam Entretien a mat de Reperature vun deenen 250 Südvëloen
beschäftegt.
Dat sinn awer net déi 17, déi eis am Gemengerot virun
engem Joer genannt goufen. Wou sinn déi aner?
Eis Froen un de Schäfferot sinn déi heiten:
Huet déi Beschäftegungsmoossnam, déi den Haaptmotto ëmmerhi war vun deem ganze Projet, esou gegraff wéi mir eis dat erwaart haten?
Wéivill Leit sinn duerch dee Projet Vëlo zousätzlech
agestallt ginn?
A wéivill sinn der den Ament mat dem Entretien vun
deene Vëloen beschäftegt?

Ech hunn dann ee Mount laang sporadesch Erhiewungen iwwert déi Diddelenger Statioune gemaach. De
Minimum vun de Vëloen op alle Statioune war 4, de
Maximum 16. An der Moyenne stoungen 9 Vëloen an
deene ganze Statiounen. Elo si mer awer nach ganz
wäit vun eise 25 Vëloen ewech. Elo kënnt Dir jo mol
probéieren, mech gleewen ze loossen, dass déi aner
Vël’OKen all am Ëmlaf waren, dat heescht, dass eis
Diddelenger Bevëlkerung hell begeeschtert vum Projet
ass, an intensiv Vël’OK fiert. Dat schéngt mir onwahrscheinlech. Bestëmmt waren der e puer dee Moment
am Gebrauch, awer wuel keng 16 mateneen.
A spéitstens wann d’Zuelen ausweisen, dass owes um
halwer 11 der 6 an de Statioune sinn, um Hallefnuecht
der 10 an hënt um halwer 3 der 14, da ka keen am
Eescht mech gleewen doen, dass do nach 15 Leit mam
Vël’OK ënnerwee waren.

Drëtte Punkt: Diddeleng sollt 25 Vël’OKe kréien an do
gesinn ech e Problem: déi sinn net do!
D’Diddelenger Gemeng huet am November 2015 eng
Rechnung fir 25 Vël’OKen a 35 Bornen bezuelt zum
Käschtepunkt vun 140.515 Euro, awer opgeriicht
goufen nëmme 34 Bornen a virun allem, déi 25 Vëloen
sinn um Diddelenger Territoire net ze fannen.
Wéi kann een dat erausfannen?
Ma ganz einfach: um Internetsite velok.lu an op der
App fir den Handy kann een duerch de ganze Süden
nokucke goen, wéi deen aktuelle Stand ass. Et gesäit

Also, wou sinn eis 25 Vël’OKen?
Huelen d’Leit se mat heem?
Dat dierft net méiglech sinn, et gouf eis dach gesot
a geschriwwen dass dat engersäits ënnersot ass, an
dass een anersäits de Vël’OK muss no zwou Stonnen
erëmbréngen, ansonste géif ee mam GPRS nogesicht
ginn an et misst een eng Kautioun vun 150 Euro bezuelen, well, an esou steet et an de Bestëmmunge vum
Vël’OK, wann e Vël’OK zwou Stonne laang fort ass,
gëtt e gläich gestallt mat engem verluerene Vëlo.
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Oder sinn zwee Drëttel vun de Vël’OKe mateneen an
der Revisioun? Am CIGL? Dat halen ech och fir ausgeschloss.
Well wann do wierklech nëmmen 8 Leit dru schaffen,
da packen déi keng 15 Vëloe mateneen. An ausserdeem
steet an der Konventioun, dass de CIGL sech beméie
muss fir d’Vëloe gläichermoossen op all d’Statiounen
opzedeelen.
Oder kéint et eventuell sinn, dass mer 25 Vëloen zwar
bezuelt hunn, awer ni kritt hunn? Dass mer vum CIGL
esouzesoe bei d’Lisette gelooss gi wieren? Dat wier,
wann dat esou wier, skandaléis, an en Netanhale vun
der Konventioun. Ofgesinn dovunner, dass mer vun der
CSV nach ëmmer net novollzéie kënnen, dass eis Gemeng deier Vëloe bezilt, déi dann awer nach ëmmer
nëmmen dem CIGL alleng seng Propriétéit bleiwen.
Den Här um CIGL hat mer iwweregens um Mobilitéitsdag gesot, Diddeleng hätt 20 Vël’OKe kritt, a fir déi
nei Statioun an der Libératiounsstrooss kéimen der
deemnächst nach 4 dobäi.
Oder wier et méiglech, dass vun eise 25 bezuelte
Vël’OKen, déi mer dann och kritt hunn, nëmmen een
Drëttel bis d’Halschent zu Diddeleng stationéiert wieren? An déi aner da villäicht soss iergendwou am Süden?
D’Leit gi fir de Projet jo ganz kloer ëmmer encouragéiert, fir duerch de ganze Süde mam Vëlo ze fueren.
Dass mir also fir eng aner Gemeng mat bezuelt hätten?
Dat wier jo och net an der Rei. Et ass jo schonns theoretesch méiglech, dass eis Bierger mam Vël’OK bis an
d’Nopeschgemenge fueren, mä praktesch dierften déi,
déi dat maachen, extrem rar sinn a maachen och keng
50 bis 65% vun de Vël’OKen aus, déi mer hei vermëssen.
Zemools well Kayl bis viru kuerzem nach net bei deem
Projet matgemaach huet, a wann een dann net grad op
Betebuerg gefuer ass, dann och kaum bis op Déifferdeng.
Dofir hätte mer gär kloer Äntwerten op dës Froen:
- Hu mir déi 25 bezuelte Vël’OKe wierklech kritt?
- Firwat fënnt een déi dann net zu Diddeleng erëm,
wou si se drun?
- Firwat goufen nëmmen 34 vun 35 bezuelte Bornen
opgeriicht?
- Wéivill Leit hunn an engem Joer zu Diddeleng dee
Kontrakt mat Vël’OK ënnerschriwwen?
- A goufen dem Steierzueler seng Sue richteg ugeluecht?
An deene weideren Aussoe vum CIGL schielt sech eng
aner Saach ganz krass eraus, déi deen opmierksame
Bierger scho laang bemierkt huet: De Vandalismus.

