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Rapport succinct de la réunion du conseil
communal du 28 octobre 2016
Présents: Messieurs Dan Biancalana, bourgmestre; René Manderscheid, Loris Spina et Madame Claudia
Dall’Agnol, échevins.
Bob Claude; Madame Josiane Di Bartolomeo-Ries; Messieurs Jean-Paul Friedrich, Jean-Paul Gangler, Vic Haas;
Mesdames Romaine Goergen, Michèle Kayser-Wengler, Colette Kutten; Messieurs Marc Lazzarini, Romy Rech;
Madame Brit Schlussnuss et Monsieur Jos Thill, conseillers.
Patrick Bausch, secrétaire communal.

Absents: Madame Jessica David, conseiller, excusée.

Début de la séance à 08.00 heures.

Monsieur le bourgmestre ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres.
En début de séance, Monsieur le bourgmestre procède à l’assermentation du nouveau conseiller communal Monsieur
Vic Haas pour le parti « ADR », appelé à siéger au conseil communal en remplacement de Monsieur Marc Schiffmann,
décédé.
Monsieur le bourgmestre demande par la suite aux présents à la séance de respecter une minute de silence en
mémoire de Monsieur Marc Schiffmann.
La parole est ensuite donnée à Monsieur Vic Haas qui tient son discours inaugural.
Suit la liquidation de l’ordre du jour.
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal est unanimement d’accord de compléter
l’ordre du jour de la séance tenante par les compléments de dossiers envoyés aux conseillers par le collège des
bourgmestre et échevins.
Le bourgmestre porte les informations suivantes à la connaissance du conseil communal:
1.

deux nouveaux services sont offerts à partir du 7 novembre 2016 aux citoyens dudelangeois à la nouvelle
maison sociale, 27, rue du Commerce L-3450 Dudelange. Il s’agit:
- d’une permanence de conseil en matière de surendettement, assurée par l’association Inter-Actions,
en collaboration avec la Ville de Dudelange. Ce service, sous forme de consultation (gratuite) individuelle
est offert à toute personne privée éprouvant des difficultés financières relatives à des remboursements
à moyen et à long terme (cumul de crédits, saisies/cessions sur salaire, dettes auprès d’huissiers de
justice, etc.). La permanence a lieu chaque 1er vendredi matin du mois de 9h30 à 11h30 (sans RDV) et
chaque 3e lundi après-midi du mois de 13h30 à 15h30 (sans RDV);
- d’une permanence « Jugend- an Drogenhëllef », assurée par la Fondation Jugend- an Drogenhëllef, en
collaboration avec la Ville de Dudelange. Ce service, sous forme de consultation (gratuite) individuelle est
offert à toute personne privée présentant un problème d’addiction, menacée de dépendance ou dépendante ainsi que pour la famille et les proches. La permanence a lieu chaque 1er lundi matin du mois de
8h30 à 11h30 (sans RDV) et chaque 3e jeudi après-midi du mois de 13h30 à 16h30 (sans RDV);

2.

dans le cadre du Pacte Climat, s’est déroulée le lundi, 24 octobre 2016 à l’Hôtel de Ville de Dudelange,
en présence de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d’État au Développement durable et aux Infrastructures et de Madame Francine Closener, Secrétaire d'État à l'Économie, une séance d’information autour
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du projet pilote « Réseaux d’entreprises ». Le projet vise à accompagner les entreprises des communes de
Bettembourg et de Dudelange désireuses de se développer dans le domaine de l’efficacité énergétique et
du développement durable. L’événement, organisé conjointement par les deux communes, s’intègre dans
le cadre de leur participation au Pacte Climat, programme du Ministère du Développement durable et des
Infrastructures géré par myenergy.
Point numéro 2 de l’ordre du jour: finances communales:
2.1. le conseil communal est unanimement d’accord d’appliquer aux habitants des logements de la nouvelle place
« am Duerf » les dispositions de la délivrance d'une vignette du stationnement résidentiel;
2.2. les subsides extraordinaires suivants sont accordés unanimement:
a)
•
•
•
•

Handball HB Diddeleng:
250,- € pour avoir remporté avec l’équipe Dames le titre de Champion de Luxembourg 2016;
250,- € pour avoir remporté avec l’équipe Dames la Coupe du Luxembourg 2016;
500,- € pour la participation de l’équipe Dames au 1er tour de la coupe d’Europe;
500,- € pour la participation de l’équipe Hommes au « Challenge Cup International » en 2016;

b)	Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale: 250,- € à l’occasion de la célébration de son 60e anniversaire.
Le conseil communal approuve d’un commun accord l’organisation scolaire de l’enseignement fondamental pour
l’année scolaire 2016/2017 au point numéro 3 de l’ordre du jour.
Par un vote unanime, le conseil communal avalise l’organisation scolaire de l’école régionale de musique pour
l’année 2016/2017, ce sub point numéro 4 de l’ordre du jour.
Le plan de gestion des forêts communales pour l’exercice 2017 est ensuite approuvé avec les voix de tous les
conseillers communaux.
Le point numéro 6 de l’ordre du jour a trait aux décisions de personnel communal en séance publique.
Ainsi, le conseil communal,
6.1. avec 13 voix et 3 abstentions, porte création d'un poste d’employé communal dans la carrière D à plein
temps et à durée indéterminée pour les besoins du département technique – service de la gestion et du
maintien du patrimoine (service circulation) à partir du 1er novembre 2016;
6.2. avec 11 voix et 5 abstentions, crée un poste d’employé communal comme préposé du service incendie et
sauvetage, à plein temps et à durée indéterminée pour les besoins du département technique – service de
la gestion et du maintien du patrimoine – service incendie et sauvetage (centre d’intervention) à partir du
1er novembre 2016;
6.3. est unanimement1 d’accord d’allouer une indemnité pour charges accessoires à un fonctionnaire communal;
6.4. approuve d’un commun accord le relevé des personnes auxquelles il est fait cadeau d’une montre pour 20
ans de bons et loyaux services et du relevé des personnes auxquelles il est fait cadeau d’un bon d’achat à
l’occasion de leur départ à la retraite.
Le 7e point a été ajouté à l’ordre du jour comme suite à la demande du conseiller communal Monsieur Jos Thill.
Il concerne les « Actions juridiques de communes luxembourgeoises contre la centrale nucléaire de Tihange 2
(Belgique) et éventuellement Cattenom (France) ».