Ech schwätzen hei net vun de Primärschoulkanner, déi
déi Vëloen an der Statioun opbocken, well se hu jo keng
Kaart fir s’eraus ze zéien, an se dann als Hometrainer
gebrauchen.
Mä hei geet et ëm richtege Vandalismus.
Déi Vëloe gi muttwëlleg an am grousse Stil futti gemaach. Et ass revoltant wann ee gesäit wéi verschidde
vun eisen Diddelenger Bierger, muttwëlleg a grondlos
eis Vëloen zerstéieren. Dat fänkt do un, dass Jonker
drop raiberen. Dass se zu zwee oder dräi drop fueren,
wat am Kontrakt, deen hir Elteren dee Moment ënnerschriwwen hunn, verbueden ass, an si fueren och
iwwert d’Dirt-Pist vum Skaterpark an iwwer d’Haardt.
Dat féiert dann esou wäit, dass esou Elementer de
Vëlo schrotrräif schloen a verdiebelen, dass de CIGL
der fënnt, wou d’Gaafel komplett verbéit ass, muttwëlleg, a wou ee scho wierklech muss staark si fir dat
fäerdeg ze bréngen.
Laut dem CIGL ass Diddeleng déi Gemeng mat deem
meeschte Vandalismus un de Vël’OKen. Iwwer 30 Prozent.
Da kënnen d’Leit vum CIGL se nët méi op der Statioun
flécken, wéi se soss op der Statioun den Entretien
kënne maachen, mee si mussen se mat op Esch huelen. Dunn hunn ech dann den Här vum CIGL gefrot:
“Wann Dir elo sou e Vëlo gemellt kritt, dee futti ass
an deen Dir sollt siche goen op d’Statioun, firwat huelt Dir dann net direkt en Neien als Ersatz mat?” Do
sot de Mann mer, seng Camionnette wier net grouss
genuch. Komescherweis, fir dee futtisse matzehuelen
ass se awer grouss genuch.
An ausserdeem hätten si keng op Reserve.
Jiddefalls déngt et der Akzeptanz vum Projet Vël’OK
bei der Bevëlkerung näischt, wann op de Statiounen
éischtens ze wéineg Vëloen ze fanne sinn, a wann déi
wou do sinn och nach futti sinn.
Et ass mer sou gaangen: ech hat mech sou gefreet fir
an eng Kommissioun ze komme mat engem Vël’OK. Ech
wollt dee bei der Gare huelen, ech hunn op der App gesinn, dass nach een do war. Et war e ganz schéine gielen,
ech hunn e vun uewe gesi wéi ech aus der Praxis fortgaange sinn ze Fouss. Ech koum dohinner, do war e futti.
Also hu mer an deem Volet Vandalismus do e ganze Koup Froen ze stellen, wou mer och hoffentlech
wannechgelift eng Äntwert kréien:

73
RAPPORT

- Wéivill Vël’OKe sinn dann elo därmoosse futti gemaach ginn, dass se guer net méi konnte gefléckt
ginn? Sinn déi dann ersat ginn oder feelen déi einfach am Bestand?
- A wie sinn déi Leit, déi déi Vël’OKe futti maachen?
Konnten déi identifizéiert ginn? Ëmmerhin ass unhand vun der M-kaart, mat där een de Vëlo eraus
hëlt, jo ganz kloer gewosst, wien dee Vëlo als leschten ausgeléint hat. Wann déi Leit identifizéiert goufen, goufen se dann och zur Rechenschaft gezunn an
hu si misse fir de Schued opkommen?
- Huet de CIGL eng Assurance fir déi Fäll ofgeschloss,
sou wéi et am Artikel 11 vun der Konventioun steet?
- Op wéivill beleeft sech dann de Chiffer vun deene
Reparaturen oder vun sou engem ganzen Ersatz vu
vandaliséierten Diddelenger Vël’OKen bis elo?
- Gëtt bei muttwëlleger Zerstéierung am groussen
Stil och d’Gemeng zur Kees gebieden? Muss de
Steierzueler also méi bezuelen?
- Geet doduerch de Montant vun de Folgekäschten,
den Entretienskäschte fir eis Gemeng erop?
- Funktionéiert de GPRS-System, mat dem verluere
gaangen oder geklaute Vël’OKe geort solle ginn, och
fiabel genuch? Mech huet gewonnert, dass den Här
vum CIGL mir gesot huet, wann e Vëlo vermësst
gëtt, da géifen si e réischt no enger Woch ufänken
ze sichen. Ass dat dee richtege Wee? Ass dee Suivi
net ze large? Incitéiert dat de Bierger net dozou,
deen Delai vun zwou Stonne bewosst ëm dat Villfacht ze iwwerzéien? Et ass bal net ze gleewen, mä
et huet een schonn Aussoen héieren, dass d’Leit e
Vël’OK op der Belscher Plage gesinn hätten...
- Wéivill Leit hunn déi Kautioun da scho fir esou e verschwonnene Vëlo misse bezuelen?
- A wat de Mindestalter fir e Vëlo ze lounen ugeet,
sou ass deen op 14 Joer festgesat, net op 12 wéi
d’Madame Dall’Agnol am Gemengerot gesot hat.
Sollt een dee Mindestalter villäicht eropsetzen, an
der Hoffnung, dass een domat méi erwuesse Vëlosfuerer rekrutéiert, déi méi Responsabilitéit hätten a
manner Vandalismus bedreiwe kënnen? Oder schléisse mer domadder eng Populatioun-cible aus a setzen d’Akzeptanz vum Projet bei der Bevëlkerung alt
erëm erof, wat mer jo net wollten?
- Kënnen eis fënnef Agent-municipauxen an d’Surveillance an an d’Klenghale vun der Vandalismusquote
villäicht mat agebonne ginn?
- Oder misst ee villäicht op dee Wee goen (dat wier
jo net flott) wéi déi Stader Gemeng, déi mécht hir
Locatioune payant mécht? Do hunn déi Stader Leit
net déi Chance, déi mer hei am Süden hunn, dass

een de Vëlo ka fir näischt léinen. Géif dat vläit eng
Piste gi fir de Vandalismus kënnen ze ënnerbannen?
Well wann ee muss dofir bezuelen, géif ee villäicht
besser drop oppassen.
- Sinn 3.000 Euro net villäicht immens vill Sue fir sou
en Elektrovëlo vun dem dote Kaliber? Well am Handel gëtt et vill besser Modelle fir d’selwecht Geld, an
esou wäit ech weess, huet eis Gemeng där och zwee.
- A schlussendlech war gesot ginn, mir sollte kucken,
dass mer Sponsoren opdreiwen, déi eis hëllefen dee
Projet ze ënnerstëtzen. Mä wéi solle mer Sponsoren opdreiwen, déi e Projet sollen ënnerstëtze
wou et u verfügbare Vël’OKen happert, a wou déi
meescht futti gemaach ginn?
Fënnefstens geet an der Konventioun vun engem Comité
de pilotage technique Rieds, engem Gremium, an deem
Vertrieder vum CIGL a vun de Gemenge vertruede sinn,
an deen de Projet Vël’OKe soll superviséieren a begleeden.
Vun eiser Gemeng sinn do zwee Vertrieder dran.
Kann de Schäfferot eis wannechgelift op dës Froen
äntweren:
- Wie sinn déi zwee Vertrieder?
- Kënnen si déi Doléancen, déi ech méi uewen opgelëscht hunn, bestätegen?
- Hu si an dem Gremium, an deem Comité de Pilotage technique schonns nom Verbleif vun eisen 25
Vël’OKe gefrot?
- Huet dee Comité de Problem vum Vandalismus
schonns erkannt, a wat fir Mesurë goufen do virgeschloen?
- Wat fir Optiméierungsvirschléi zum Projet Vël’OK
goufe bis elo am Comité virbruecht?
- Wéi sinn d’Erfahrungen aus deenen anere Gemengen
a wéi oft ass de Gremium bis elo zesumme komm?
No all deenen Ausféierunge kann een sech froen ob eis
Diddelenger Gemeng wierklech alles mécht a gemaach
huet fir dass dësen zweete Vëlosverléinsystem éischtens esou duerchgefouert gëtt wéi en eis virgestallt
gëtt, an zweetens, fir dass en déi erhofften Akzeptanz
bei der Bevëlkerung sollt kréien.
Ech kéint mer virstellen, dass dem Diddelenger Bierger säin éischten Uleies, wann en de Projet Vël’OK
soll ënnerstëtzen, net onbedéngt deen ass, dass méi
Aarbechtsplazen am CIGL geschaf ginn, mä villäicht
huet den Diddelenger Bierger léiwer, dass Vëlosweeër
do sinn, dass genuch Vëloen zur Verfügung stinn an
dass se och funktionéieren.
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Mir wëlle kloer soen, d’CSV wëllt hei näischt einfach
schlecht rieden!
Mir stinn nach wie vor hannert deem Projet Vël’OK!
Mir fannen nach ëmmer, dass déi véier Objektiver, déi
viséiert waren, ganz luewenswäert Objektiver waren.
Mir sinn eis bewosst, dass al Projet eng gewëssen
Ulafszäit brauch.
Mir sinn awer der Meenung, dass no engem Joer ganz
vill Ongereimtheeten opgetaucht sinn a ganz vill Froen
opkomm sinn, déi no enger Äntwert ruffen.
Mir mengen, dass no engem Joer vill Problemer mussen aus dem Wee geraumt gi fir dass déi Konventioun
nach véier weider Joere kann d’Strooss halen.
Mir fuerderen, dass all Ustrengunge gemaach gi fir
d’Kannerkränkte vun deem Projet fréizäiteg ze behiewen. Nëmmen esou kann dee Projet, wéi et eiser aller
Wonsch heibanne war, op eng gréisser Akzeptanz vun
der Bevëlkerung zielen. An nëmmen domadder kënne
mir dem Projet Vël’OK en nohaltege Succès garantéieren. Ech soen iech Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
Här Gangler. Wëllen nach aner Conseillere dozou Stellung huelen? Den Här Rech.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech wollt nach just soen, ech
bedaueren et, dass déi Gréng Leit elo nët méi do sinn, et
hätt mech wierklech interesséiert, hir Positioun ze kennen.

Romy Rech (LSAP): Also Här Gangler, Här Buergermeeschter, léif Leit aus dem Schäffen- a Gemengerot, Där braucht Iech keng Gedanken ëm déi Gréng
ze maachen, well, also ech maache mir heibannen och
keng Suerge méi iwwert egal wat, well wann Där alles
esou akribesch ënnert d’Lupp huelt wéi déi Vël’OKen
do, also super. Super?
Dass och Äert gutt Recht als Conseiller.

Ech wëll awer mol zeréck kommen. Dat dote funktionéiert elo mol nach net ee Joer laang, wann ech dat
elo gutt an Erënnerung hunn. Mir hu gesot, mir géifen
eis eng gewësse Period gi fir deen dote flotte Service
zu deem mir jo alleguerte stinn - d’CSV jo och, dat
hutt Dir jo gesot - fir ze kucke wat fir eng Resultater