1

Madame Di Bartolomeo-Ries a quitté temporairement la salle et ne participe pas au vote.
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8e point: une question de Madame Michèle Kayser-Wengler a été posée antérieurement à la réunion au collège
des bourgmestre et échevins et concerne essentiellement la dette restante de l’Hospice Civil envers la Ville de
Dudelange et la convention passée entre le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), la Ville de Dudelange et
l’Hospice Civil de Dudelange. Monsieur le bourgmestre informe le conseil communal que le collège des bourgmestre
et échevins répondra à ladite question par écrit dans les formes prévues par la loi communale. Le conseil communal sera bien entendu informé de la réponse.

Décisions de personnel en séance à huis clos:
Ad point numéro 9, les décisions suivantes sont prises par le conseil communal:
9.1. changement de carrière de Madame Joëlle Adler (employée communale C)(service gestion des ressources
humaines);
9.2. refus de nomination définitive de Monsieur Sandro Jorge comme expéditionnaire technique;
9.3. changement de statut et de carrière de Madame Véronique Micelli (employée communale dans D)
(service circulation);
9.4. engagement de Madame Véronique Streff comme employée communale C (service incendie et sauvetage);
9.5. nomination provisoire de Monsieur Diogo Costa comme expéditionnaire administratif (service incendie et
sauvetage);
9.6. changement de carrière (préposé du service incendie et sauvetage, employé communal) de Monsieur Roby
Goergen (service incendie et sauvetage).

Fin de la séance vers 11.30 heures.

***
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Gemengerotssëtzung
vum 28. Oktober 2016
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Léif Kollegen a Kolleginnen aus dem Gemengerot, ech begréi
ssen Iech ganz häerzlech an eiser Sëtzung vun haut.
Mir hunn elo just d’Vereedegung virgeholl vun engem
neie Member vum Gemengerot, de Vic Haas.
Leider ass de Marc Schiffmann ze fréi verstuerwen, an
Dir wësst, dass trotz den Divergenzen, déi een hat,
de Marc e ganz jovialen a kollegiale Mënsch war an dësem Gemengerot, mee och iwwert dëse Gemengerot
eraus. Ech géif Iech proposéieren, éier ech dem Vic
Haas d’Wuert gi fir säi Maiden Speach ze maachen, eng
Gedenkminutt fir de Marc Schiffmann anzeleeën. Merci.

Victor Haas (ADR): Merci, Här Buergermeeschter,
ech brauch jo dann näischt méi ze soe fir déi Gedenk
minutt, dat hutt Dir jo schonns gemaach, da soen ech
Iech villmools Merci.
Wat ech awer muss soen, ass, datt de Marc Schiffmann
eng gutt Aarbecht gemaach huet fir den ADR.
Gebuer sinn ech zu Esch-Uelzecht, an d’Schoul sinn ech
zu Schëffleng gaang, a wéinst der Léift vun engem Diddelenger Meedche sinn ech 1964 hei op Diddeleng komm,
wou ech 1965 bestuet gi sinn a stolze Papp vun 2 erwuessene Kanner sinn. A wéi et fréier üblech war an de
60er Joeren, sinn ech op d’Schmelz schaffe gaange wéi
all Mënsch, ech kann also soen ech wier e Minettsdapp.
An ech hu mech och sozial engagéiert, ech féieren
nämlech sproochgestéiert Kanner an d’Logopädie op
Stroossen. Ech féieren déi net einfach dohinner, ech be-

treien déi och, well ech frou si mat klenge Kanner, a mat
Kanner am allgemengen, déi komme fir alles bäi mech.
Ech hunn och Sport gedriwwen, et ass zwar ni duergaang fir eng Olympiad, mee ech hu mech awer fit gehalen an ech sinn och staark ginn déi Zäit. Dofir wëll ech
mech besonnesch fir de Sport an déi sozial schwach
Matmënsche stäipen.
A well d’Politik de Motor vun der Gesellschaft ass, soll
dat eis viru bréngen an ech hoffen, dass mer eng gutt
Zesummenaarbecht hei maache fir e staarkt Diddeleng an eng energesch Zukunft. Ech soen Iech Merci
fir Äert Nolauschteren a fir Äre Gedold.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
dem Vic Haas fir seng Wierder, déi hien un de Gemenge
rot geriicht huet.
Wéi gesot, wat den Ordre du jour vun dëser Gemenge
rotssëtzung ugeet, deen ass virun enger Woch eraus
geschéckt ginn, deen hutt Dir kritt. Am Laf vun de
leschten Deeg sinn nach e puer Korrekture matgedeelt
ginn, engersäits wat d’Schoulorganisatioun ugeet, wat
de Préambule ugeet, respektiv ass eng Fro era komm
vun der CSV, an dann och nach en Ajout pour bons et
loyaux services fir 20 Joer, dat sinn nach Punkten, déi
den Agenda vun dësem Gemengerot kompletéieren.
Ass de Gemengerot mat deenen Ajouten averstanen?
Dat ass unanime. Villmools Merci.
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1. Korrespondenz

Dat ass déi éischt Kommunikatioun, déi ech wollt maache mat der Korrespondenz.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech géif
da klassesch op de Punkt iwwergoe vun der Korrespondenz an dozou wollt ech zwou Saache soen.

Déi zweet Kommunikatioun, dat ass am Kader vum
Klimapakt, do hate mer de Méinden d’Entreprisen hei
vum Diddelenger a Beetebuerger Territoire, eng Initiativ, déi d’Diddelenger an d’Beetebuerger Gemeng zesumme geholl hu mat myenergy a mat IMS fir en nationale Pilotprojet ze starten iwwert d’Energieeffizienz
an de Betriber.