et do géif ginn. Wat ech awer als Conseiller an och
als Member vun eiser Fraktioun hei iwwerhaapt net
deelen, dat ass dat gigantescht Mësstrauen do entgéint engem dach awer sympatheschen a flotte Projet,
enger flotter Konventioun, déi mir hei ënnerschriwwen
hunn, mat all deem wat an där Konventioun och steet.
Ech mengen, déi Konventioun ass jo och net d’Bibel an
allen Hisiichten, mä ech huele jo awer un, dass - an dat
Vertraue vermëssen ech awer elo hei - déi Konventioun jo
awer misst dat néidegt Vertraue ginn an déi eenzel Majoritéiten an de Gemenge fir dass dat wat um Terrain stattfënnt, fir deen Dispositif ze liwweren, dass dat wat um
Terrain stattfënnt, dass mir dat kënnen a geregelte Bunnen zum Gléck vum Bierger an der Biergerin ëmsetzen.
Ech verstinn dat risegt Mësstrauen do net, ech kann
dat net deelen. Ech kann deelen, dass een eng gewësse Skepsis huet oder dass een hannerfreet, dat kann
ech absolut deelen, dat ass och jidderengem säi Recht.
An ech fannen och, dass et derwäert ass fir iwwert
eng Rei vu Saachen ze diskutéieren, mä esou e risegt
Mësstraue vis-à-vis vun enger Gemengeféierung a visà-vis vun engem Gemengerot an enger Konventioun,
wou e puer Gemenge mateneen ënnerschriwwen hunn,
déi deelen ech sécher net, well do ginn et vill aner Beispiller, wou mir am Verbond mat anere Gemengen sinn.
Jo, mir mussen eis op alle Punkten ëmmer kritesch
Saachen hannerfroen, mir mussen och net alles schlécken, wat mir servéiert kréien, mä et ass awer eng
Zesummenaarbecht déi op ganz ville Punkten an och op
villen anere Beräicher an och an dësem Beräich awer
bis elo ëmmer gutt Resultater bruecht huet.
Dat géif ech mol als éischt soen, ech bedaueren dat
Mësstrauen, ech äntweren net op Froen Här Gangler,
ech hu mir déi akribesch Notizen do net gemaach, ech
respektéieren dat och, ech weess - well mäi Vertrauen
ass jo grouss a meng politesch Féierung hei - an ech
huelen un, dass eise Schäfferot eis op déi dote Froen
eng ganz Rei vun zolitten a gutt duerchduechten Äntwerte wäert ginn. An ech hunn do absolut Vertrauen a
meng Komerodin a Frëndin Claudia Dall’Agnol.
Dann de Vandalismus. Deen ass awer net vun haut, an
och ganz sécher net vum Vël’OK.
Dat ass awer eppes, do muss ech awer elo hei... do
fänken ech awer un…. Mir schwätzen iwwert de Vël’OK,
mä Vandalismus funktionéiert awer am grousse Ganzen
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ëmmer no dem Motto “Lass dich nicht erwischen!”
Mir hu Vandalismus op enger ganzer Rei vun anere
Punkten a besonnesch an där heite Geschicht, wou
ee mobil kann dat eent oder anert matschleefen oder
sech drun erausloossen, gëllt nach ëmmer, wann der
do mengen, si missten zu dräi op e Vëlo klammen,
ech fannen dat net grad förderlech, do ginn ech Iech
och Recht, dat ass och net schéin, ech ka mer awer
virstellen, dass wann déi Leit erwëscht ginn, dass
d’Spillchen awer relativ sec zu Enn geet.
Sponsoring: Selbstverständlech kann een doriwwer
diskutéieren a wann dat méiglech ass, a wann do Saachen dran sinn, ech weess net wéi wäit dass eis Leit
oder déi Responsabel an deene verschiddene Gemenge
scho Virstéiss gemaach hunn, mä ech froe mech - an
dat fannen ech och dat Wichtegst an dëser Konventioun - geet et net awer villäicht mol haaptsächlech
ëm d’Saach? An do musse mir eppes soen an ech fannen, dass de Gemengerot do eng ganz gutt Decisioun
geholl huet fir déi Konventioun hei ze ënnerschreiwen.
Mir hunn topografesch gesinn deen Terrain dee mir hunn,
d’Sécherheet op der Strooss spillt natierlech nach ëmmer eng Roll, och an Holland, wou et ganz platt ass oder
an der Belsch, wou et och ganz platt ass, mä dat dote
sinn awer Vëloen, déi et méiglech maachen, zimlech an
all Quartier vun der Stad Diddeleng ze kommen, wat mat
engem anere Vëlo net esou gutt méiglech ass oder fir
verschidde Leit vläicht guer net méiglech ass.
Dofir géif ech och mengen, dass et hei haaptsächlech,
och wat deen Invest ubelaangt, dorëms geet, dass
mer de Vëlo an der Populatioun deem engen an deem
anere méi schmackhaft kënne maachen.
Mat all deene Begleetmossnahmen, déi Dir och alleguerten ernimmt hutt, ech respektéieren dat och,
dat ass och wichteg, fir mech muss et och Sécherheet sinn op der Strooss a fir déi Leit, déi de Vëlo huele muss och d’Sécherheet gi sinn. Ech wëll awer och
soen, dass mer all dat dote virun engem Joer hei kloer
a däitlech duerchduecht an duerchgeschwat hunn.
Ech soen et nach eng Kéier, ech deelen dat Mësstrauen net a meng Fraktioun deelt dat och net, mir hunn
grousst Vertrauen an dat wat mer hei gestëmmt
hunn, mir wëllen dat doten och selbstverständlech
kontrolléiert a suivéiert wëssen, och um Terrain. Mär
wëllen och net d’Fënster opmaachen an se zur Fëns-

ter erausgeheien, mä ech fannen den Objet nach ëmmer a meng Fraktioun fënnt dat och, derwäert fir duerch exerzéiert ze ginn a kommt mir ginn eis dach déi
Zäit fir déi néideg Conclusiounen an deenen eenzelne
Beräicher ze huelen an dann, ech mengen awer, dass
déi Konventioun schonn hieb- und stichfest genug ass
fir dat doten anstänneg an deenen eenzelne Regiounen iwwert d’Bühn ze kréien.

Claudia Dall’Agnol (LSAP - Schäffin): Ech probéieren
dann elo, dat Ganzt erëm op Faktenniveau ze bréngen an ech fänken direkt un, dass ech guer net brauch
op Vandalismus oder verschwonne Vëloen oder Totalschied anzegoen, well de CIGL mer gëschter Owend
nach eng Kéier schrëftlech bestätegt huet, dat net
ee Vëlo vun Diddeleng verschwonnen ass an datt och
kee Vëlo vun Diddeleng en Totalschued hätt. Laut dem
CIGL wieren den Ament zwee Vëloe vun Diddeleng an
der Reparatur, mä dat wier e Problem mat dem Motor.
Wann Der sot, et wiere keng 25 Vëloen do, dann ass dat
eigentlech den Zweck vun der Saach, et sinn ëmmer méi
Bornen do wéi Vëloen, dat muss och si falls eng Kéier
Bornë voll wieren. Mir hunn eis deemools fir 25 Vëloen
entscheet. Déi Vëloen zirkuléieren, och nuets um halwer
véier an ech kann Iech eng Kollegin hei am Gemengerot
nennen, déi se och da gesäit oder weess, datt se do
waren. Déi zirkuléiere ronderëm d’Auer. Mir hu fir Diddeleng ufanks September - an elo si mer schonn ausganks
September - 161 Abonnéen. Ech hunn elo just déi zwee
lescht Méint eraus gesicht, d’Utilisatiounen am August,
dat waren der 917 an am Juli 1116, dat géif fir de Juli
1,44 Utilisatioun pro Dag a pro Vëlo ausmaachen.
Allgemeng duerch de ganze Süden hu mer ufanks September - mä mir sinn elo scho méi spéit - 2897 Abonnéen gehat, vun Utilisatiounen hate mer der am August
10 501 an am Juli 12 305.
A wann Der sot, 30% vun alle Vëloe géifen hei zu Diddeleng futti gemaach ginn, da weess ech net, wie vum
CIGL Iech dat gesot huet well dee Mann vum CIGL huet
mer gëschter gesot, datt si déi Saache guer net no
Gemenge katalogiséiert hätten. Si wieren elo amgaang
e Programm ze schreiwe mat deem se dann och kéinten déi méi kleng Schied katalogiséieren.
Allgemeng wat vu gréissere Reparature war an dat ass
dann, wann s de Vëlo muss mathuelen, dat ass elo allgemeng duerch de Süden, well se kënnen dat net getrennt

76
RAPPORT

gesinn, waren eng 74 Kierwercher, déi futti waren, 38
Coquen, 77 Chambres à air, 54 Pneuen a 27 Bequillen.
Elo ass et esou, mir hu virdru gesot, dat doten ass
eigentlech eng sozial Mesure an dat heescht, datt do
Leit eng Ausbildung maachen an eigentlech misst ee
frou sinn, wann et kleng Reparature géif ze maache
ginn, well doduerch ginn déi Ausbildungen nämlech gemeet. Du kanns net eng Ausbildung maachen, wann s
de näischt ze flécke kriss. Domat soen ech net, Dir sollt
de Vëlo Huddel a Fatz schloen, wann Der déi nächste Kéier ee léint, mä dat ass eigentlech den Zweck. A
wann ech Iech soen, dass de Ministère du Travail zu där
Main d’oeuvre am Joer 2015 34,7 % bäigeluegt huet,
dat heescht 113.471 Euro, da beweist dat jo och, datt
de Ministère du Travail och Vertrauen an déi Initiative do
huet an datt de Ministère och der Meenung ass, dass
mer géifen als Südgemengen hei eng ganz gutt Saach
maachen andeems mer Leit hei forméiere fir erëm op
den éischten Aarbechtsmaart ze kommen.
Wéivill Leit schaffen elo fir de Projet Vël’OK? Dat sinn
elo d’Zuele vum Ufank September: 13 Beneficiairë plus
2 Encadranten a vu datt de Projet e Succès ass, ass
drun ze denken, eng Extensioun ze maachen a si sinn
amgaang ze kucken, ob se net esouguer en drëtten
Encadrant kéinten astellen.
Ënnert wéi engem Statut schaffen d’Beneficiairen? Déi
hunn e CDD vu maximal 24 Méint an d’lescht Joer 2015
hu véier Leit vum Projet Vël’OK eng Aarbecht fonnt.
An alleng wann ech Iech soen, datt déi véier Beneficiairen um fräie Marché erëm eng Aarbecht fonnt, dann
ass dat fir mech e ganz ganz grousse Succès.
Dir sidd nach eng Kéier drop agaangen, datt een hei zu
Diddeleng net sécher Vëlo fueren, deem muss ech och
widderspriechen. Dat hat ech schonn eng Kéier beim
Budget gesot an ech hat et mengen ech och gesot, wéi
mer hei iwwert de Vël’OK an d’Konventioun geschwat
hunn, dass de Minister ganz richteg a senger Roadshow sot, datt een an alleguerten den 30 Km/h-Zone sécher kéint Vëlo fueren. Där hu mir der hei zu Diddeleng
jo masseg. Datt ee kéint op de Feldweeër, de Bëscher
an an de Parke sécher Vëlo fueren. Mir kréien elo gläich deen éischten Deel vum Shared Space a wann dee
bis ganz fäerdeg ass, dann ass dat jo och den Zweck,
datt do alleguerten d’Foussgänger, d’Autoen, d’Vëloen
an d’Motorrieder sécher matenee kënne ëmgoen. A mir
hunn deen neie Vëloswee laanscht d’Husky bis op Be-