Dir wësst, dass mer virun der Summervakanz déi nei
Maison sociale hei zu Diddeleng ageweit hunn, an an
deem Kader mat deem neie Service nei Déngschtleeschtungen dem Diddelenger Bierger unzebidden, an
do hu mer eis als Gemeng Diddeleng zesumme mam
Office social staark gemaach fir zwou nei Permanencen, déi ab dem 7. November hei ulafen.
Dat ass engersäits eng Permanence mat dem Service
Surendettement, déi gehale gëtt vun Interaction, an
eng Permanence vu Jugend an Drogenhëllef, déi fir all
Diddelenger Bierger op sinn.
Déi Permanencë gi gehalen an eiser Maison sociale, dat
sinn och gratis Konsultatiounen, déi mer offréieren,
an et ass esou, dass déi Permanencen, wat de Service
Surendettement ugeet, all éischte Freideg am Mount
moies vun 9.30 bis 11.30 Auer an all drëtte Méindeg
mëttes vun 13.30 bis 15.30 Auer ofgehale ginn an
dat ouni Rendezvous, fir do déi Accessibilitéit kënnen
ze garantéieren.
An dat wat d’Jugend an Drogenhëllef betrëfft, dat
ass all éischte Méindeg moies vun 8.30 bis 11.30,
an all drëtten Donneschdeg mëttes vun 13.30 bis
16.30 Auer, och ouni Rendezvous, sou dass mer hei
enger ganzer Rei Leit entgéint kommen, déi a prekäre
Situatioune sinn, an dass mer iwwer déi Breetband,
déi den Office social souwisou schonns ofdeckt, nach
weider kënnen eng Déngschtleeschtung ubidden, déi
d’Diddelenger Bierger kënnen an Usproch huelen an
och kënne weider beroden a konsultéiert ginn.

Dat fousst och op en neit Gesetz vum 5. Juli iwwert
d’Energieeffizienz an de Betriber, wou en Audit gemaach gëtt iwwert d’Energieeffizienz, an am Fong
ass och do d’Iddi gewiescht, dass Bewosstsënn bei
den Entreprisë geschaf soll ginn, dass se kënnen och
hiren Obolus leeschten am Kader vun der Energieeffizienz an hirem Betrib, en fonction, wéi de Betrib
funktionéiert an och en fonction vun der Gréisst vum
Betrib.
Do sinn d’Enjeuxen ëmmer verschidden an d’Invester
sinn och ëmmer verschidden, a bei där doten Informatiounsversammlung, wou och herno e konkrete Projet
dorauser gëtt, waren och déi zwee Staatssekretäre present, d’Madame Francine Closener an den Här
Camille Gira, an dat heite schreift sech an de Klimapakt an, an awer och an den European Energie Award,
well do sinn zwee Voleten, déi mer erfëllt hunn: Engersäits d’Zesummenaarbecht zwëschent Gemengen
an deem Kontext an et muss een och kucken, dass
een d’Entreprisë sensibiliséiert fir an dem Klimapakt
matzemaachen, a wann een déi dote Voleten ëmsetzt,
da kritt een natierlech och Punkte bäi, wëssend, dass
mer elo am Joer 2016 op 63% sinn, wat eis Zertifikatioun ugeet. Also, et geet weider no uewen an déi
heite Mesuren droen natierlech dozou bäi, dass dee
Prozentsaz weider wiisst.
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Dat zu deenen zwou Kommunikatiounen, déi ech
dem Gemengerot wollt maachen. Ech kucken hei ob
d’Kollegen aus dem Schäfferot nach déi eng oder aner
Kommunikatioun hunn, dat schéngt net de Fall ze sinn,
da géif ech eriwwer goen op d’Gemengefinanzen.

2.

Gemengefinanzen

2.1. Ännerung vum Kapitel XXX: Parking résidentiel
– vum geännerten allgemengen Taxereglement vum
26. November 2001
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): An dësem Beräich gëtt d’Taxereglement geännert, an do
seet d’Claudia Dall’Agnol eis méi dozou.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Ja, dat ass relativ kuerz, do geet et dorëms, dass mer mussen an
d’Taxereglement déi nei Adresse vum Projet Am Duerf
dobäisëtzen, well wann déi Leit elo ufänken eran ze plënneren Enn des Joers, kéimen déi soss net an de Genoss
vun enger oder zwou Vignetten, wann se dann eng wëllen, sou wéi all déi aner Leit, déi am Zentrum wunnen.
Firwat kënne mer dat dann elo an d’Taxereglement setzen an net an e Verkéiersreglement? Ma do si keng Parkplazen, also musse mer jo och keng Parkplaze reglementéieren, mee mer bidden de Leit just wann se wëllen eng
Vignette un, an dofir geet et duer, dass mer d’Adressë
vun deem Projet am Duerf an d’Taxereglement drasetzen. Esoubal se dann era plënneren a si kommen an eise
Populatiounsbureau, kënnen se dann och eng Vignette
ufroen, wann se dann eng brauchen oder eng wëllen.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
Claudia Dall’Agnol, ginn et nach Froen dozou? Jo,
Madame Kayser.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, ganz kuerz, ech weess, mer hu laang iwwert de Parking résidentiel geschwat, mee et si mer
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awer elo scho Saache zu Ouere komm, wou ech wollt
kuerz nohaken.

relativ schwéier géif ginn, well wou zum Beispill fänkt
de Brill un a wou hält en op?

De Parking résidentiel hu mer jo hei unanime matgestëmmt. Wéi maache mer dat elo wann d’Leit eis soen,
déi déi am Parking résidentiel Gebitt sinn, déi kréien
eng Vignette. Zum Beispill een an der BoîtebiergerStrooss, wann deen een huele geet an d’Duerf, dee
ka fir näischt do parken, deen aus der LëtzebuergerStrooss eben net. Wat soe mer deene Leit?

Wat ass fir deen een Tattebierg a wat ass net méi
Tattebierg?

Dat si Saachen déi mer effektiv net bis zum Enn ausgeduecht hunn.
An da wollt ech och nach nohaken, wéi ass dat am Brill?
Kruten do déi Leit, déi just an deenen Zone-résidentielle wunnen, an de Wuze vun der Mayerisch-Strooss,
Tesch-Stroos, Metz-Strooss, eng Vignette oder huet
de ganze Brill schonns eng Vignette?
Dat war nach eng Fro, wou d’Leit mech drop opmierksam gemaach hunn.
An dann, déi kleng Geschäfter wéi zum Beispill um
Tattebierg, do ass e klengen Zeitungsbuttek, do haten déi scho gesot, do bleift kee méi bei mir stoe fir
séier eran ze sprangen. An der Stad hunn se op verschiddene Plazen esou e Parking de courte durée fir
fënnef Minutten, wou duerno esou e Poteau erop geet,
gemaach. Ob een esou eppes eventuell kann envisagéiere fir déi kleng Geschäfter an deene Géigende vum
Parking résidentiel vläit e bëssen ze ënnerstëtzen.
Ech weess, et huet elo net onbedéngt eppes domadder ze dinn, mee dat si wahrscheinlech Froen, wou Dir
villäicht och schonns drop ugeschwat gouft, an et ass
villäicht net schlecht, de Leit elo schonns e bësse kënnen dorop ze äntweren. Merci.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Sinn nach
weider Froen? Nee, dat schéngt net de Fall ze sinn.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Ech probéieren
och ganz kuerz dorop ze äntweren. Et ass esou, mer
haten dat anert schonns duerchduecht, ech sinn och
bal sécher, dass mer et hei gesot haten, datt ee kéint
Diddeleng an Zonen andeelen, fir deem doten aus de
Féiss ze goen. Wéi mer eis awer do de Plang vun Diddeleng ugekuckt hunn, do hu mer gemierkt, dass dat

An dorunn huet et an enger éischter Phase gehaangen. A wa mer dat hätte weider wëlle diskutéieren, da
wiere mer ni unkomm. Dofir hu mer gesot, dass mer et
elo mol ulafe loossen a kucken, wéi et sech entwéckelt,
an da spéider kucken ob mer et awer sollen a kënnen
an Zonen andeelen.
Mee wa mer et wierklech wëllen an Zonen andeelen,
da musse mer eis heibannen unanime eens sinn, wéi
déi Zone sollen ausgesinn, well soss kréie mer Kaméidi
mat all Mënsch.
Dofir hu mer gesot, mer loossen et elo mol esou ulafen, mee mer kennen deen dote Problem effektiv och,
dat war eis vun Ufank un och bewosst. Dofir hu mer
och gesot, dass mat der Vignette, also mam Parking
résidentiel, de Parking Fohrmann ausgeklamert gëtt
fir eben ze verhënneren, dass deen déi ganzen Zäit voll
geparkt géif ginn.
Fir de Brill, do sinn déi Stroossen dran déi dra sinn am
Verkéiersreglement, plus gëtt et do nach déi Iwwerlappungszonen, déi Dir hei och genau an deem Taxe
reglement fannt.
A just déi, déi hei an deem Verkéiersreglement dra
sinn, respektiv déi Adressen, déi hei an dësem Taxe
reglement dra sinn, déi kruten eng Vignette ugebueden, déi aner net.
An dat anert war déi Courte durée. Jo, dat liicht mer
an, ech muss just soen, bei Tattebierg, dat ass e bëssen e schlecht Beispill, well do si mer hanne bäi a vir
widder mat de Parkplazen. Dat war eng vun deene
Stroossen, virun allem do wou den Zeitungsbuttek
ass, d’Michel Gindt-Strooss, wou mer permanent Reklamatioune kritt hunn, an déi eis während Joere geckeg gemaach hu fir dee Parking résidentiell ze kréien,
well déi absolut keng Parkplaze méi hunn.
Mer hoffen natierlech, dass et elo e bësse besser geet,
wa mer owes elo zumindest emol déi Camionnetten eraus hu vun dem Parking. Ech verstinn d’Suerg. Et ass elo
esou, un eis ass nach net eru getruede ginn, och schrëftlech net, op alle Fall net an deene leschte puer Wochen.
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Et muss ee kucken, wann sech do e Problem géif stellen, op een deene Leit iergendwéi kéint entgéint kommen,
nach wësse mer, wa mer de Leit do entgéint kommen,
da jäizen all déi aner Leit an der Strooss, well et ass alt
erëm eng Kéier eng Parkplaz, déi fir déi fort ass.
Dofir, kommt mer loossen et elo einfach emol ulafen, et
leeft jo réischt un, d’Vignettë sinn elo verschéckt ginn.
Kommt mer loossen et elo mol sechs Méint bis e Joer
ulafen, an da kucke mer wou wierklech d’Problemer
sinn, wou mer sollen a kënnen nobesseren. Well ech
mengen, dass wann et bis leeft, an d’Leit sech doru
gewinnt hunn, da léise verschidde Problemer, déi sech
villäicht elo nach stellen, vum selwen. Anerer natierlech net, an et ass do wou mer sollen nobesseren.
Awer elo géif ech wierklech warnen, fir virun de Won ze
sprangen, well all kéiers wa mer iergendeppes änneren, da vergiesse mer villäicht eppes anescht.
Mee den Haaptgrond firwat mer et net an Zonen agedeelt hunn, war deen, dass mer, wann dir dat laang gezunnen Diddeleng kuckt um Plang, mer eis eigentlech
net eens gi si wat elo wat ass.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Mer kucken dat
doten no, mer mussen ebe just eng Léisung fannen,
vu datt mer eis Pecherten net kënnen de ganzen Dag
laanscht d’Post lafe loosse fir dass se net blockéiert
ginn de ganzen Dag. Dat ass ëmmer e bëssen de Problem, de Knackpunkt, dee mer hunn, wa mer esou eppes schafen. Mer kommen domat Leit entgéint an aner
Leit profitéieren dovunner, an dat sinn eigentlech déi,
déi ee misst mam Ouer huelen, mee déi mer net ëmmer erwëschen.
D’Iddi begréisse mer op alle Fall, an ech kucke mer dat
och un, wou déi da fréier waren. Merci.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci,
nach weider Stellungnahmen? Dat schéngt net de Fall
ze sinn, da géif ech proposéieren, dass mer zum Vote
iwwerginn: Wien ass mam Taxereglement averstanen?
Dat ass unanime. Merci.
Ech hat ufanks vergiess ze soen dass d’Jessica David
sech entschëllegt huet fir dëse Gemengerot.

Fir de Quartier Italie wier et relativ einfach gewiescht,
mä bei anere Plazen ass et vläicht e bësse méi schwéier.

2.2. Attributioun vun ausseruerdentleche Subsiden

Jean-Paul Gangler (CSV):Ech hätt vläit an deem ganze
Volet Parking eng kleng Suggestioun ze maachen: Mer
hate fréier ëmmer bei der Post eng bis zwou Plaze virun
der Post an der Jean Jaurès-Strooss, déi ware mat
Stricher blockéiert fir dass een do konnt ganz kuerz
stoe bleiwen a Bréiwer ageheien oder e Pak siche goen.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Da géife
mer op d’Subside-extraordinairen iwwergoen, do hu
mer fënnef Stéck, wou de gréisste Bénéficiaire den
Handball ass, engersäits d’Damme fir den Tittel, dass
se 2016 Champion vu Lëtzebuerg waren, dann och,
dass se d’Coupe gewonnen hunn 2016 an dat sinn
zweemol 250 Euro.