tebuerg. A wann dee grousse Rondpoint an der Entrée
vun Diddeleng bis fäerdeg ass, dann hu mer eng Verbindung fir mam Vëlo bis op Beetebuerg op där Säit.
Dir hat gefrot no deem Comité de pilotage, do waren
den Här Hansen an den Här Boos dra gemellt. Den Här
Boos ass net méi fir d’Circulatioun zoustänneg, dat ass
elo den Här Lourenço, mä deen ass de Moment um INAP
a kann dann dono eréischt dohinner goen. Et ass esou
datt, dee sech regelméisseg trefft, da gëtt och ëmmer
en Doodle gemeet wéini déi Leit kënne dohinner goen an
da gëtt deen Datum geholl, deen deene meeschte Leit
passt, wuel gemierkt, datt net ëmmer jiddereen dohinner goe kann a muss, eng Kéier ass eis Gemeng net do,
eng Kéier ass Beetebuerg net vertrueden, dat hänkt
ëmmer dervun of, wéi deen Datum eraus gesicht gëtt.
Wat d’Statiounen ubelaangt 2016 si 17 Statiounen
uechtert de Süde geplangt gewiescht an dofir sinn der
eng ganz Rei installéiert. Dir hutt richteg gesot, déi am
Quartier Italien, déi steet nach net. U wat hänkt dat?
Do si mer um Terrain vun der CFL an d’CFL huet eis eréischt virun zwou Wochen eng Konventioun zoukomme
gelooss, no där elo muss gekuckt ginn ob déi an der Rei
ass oder ob mussen Ännerungen dru gemaach ginn. Duerno eréischt kënne mer déi Statioun opriichten.
Wat ass an der Gemeng Diddeleng geplangt? Mir haten eigentlech ugeduecht fir dat nächst Joer nach eng
Statioun derbäi ze maachen, zu Bireng, relativ no beim
Zugquai, dann hätte mer nämlech all eis Gare mat de
Vël’OKe verbonnen.
Téiteng ass och derbäi komm, Déifferdeng huet och
schonn eng Bestätegung ginn, datt se nach wëllen
2017 ausbauen.
Mir hun dat doten unanime gestëmmt, sou dass ech
unhuelen – déi Gréng an den ADR sinn zwar elo net
do – datt mer nach alleguerten unanime hannert där
Decisioun stinn. Ech hunn Iech deemools gesot, datt
esou ee Velo 150 Kg aushält plus nach eng Kéier 15
Kilo am Kierfchen. Wann Der da sot, do fueren zwee
oder dräi Leit drop, ech huelen awer un, datt déi och
keng 150 Kilo zesumme weien. Och wann ech dat net
gutt heeschen a wann ech se gesinn, vernennen ech
se och ëmmer, nach ass dat, wéi den Här Rech sot
“Lass Dich nicht erwischen”, dat ass esou wéi wann
een ze séier mam Auto fiert. Wann d’Police dech net
erwëscht, dann has de ebe Chance.
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Wat d’Sponsoren ubelaangt, do ass de SUDGAZ an
den TICE, déi eis ënnerstëtzen. All Gemeng ass opgefuerdert ginn, an engem Aarbechtsgrupp matzemaachen. Wou gekuckt gëtt wéi eng Critèren een iwwerhaapt kéint erfëllen, well dat musse jo och ethesch
Critère sinn, et ka jo net egal wien seng Etiquette op
eis Vëloe maachen. Am Abrëll hate mer och eng Annonce an d’Bliedche gemaach fir nach eng Kéier drop
opmierksam ze maachen, just éier dat gutt Wieder ugaangen ass. Et ass um Site fir Reklamm ze maachen,
De CIGL selwer huet nach eng Kéier en Toutes boîtes
gemeet. De CIGL huet mer och bestätegt, datt si géifen – an dat steet och op hirem Site an de Conditiounen – datt een no zwou Stonnen, wann s de net zeréck
bréngs – da gëss de vum CIGL kontaktéiert. Allerdéngs
hänkt dat dervun of, ob s de joignabel bass. Wann ech
mäin Handy net ophiewen, dann hu si zwar probéiert
mech ze kontaktéieren. Mä ech war einfach net ze erreechen. Wann Äre Velo geklaut gëtt wärend Dir en
hutt, well Der en eng Kéier onbeopsichtegt ofstellt, da
kënnt Der Iech bei der Hotline vum CIGL mellen a wann
dat Iech géif virkommen an e gëtt net erëm fonnt, da
spillt nämlech Är Kautioun, déi 150 Euro.

185 Abonnéen derbäi komm an am August 243, mä
esouguer wéi et kal war, nämlech am Dezember 2015
sinn der ëmmerhin nach 115 derbäi komm an ech mengen, dat schwätzt och fir sech wann een am Dezember sech derzou bereet erkläert, en Abonnement ze
huele fir mam Vëlo ze fueren.

Ech soen nach eng Kéier, et ass keen Diddelenger Vëlo
verschwonnen an et ass och keen Totalschued un engem Diddelenger Vëlo festgestallt ginn. Och hu se Statistiken, datt net nëmmen hei an der Gemeng géif Vëlo
gefuer ginn, mä d’Leit fueren och bis an aner Gemengen, haaptsächlech op Betebuerg, Esch an op Schëffleng fueren déi Diddelenger Leit oder ëmgedréint.

Dëse Schäfferot denkt am Moment net drun, déi Konventioun ze kënnegen. Ech muss och soen, datt ech
vun de Kollegen aus deenen anere Gemengen näischt
esou héieren hunn. Am Contraire, Käl an Téiteng sinn
nach derbäi komm. Ech hunn elo de CIGL net gefrot ob
nach aner Gemenge sech bereet erkläert hu fir matzemaachen, well se mer dat och net esou soe kënne
bis déi definitiv zougesot hunn, mä ech huelen un, datt
nach déi eng oder aner Gemeng derbäi kënnt.