An et si vill Leit, déi dat elo vermëssen an déi soen, elo
muss ee schonn egal wéi do stoe bleiwen.
Wier et net méiglech, wa mer villäicht de Parking erëm
eng Kéier iwwerdenken, fir do eng bis zwou Zone virzegesi virun der Post, wou een dann nëmme ka kuerz
zäiteg stoe bleiwen.

Dann nach eng Kéier 500 Euro och fir d’Damme fir den
éischten Tour an der Coupe d’Europe, dann nach eng
Kéier 500 Euro, awer dës Kéier fir d’Männer fir den
Challenge Cup um internationale Plang fir d’Joer 2016
an e Subsid vun 250 Euro fir d’League luxemburgeoise
d’hygiéne mentale fir hire 60. Anniversaire.
Ass de Gemengerot mat deene Subsiden averstanen?

Ech hunn dee System déi leschte Kéier an der Stad op
der Gare gesinn, do sinn esou Kolonnen, déi si gréng
wann ee bäi fiert, do kann een dann 10 Minutte stoen,
duerno ginn se da rout. Dat wier eng flott Saach fir
dass d’Leit sech dorunner halen, well d’Leit siche wierklech no enger Plaz wou se kënne kuerz stoe bleiwe
fir just e Bréif anzegeheien. Merci.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, éier mer elo do dat votéiere vum HBD, wou
ech net wëll a Fro stellen, wollt ech just froen no wéi
enge Critèrë verschidden Associatiounen eben e Subsid kréien an anerer net?

12
rapport

Ech wollt just op ee Bréif agoe vun enger Associatioun, Catch a Smile, déi un Iech erugetruede war fir
e Subsid ze kréien, an déi hei zu Diddeleng eng grouss
Fangemeng huet.
Den T71 huet se ënnerstëtzt, den HBD huet eng
Aktioun gemaach an huet se ënnerstëtzt, déi Gréng
Scouten hunn se och ënnerstëtzt.
Dat ass eng Grupp, déi sech privat gegrënnt huet fir
bei Flüchtlinge sur place ze goen, op Idomeni, op Ios,
dat sinn Diddelenger Meedercher déi am Asaz waren a
sinn. Si sinn op Calais gefuer, an d’Jungle, an déi ware
ganz paff, dass se eng Ofso krute fir e Subsid vun der
Stad Diddeleng.
Wéi gesot, et si scho Veräiner, déi déi Associatioun
gutt ënnerstëtzen, an den Här Buergermeeschter
huet a sengem Bréif gesot, e géif de Courrier weiderginn un d’Associatioun Diddeleng Hëlleft. Do wollt
ech froen als President vun der Associatioun Diddeleng Hëlleft, ob dann do awer déi Leit sech kënnen
drop verloossen, dass se do eng Subventioun kréien?
Well, Dir wësst, d’Rëmelenger Gemeng zum Beispill
ënnerstëtzt se andeems se hinne gratis eng Camionnette zur Verfügung stellt fir op Calais ze fueren, an
et wier schuet wann déi Associatioun, déi och vun den
Diddelenger Leit ganz ënnerstëtzt gëtt, géif eidel ausgoen. Dat ass just e klenge Wonsch vun eis an och vu
villen Diddelenger. Merci.

Joseph Thill (Déi Lénk): Merci Här Buergermeeschter,
och net iwwert de Fong, mee ech war e bëssen iwwerrascht, ech hat dat och schonn am Sekretariat
matgedeelt: Do steet 500 Euro fir den Handball Diddeleng, fir d’Victoire am Challenge Cup, ech mengen
et war fir am éischten Tour matzemaachen. Ech soen
Iech Merci.
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Neen,
dat ass eng Erreur matérielle, si ware scho vill méi
wäit an hire Gedanken. Mer hoffen natierlech och, dass
se dat packen, mer wënschen hinne ganz vill Gléck. Et
si jo och Ambassadeure vun der Stad Diddeleng. Mer
redresséieren déi doten Erreur matérielle, dat ass absolut kee Problem.
Et muss ee soen, generell gesitt Dir hei am Gemengerot just en Deel vun den Demande-de-subsiden, déi
mer kréien, well mer kréien op alle Fall all Woch eng

hallef Dosen Demande-de-Subsiden, dat heescht mer
gi ganz vill Refusen eraus.
Mat Catch a Smile hu mer effektiv engersäits verwisen
un Diddeleng Hëlleft. Diddeleng Hëlleft mécht ëmmer
en Appel à projets, do kënnen si natierlech och drop
äntwerte mat hirem Projet, wann se mat enger ONG
zesumme schaffen.
D’Stad Diddeleng mécht ganz vill fir d’Demandeurs
de protection internationale, mer hu jo eng Struktur
hei, mer hunn e Foyer hei an dat ass och eng Zesummenaarbecht mat der nationaler Croix rouge, respektiv mat der Diddelenger Croix rouge.
Do steet jo näischt am Wee, well eng ganz Rei aner
Associatiounen eis och eng Demande gemaach hu fir
Subsiden, déi och mat DPIe schaffen, déi mer och natierlech op eis Struktur verwisen hunn.
Dat heescht, et ginn och Méiglechkeeten, Catch a
Smile wéi och aner Associatiounen, déi an deem Beräich schaffen, ze ënnerstëtzen, andeems se natierlech
och kënne Projeten ausschaffe mat eisem Foyer, mat
deenen Acteuren, déi do schaffen.
Ech mengen, dass dat effektiv och e Moyen ass fir eng
Ënnerstëtzung ze kréien.
Dat zu den Erklärungen.
Ass de Gemengerot mat deene Subsiden averstanen? Dat ass unanime, Merci.
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3.	Enseignement fondamental
vun

-

Approbatioun

der

nisatioun

Schoulorgafir

d’Joer

2016/2017;
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Da komme mer op d’Schoulorganisatioun fir d’Joer 2017 an
hei begréissen ech och den Erni Ferrari vun eisem
Schoulservice. Déi definitiv Schoulorganisatioun déi hei
virläit, do wollt ech par rapport zu der Diskussioun, déi
mer virun der Summervakanz haten, wat déi provisoresch Schoulorganisatioun ugeet, net nach eng Kéier
an dee selwechten Detail goen, ech wollt awer nach e
puer Informatiounen dem Gemengerot matdeelen, wat
déi definitiv Schoulorganisatioun ugeet.
Et ass esou, dass mer par rapport zu der provisorescher Schoulorganisatioun iwwer 30 Schoulkanner méi
hunn an eiser definitiver Schoulorganisatioun.
Mer sinn elo op 1.140 Kanner, déi am Enseignement
fondamental sinn. Am Cycle 1 sinn dat gutt iwwer 13
Kanner méi, am Cycle 2-4 gutt iwwert 16 Kanner méi
an am Précoce gutt iwwer 4 Kanner méi.
Wann een d’Repartitioun kuckt, do sinn 994 Jongen,
dat sinn 52% vun eiser Schoulorganisatioun an do sinn
946 Meedercher, dat sinn 48%.
A wann een d’Nationalitéite kuckt, dat sinn 1.121 Lëtzebuerger, dat sinn 53%, an 919 Netlëtzebuerger, dat
sinn 47%.

817 Kanner, déi an de Reliounscours ginn, dat sinn
61% , a Kanner déi an de Moralscours ginn, dat sinn
der 520, also 39%.
Dat zu de faktuellen Donnéeën.
Et sinn 230 Enseignanten, déi am Enseignement
fonda
mental intervenéieren, dovunner 161 Fraen an
69 Männer.
Dir wësst, dass mer och 133 Kanner am Précoce hunn,
dass also 68% vun de potentielle Kanner hei zu Diddeleng am Précoce sinn. National läit dat bei 63,5%, also
leie mer do largement iwwert der Moyenne nationale.
Wat de Fall och ass, wat déi Joere virdrun net konnt
méiglech sinn, dat ass, dass Kanner aus dem C1
zweemol an der Woch kënne schwammen goen, an
och Kanner aus dem Précoce, fir déi ass et facultatif,
mee déi si gefrot ginn, déi kënnen eemol pro Trimester
schwamme goen, déi Méiglechkeet hunn se.
Et ass natierlech och esou, dass am Kader vun eiser
Schoulorganisatioun déi Aktivitéite weider lafe vun der
LASEP, deementspriechent awer och de Service médicoscolaire fir d’Rentrée elo seng Aarbecht erëm opgeholl
huet. Mer wëssen, dass mer do en unique Service hei
am Land hunn, dee sengem Rôle ganz flott gerecht gëtt.
Mir hunn awer och an der Kontinuitéit vun der Diskussioun déi mer hate an der organisatorescher Schoulorgani
satioun, dem Éducatiounsminister e Courrier gemaach
iwwer d’Erhéijung vun de Stonne fir d’Orthophonisten
a fir d’Logopäden, fir ze weisen, dass mer déi Disskussiounen, déi mer hei hunn, sérieux huelen an ulässlech
och der Aweiung vun der Maison Relais Gaffelt, hunn ech
dem Minister un d’Häerz geluecht, dass eis dat dote
ganz wichteg ass, an dass déi ganz Schoulkommissioun
an och dee ganze Gemengerot hannert där dote Formu-
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latioun steet, dass mer méi Personal brauchen a punkto Orthophonie an och a punkto Logopädie.
Dann awer och déi zweete Kéier an dëser Schoul
organisatioun, och d’Classe étatique vun den Demandeurs de Protection nationale, dat sinn 10 Kanner, déi
an där Classe étatique sinn, am C1 hu mer 6 Kanner
sou dass mer am Ganze 16 Kanner hunn, déi de Statut hu vum Demandeur de protection internationale.
An dann am C2 hu mer zwee Kanner sou dass déi
Gesamtzuel op 18 Kanner klëmmt. An der Classe étatique sinn eng ganz Rei Enseignanten déi dee Cours
halen. Wat awer och flott ass, ass dass mer eng Rei
passionéiert Enseignanten hunn, déi sech benevol och
zur Verfügung gestallt hunn, fir och do mat ze hëllefen.
Déi aner Kanner, déi net an der Classe étatique sinn,
déi sinn natierlech integréiert an déi bestoend Schoulklassen um Strutzbierg. Et muss ee soen, dass dat
ganz gutt leeft, an dass dat eng gutt Zesummenaarbecht ass, och mat de staatlechen Instanzen.
Wat mer och gemaach hunn an der Kontinuitéit vun
der leschter Diskussioun, déi mer hei haten, ass dass
mer e Courrier gemaach hunn un d’Associatiounen am
Kader vum Plan d’encadrement périscolaire, vum PEP.
Dir wësst, dass och Gemengeninstitutioune wéi
d’Museksschoul do mat maachen, do hu mer och eng
Rei Retoure kritt vun Interessenten, vu Veräiner, déi
do mat maachen, notamment Sportsveräiner. Och dat
ass ganz positiv, nach muss een theoretesch a praktesch kucken, wéi een dat zesumme kann ëmsetzen.
Dëst gesot, wollt ech nach kuerz drop agoen, mer hate
jo d’Aweiung vun eiser Maison Relais elo viru gutt zwee
Deeg, wou mer Plaz geschaf hu fir 50 Kanner méi. Dat
heescht, virdru waren 85 Kanner do, elo ass Plaz fir 135
Kanner a mer hunn en Total an Diddeleng vu ronn 940
Kanner, déi an d’Maison Relais ginn, also e ganz groussen
Eventail vu Kanner, déi vun eise Strukture profitéieren.
An eiser Gemeng stëmmen also d’Parametere fir eng
gutt Schoulorganisatioun 2016-2017 iwwert d’Bühn
ze kréien, natierlech mat enger ganzer Rei Komponenten, un deene mer weider schaffe fir dass nach kënne
Verbesserunge stattfannen am Kader vun der Schoulorganisatioun an dat zum Virdeel vun eise Schoulkanner
a vum Léierpersonal, wou een awer muss soen, dass
d’Zesummenaarbecht ganz gutt ass, a wou een och nach