Déi Statioun wou am meeschten Erfolleg huet, dat
ass déi bei der Diddelenger Gare an déi zweet ass
déi bei der Gemeng. Dat sinn alles Chifferen op den
1. September 2016.
Wat och flott ass: Vun alleguerten den Abonnementen
hues de esouguer Seniore mat 65+, déi sech en Abonnement geholl hunn, dat sinn ëmmerhin 83 Leit, déi 65+
al sinn an hei matmaachen an dat ass och ganz flott.
Mir hunn och Leit aus dem noe Grenzgebitt, ech nennen
elo just déi gréisst - Villerupt an Audun - a mir hunn
esouguer Leit aus der Stad Lëtzebuerg, déi en Abonnement hu fir hei am Süde mam Vëlo kënnen ze fueren.
D’Evolutioun geet och konstant erop. Fir elo just de
Juli an den August ze nennen, well dat déi Méint si
wou d’Leit am meeschten Zäit hunn an et meeschtens hei zu Lëtzebuerg gutt Wieder ass: Am Juli sinn

Wat d’Lounen an d’Zeréckbréngen ubelaangt, si mir
hannert Esch déi zweet Gemeng mat absolute Chifferen an dat erkläert och firwat op verschiddene Plazen
net ëmmer e Vëlo ze fannen ass.
Dat mat der Camionnette kann ech och esou net gëlle
loosse well ech begéinen déi Camionnette regelméisseg op der Autobunn an déi ass relativ grouss. Et ass
eng ganz normal Camionnette wou s de d’Vëloen dra
kriss a si gi jo och moies den Tour maachen hei zu Diddeleng fir ze kucken, ob eppes feelt oder futti ass an
et ass mat hinne ausgemat ginn, datt d’Vëloe just fir
déi gréisser Reparaturen an den Atelier matgeholl ginn
an déi kleng Reparature ginn hei sur place gemaach.
Natierlech, wann e Stéck feelt an hirer Geschirkëscht,
da gëtt de Vëlo eventuell och matgeholl.

Wat d’Propriétéit vun de Vëloen ubelaangt, dat hat
ech schonns erkläert. Do ass laang a breet hin an hier
diskutéiert ginn an do ass decidéiert gi fir et einfach
ze maachen - an déi Konventioun ass och duerch déi
juristesch Mille gedréint ginn - d’Vëloe géifen an der
Propriétéit vum CIGL bleiwen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci fir
déi doten Ausféierungen, dat heiten ass jo e Punkt,
wou kee Vote brauch geholl ze ginn, mä et ass op alle
Fall e Sujet, deen eis sécherlech nach eng Kéier déi
eng oder aner Kéier wäert beschäftegen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech wollt just eng kuerz Stellungnahm maachen. Also, et huet kee Mënsch
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vun der CSV eppes vu Mësstraue géigeniwwer vun där
Konventioun gesot, ech weess net wéi Dir op déi Iddi
kommt. Dat éischt, wat den Här Gangler gesot huet,
ass, dass mir zu där Konventioun stinn, virun allem
well en Deel vun deem Projet eng sozial Moossnam
ass, dat gëtt absolut net a Fro gestallt.

Abonnéen ëmmer déi 25 Vëloe benotzen, déi mer jo
anscheinend kritt hunn? Also, mir bleiwen derhannert
an hunn och nach eng zousätzlech Fro dozou: Wéivill
Sitzunge waren dann elo definitiv vun dem Comité de
pilotage, och wann net jiddereen derbäi war do krute
mer och nach keng Äntwert.

Dat war d’Introductioun, Dir musst och ëmmer alles
lauschtere wat mer soen. An och dass et ekologesch
sënnvoll ass fir eng Klimabündnisgemeng, dat ass och
kloer.

Claudia Dall’Agnol (LSAP - Schäffin): Ech hunn d’Rapporten
elo net derbäi, ech kann dat awer gär nozielen. Am Ufank
krut ëmmer den Här Boos d’Rapporte geschéckt, ech
hunn déi nogeschéckt kritt, dat kann een alles eng Kéier
nokucken, mä ech hu se awer elo net bei mer.

Mir hunn déi Konventioun zu kengem Moment a Zweiwel gezunn, mä déi propper Realisatioun vun de Punkte
vun der Konventioun, déi muss een am A behalen an
dat war eisen Appel.
Als Aufgab vun engem Gemengerot gesi mir et un, dass
een net einfach alles einfach duerch wénkt, mä datt een
och emol eng Kéier e Suivi mécht an da muss ee soen,
eng akribesch an exemplaresch Analys vun enger Saach,
och wann Dir dat e bësse witzeg fannt, dat ass mat vill
Zäitopwand verbonnen an dat ass als responsabele gewieltene Gemengevertrieder absolut ze estiméieren an
d’Äntwerte sinn e bëssen evasiv gewiescht, mä wat ech
virun allem gär hätt, dat ass dee schrëftlechen Ziedel
vum CIGL dass keen eenzege Vëlo zu Diddeleng feelt an
dass keen eenzege Vëlo futti ass, well ech gleewen net,
dass zéng Leit nuets mat engem Vëlo duerch Diddeleng
fueren, och wa villäicht verschidde Leit dat maachen.
An dann zum Vandalismus: “Lass dich nicht erwischen!”
Wat ass dat da fir eng Ausso?! Mir hunn dach awer
extra och an där Konventioun e GPRS-System drop gemaach fir dass mer och kënnen detectéieren, wie wou
mam Vëlo fiert a bei wiem sengem Besëtzer de Vëlo
futti gemaach ginn ass. Mat der “Lass dich nicht erwischen” Ausso, ma da brauche mer dat jo alles net. Ech
fannen dat eng lamentabel Prise de position, zemools
wou mer am Budget aditionnel nach esouvill Sue kritt
vu Leit, déi mer poursuivéiert hunn, well se Vandalismus gemaach hunn. Da kann een dat awer dach net
witzeg fannen. Ech fannen et och lamentabel wann ee
seet, wann zwee oder dräi Leit op engem Vëlo fueren,
dovunner geet de Vëlo net futti. Vun der Sécherheet
schwätzt jo do keen. Dat sief dann dohi gestallt.
A wann ech kucken 161 Abonnéen, mir haten der virum
Dezember 6 oder 7, ech weess net ob déi Leit dat all
als Krëschtkado kritt hunn, mä déi 161 Abonnéee vun
enger Stad vun 20 000 Awunner an da sollen déi 161

Jessica David (LSAP): Ech kann Iech versécheren, et
si keng 10 Vëloen, déi vläit owes um hallef zwielef am
Ëmlaf sinn, mä 4-5 mol sécher, zemools an der Vakanz
well déi ware bei eis am Haff.

Jean-Paul Gangler (CSV): Da missten se awer op de
Statioune sinn, et kann een dat ganz genee nozielen,
wéivill Veloen op de Statioune sinn. Et si maximal 16
Vëloen op all Statioun. Ech hunn dat e ganze Mount
laang kontrolléiert.