eng Kéier hei muss betounen, dass awer contrairement
zu enger ganzer Rei Diskussiounen, déi hei am Land gefouert gi sinn, hei zu Diddeleng d’Zesummenaarbecht
zwëschent den Enseignanten an dem edukative Personal
vum Enseignement fondamental a vun de Maison-Relaise wierklech ganz gutt klappt, fléissend vun Hand
geet, an dat si positiv an encourageant Messagen, déi
ee vun Diddelenger Säit hei kann op alle Fall kloer soen.
Och do e ganz kloere Statement, dass déi Zesummenaarbecht klappt, och dat ass ganz wichteg, well
mer schaffen alleguerten, oder déi Persoune schaffen
alleguerten am Intérêt vun den Diddelenger Kanner.
Et ass dat wat ech nach vun e puer Prézisioune wollt
ginn zu dëser definitiver Schoulorganisation. An elo kënnen déi verschidde Fraktioune Stellung dozou huelen.
Merci.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, Dir hutt schonns op puer Froen, déi ech
déi lescht Kéier uklénge gelooss hunn, geäntwert, wat
d’Classe d’accueil ass fir eis Demandeur-d’asilen.
Dat ass jo flott ze gesinn, dass déi och gutt an hir
Klassen och deelweis integréiert sinn, an ech sinn och
frou, dass Dir och, wéi Dir et och versprach hutt, e
Bréif gemaach hutt un de Ministère fir dass mer e
puer Stonne méi kréie fir Intervenanten als Psychomotricien an Orthophonisten an eise Klassen.
Dat war jo och ëmmer eng Demande vun der CSV, dass
mer do eventuell esouguer sollen e Poste schafen. Mee
wa mer Stonne géife bäi kréien, wär dat jo gutt, leider
ass et jo dann esou, dass mer dëst Joer nach keng
Stonne kritt hunn, dat ass jo e bësse bedauerlech,
mee bon, was nicht ist kann ja noch werden. Hoffe mer
alt, dass mer d’nächst Joer do Erfolleg hunn, soss
kann ee jo nach eng Kéier iwwer eis Idee nodenke fir
effektiv och e kommunale Posten ze schafen als Orthophonist an als Psychomotricien.
Ech hunn e puer Detailfroen zu den Ënnerlagen, déi mer
kritt hunn. Merci och dem Erni Ferrari a senger Equipe
fir eis déi komplett Organisatioun nach eng Kéier
ze schécken.
Ech war am Ufank erféiert, do hat ech gelies bei der
Madame Casanova, déi och psychomotoresch Aarbecht mécht, dass si do 0 Stonne kriit als Mission spé-
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ciale, mee do hunn ech herno awer gesinn, dat ass
ewell anescht formuléiert, dat ass elo eng Décharge
vu 25 Stonnen, da sinn ech alt frou, dass dat OK ass.
An da wollt ech froen, d’Madame Cynthia Meyrath
huet och 23 Stonne fir an der Équipe multiprofessionelle mat ze schaffen. Wéi eng Aarbecht mécht si do?
Dat ass eng Detailfro.
An dann, wat ech net verstinn, dann ass och nach en
Här, dee kritt zwou Stonnen Décharge culturelle. Wat
ass domadder verbonnen?
An dann ass nach eng Fro wou ech och net weess wat dat
ass, eng “Décharge Commu”, déi ass just eng Kéier bei
de Stonnen opgelëscht, do weess ech net wat dat ass.
An da musst Der mer och vläit nach erkläre firwat de
Responsable informatique an deenen ënnerschiddleche
Schoulgebaier ënnerschiddlech Déchargë kritt. Deen
ee kritt eng hallef Stonn, deen aneren eng, zwou bis
dräi an eng hallef Stonnen, ass dat ofhängeg vun der
Schülerzuel pro Gebai? Dat wollt ech nach nohaken.
Dann, wat mer och begréissen, dat ass och am Courrier
an dat ass, dass beim Schwammen och den Agent municipal, deen d’Surveillance am Bus huet, kann hëllefe beim
Un- an Ausdoen, wann ech dat richteg verstanen hunn
an och de Schwammmeeschter, wa keen am Baseng ass.
Dat war jo och en Uleies besonnesch vun de Spillschoulsjofferen, ech hat schonn drop higewisen, dass déi soss
e bëssen enk an der Zäit ginn, fir déi kleng Butze prett
ze maachen, fir an d’Waasser an och fir erëm eraus aus
dem Waasser. Si hunn et jo leider missen esou maachen,
dass heiansdo se missten deen Enseignant mathuelen,
deen Appui sollt ginn, fir dass se iwwerhaapt do zu Wee
kommen, an ech hat och nach eng Kéier dorop higewisen, dass Problemer si fir déi Kleng ze föhnen, dass een
déi muss eenzel op e Stull stelle well déi Föhnen nëmme
mat engem Sensor ginn, an déi Kleng net grouss genuch
si fir un de Föhn ze kommen. Ob do villäicht iwwerluecht
ginn ass, fir do eng aner Léisung an de Schwämmen ze
fannen? Dat ass eng Fro un de Schäfferot.
Dann zum PEP, den Här Buergermeeschter huet gesot,
mer sinn eng vun deene wéinege Gemengen, wou eng
excellent Entente ass tëschent de Maison-Relaisen
an de Schoulen, dat ass heiansdo Rapp a Klapp, wat
ech esou héieren am Land. An do si mir jo awer wierklech ganz gutt gestallt.