Jessica David (LSAP): Ech gleewen Iech dat mä kënnen der scho 4 bis 5 bei eis beim Schoulgebai zielen,
da sinn der bestëmmt och nach soss entzwousch
ënnerwee, besonnesch an enger Schoulvakanz, wou
et waarm ass. Ech weess net ob Dir iwwerall op all
d’Plaze kontrolléiere gaange sidd.

Jean-Paul Gangler (CSV): Ech brauch net op all Plaze
kucken ze gon. Ech kucken dat am Internet. An Dir
mengt, déi sinn och nuets um halwer 4 ënnerwee?

Claudia Dall’Agnol (LSAP - Schäffin): Ech mengen och
net, dass de CIGL de Leit nuets um véier Auer no zwou
Stonnen urifft an dat ass wahrscheinlech och de Problem. Wa moies de Vëlo nees do ass, dann ass en erëm
do. Esouguer wann d’Batterie eidel ass, da kann een
ëmmer nach op déi nächst Statioun zeréck pedaléieren.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech
mengen, mir schléissen elo hei déi Diskussioun, mir
loossen och dat Argument gelten, dass déi aktuell Fé-
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ierung mat enger gewëssener Nonchalance erugeet,
respektiv d’Exekutioun vum Projet mécht. Mir bleiwen
hei um Ball wéi mer dat och bei anere Projete maachen. Op alle Fall kritt der nach weider Informatiounen
iwwert deen dote Service, dee mer den Diddelenger
Bierger bidden.
Et ginn nach weider Froen un de Schäfferot. Do ass
déi Fro vun der Madame Kayser op déi ech virdrun a
menger Stellungnahm schonn agaange sinn, wéi mer
iwwert den Devis vun der Deicher Schoul geschwat
hunn. Do sinn ech in extenso drop agaangen.
Da war nach déi Fro vum Här Jos Thill wat
d’Loyerskommissioun ugeet, do huet den Här Manderscheid drop geäntwert am Kader vun Ärer Motioun.
Et bleift also nach eng Fro vum Här Jos Thill par
rapport zu der Propriétéit vun de Kierchefabriken um
Territoire vun der Gemeng Diddeleng. Hie freet de
Schäfferot, ob d’Gemeng scho Diskussiounen an Negociatioune mat der Kierchefabrik gefouert huet an
dat säit wéini?
Ob d’Droit-de-propriétéë scho klarifizéiert gi si par rapport zu de Kierchegebaier, notamment de Presbytère?
Hie freet ob mer schonn Diskussioune gefouert hunn,
wat wiem zougeuerdent gëtt am Kader vun deenen
Diskussiounen?
An e freet och, wéini déi Diskussioune mat der Kierchefabrik fäerdeg sinn?
Par rapport zu der éischter Fro kann ech soen: Jo, mir
sinn am Pourparler an an Negociatioun mat der Kierchefabrik als Stad Diddeleng, mir haten eng Reunioun am
Juni 2016 fir e bëssen de part et d’autre d’Diskussioun
ze féiere par rapport zu de Propriétéitsverhältnisser, déi
generell zukënfteg Ausriichtung a mir haten och nach
dëse Mëttwoch eng Reunioun zesummen, wou mer e
bësse gekuckt hunn am Kader vum Projet de loi, deen déposéiert ginn ass, wéi do am Fong d’Ausriichtung ka sinn.
Parallel dozou hu mer och scho gekuckt, wat déi aktuell Propriétéitsverhältnisser sinn an et ass keng
gréisser Inconnue. Wat d’Kierch ugeet, do ass
d’Gemeng Propriétaire, wat d’Schmelz ugeet, do ass
d’Kierchefabrik Propriétaire a wat Bireng ugeet, do
ass et d’Kirchefabrik a beim Presbytère ass et d’Stad
Diddeleng. Mir hunn dat am Kadaster nogekuckt.

Wat Butschebuerg ugeet, dat ass nach indécis, et ass
um Terrain vun der Stad Diddeleng, den Impôt foncier
bezilt awer d’Kierchefabrik, do sinn nach verschidde
Punkten, déi mer kläre mussen, mä wat mer wëssen,
et si keng kloer legal oder notifiéiert Akten, déi mer
virleien hunn, an dann ass et esou, dass am Kader och
vum Projet de loi mä och scho virdrun, op Dialog gesat
gëtt tëschent der Gemeng an der Kierchefabrik fir zu
enger Decisioun ze kommen.
Den drëtte Punkt: Wie gëtt Proprietaire? Dat ass e Bestanddeel vun der aktueller Diskussioun an dat ass en
ongoing process a mir probéieren dat gemeinsam ze decidéieren. Et sinn eng Rei Iddien a Proposen am Raum,
sou dass et e Bestanddeel vun der Diskussioun ass.
D’Kierchefabrik huet hir Iwwerleeungen a mir hunn eis.
Dat Ganzt fënnt am Dialog mat Verhandlunge statt.
Mir wäerten dat mussen ofschléissen an ech mengen,
datt mer vu béide Säiten, vun deenen zwou Reuniounen,
déi mer elo haten, eng Léisung fanne wäerten, déi fir all
concernéiert Partei tragbar ass a viabel ass.
Dat war ëmmer schonn eng Stäerkt hei zu Diddeleng,
dass mer ëmmer op den Dialog gesat hunn a mir wëllen
dat och en toute sérénité an dësem Sënn weiderfueren.
Zu der véierter Fro: Wat ass den zäitleche Kader? Mir
wëssen, dass am Laf vum Joer 2017 d’Gesetz soll
gestëmmt ginn a mir wëllen eis eng Deadline bis Enn
des Joers gi fir duerch d’Diskussiounen ze kommen.
Esouvill zu de Froe vum Här Thill. An domat si mer fäerdeg mat der Séance publique a mir ginn an de Huis
clos eriwwer.

Ufank vum Huis clos