Ech hunn do nach eng, zwou Detailfroen: Um Site vun
der Schwämm steet och, dass do eng “grande salle
polyvalente dans les combles permettant des activités de psychomotricité” ass. Mee meng Fro ass: Wéi
eng Psychomotricienë ginn dann dohinner? Vu dass
eis Psychomotricitéitsstonne jo awer vun den Enseignante gehale ginn, ginn déi och ausserhalb vun de
Schoulzäiten, zum Beispill eben an d’Schwämm fir do
mat de Kanner psychomotoresch ze schaffen?
An do maachen ech awer elo eng kleng Paranthèse op:
Hätte mer elo e Gemengepsychomotricien, dee kéint dat
dann elo zum Beispill och ausserhalb vun de Schoulzäite
maachen. Awer mer si schonns emol frou, dass esou
e Sall do ass, an ech hoffen och, dass deen net eidel
steet, well um Deich hu mer jo och esou e Sall, an dee
gëtt jo och genotzt, souwuel an de Schoulzäite wéi och
hors de Schoulzäiten, well dat op engem Site ass, an
de Site vun der Schwämm läit nun awer emol méi wäit
ewech vun der Schoul Brill, där hir Kanner dohinner ginn.
Dann ass och d’LASEP, déi mer natierlech och begréissen an och d’Schwammen, dass dënschdes an donneschdes mëttes d’Kanner vun der Maison Relais kënnen
an den Hartmann schwamme goen, och wa soss keng
Kanner mat den Eltere kënne schwamme goe well dënschdes an donneschdes mëttes d’Schwämm jo leider
zou ass fir de Public. Mee dat dote begréisse mer awer
explizit, dass wéinstens déi Kanner do kënnen higoen.
Wat d’Museksschoul ubelaangt, do hate mer jo och
d’lescht Joer schonn, dass den Éveil musical an de Maison-Relaise gehale gëtt, an ech hunn och elo gelies, dass
den Transport dënschdes an donneschdes vun de Maison-Relaisen an d’Museksschoul ab 15.45 Auer funktionéiert. An och do ass flott, dass duerno entweder de
Retour an d’Maison Relais assuréiert ass, oder dass
d’Kanner vun der Museksschoul kënnen heem goen.
Do ass just eng Fro: Wéivill Kanner profitéieren dovunner an huet dee Projet och Succès?
Da wollt ech nach nofroen, am Eecherdall, do steet och,
dat ass jo just eng Précoce-Klass do: “Les activités de
la Maisons-Relais ont lieu dans la salle de classe”. Ass
dat en neie Moment?
Well mer hu jo am Fong just d’Précoce-Maison Relais
Kombinatioun op Lenkeschléi an um Strutzbierg. Do
wollt ech nofroen: Wat heescht déi doten Interventioun
vum Eecherdall, Activités Maison Relais am Klassesall?
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An da wollt ech nach froen, och elo mat der Erëffnung
vun der Gaffelter Schoul, do hu mer héieren, do ass
esouvill méi Plaz geschaf ginn, et ass jo och en extreme
Besoin an deem Quartier.
Och do nach eng Kéier meng Fro: Wéi gesäit et elo do
aus mam Précoce? Ass do och virgesinn, dass zum Beispill ab dem nächste Joer och do eng Maison Relais
Précoce funktionéiert, wéi mer se op Lenkeschléi an um
Strutzbierg hunn, wou jo och en extreme Succès huet?
Dat waren déi puer Remarquen, déi ech nach wollt soen.
Mir als CSV ënnerstëtzen eis Schoulorganisatioun a
mer félicitéieren nach eng Kéier esouwuel den Titulairen
an de Schoulen, wéi och den Éducateure fir déi flott Zesummenaarbecht an och fir déi flott Zesummenaarbecht
an de Schoulen an iwwer déi 6 Schoulen eraus, well se
ëmmer kucken, den Optimum och vun all deene Stonnen,
déi leider ni duergi fir all Kand individuell a gutt ze betreien, fir awer do e Konsens ze fannen, fir dat Beschtméiglechst erauszehuelen an eise Kanner déi beschtméiglech
Chancen an eise Schoulen ze ginn. Merci.

Bob Claude (LSAP): Merci Här Buergermeeschter, Dir
Dammen an Dir Häre vum Schäffen- a Gemengerot, den
Här Buergermeeschter hat eis jo wierklech a relativ
kuerzer Zäit, an dat ass och gutt esou, déi präzis Chiffere ginn. Mer hunn dat Ganzt jo schonns am Mee och
deelweis gehéiert, d’Poste sinn elo definitiv besat ginn.
Wat flott ass, sinn déi Froe vun der Madame Kayser,
éischtens emol och ganz positiv gestallt, an op déi Froe
wäerte jo dann Äntwerte kommen. Verschiddener weess
ech, awer anerer, do sinn ech dann och gespaant.
Ech mengen, eng Schoulorganisatioun ass ëmmer
esou, et muss ee kucken, wéi d’Klasse verdeelt sinn,
dat ass nach ëmmer dat wichtegst, d’Zuel vun de Kanner op de Klassen. Sinn se ze héich, dann ass et e
Problem, sinn se vill ze vill ze déif, dann ass et och net
gutt, an do leie mer zu Diddeleng ebe ganz gutt.
Ech hunn nogekuckt, mer hunn 10 Klasse wou 20 oder
méi Kanner dra sinn, mer hu just zwou Klassen, wou, dat
nennen ech da schonns ganz vill Kanner sinn, dat sinn
zwar nëmmen zwee bis dräi 3 méi. Zu Butschebuerg ass
e 4. Schouljoer mat 23 Kanner, mee ech hu mer soe gelooss, dass do vill Appuisstonnen dropgesat gi sinn an
dass déi Léierpersoun an deem Sënn och do gehollef kritt.

Souvill zu den Zuelen an esouvill eigentlech zur Schoulorganisatioun.
Am Kader vum Plan d’encadrement périscolaire, deem
sougenannte PEP, wëll ech kuerz op d’LASEP zeréck
kommen. Ech maachen dat all Joer, ech froen all Joer
Informatioune bei de Responsabele vun deene Coursen.
Wat ech sécher elo weess, no den Informatioune wou
ech kritt hunn, dat ass dass se gehale ginn an den
Turnsäll Gaffelt, Strutzbierg a Brill. Et si sechs Léierinnen, ee Schoulmeeschter an eng Éducatrice, déi elo
drop sinn. Et ass méiglech, dass och nach e Chargé
sech drëm bekëmmert, ganz präzis Zuelen hunn ech
leider keng kritt, och d’Kannerzuelen, do sinn ech eréicht op 67 komm, do hu sechs vun deenen acht mir
geäntwert. Wann ech déi Zuelen awer kréien, da kann
ech déi no reechen. Et ass méiglech, dass et e wéineg
manner Kanner sinn, well 67 fir dass dat sech verduebelt, d’lescht Joer hat ech geschwat vun 126 Kanner,
da wier dat jo net grad de Fall.
Ech wëll och op dee Bréif kuerz agoen, wou den
Här Buergermeeschter ugeschwat huet, deen un
d’Veräiner gaangen ass.
Wann een deen Tableau kuckt, vun deenen, déi geäntwert hunn, et si just acht Veräiner, déi positiv geäntwert hunn, an ech muss och soen, dass vun deenen
acht Veräiner der eigentlech sechs hir Trainingszäiten
oder Aktivitéitszäiten - wéi d’Scouten zum Beispill uginn hunn an dass déi meeschte Veräiner, also sechs
vun acht Veräiner, Zäiten ugebueden hunn, wou net an
den Zäite vun de Maison-Relaise leien.
Dat heescht, do ass u sech keen neie Moment, erlaben
ech mer mol ze soen.
Wat positiv ass, ass de Bustransport, dee fir
d’Museksschoul gemaach gëtt. An deene Joere virdrun
ass hei geschwat ginn, firwat gëtt dat net fir ganz Diddeleng vun der Gemeng organiséiert? Mee ech mengen, wann een dat e bësse méi kloer analyséiert, da
kënnt een drop: Ee Bus géif net duergoen, da misste
verschidde Bussen zu verschiddenen Zäiten iwwerall an
de Quartiere fortfueren, a wann dann eng Kéier ee géif
vergiess ginn, da wier och erëm eppes net gutt.
Also, ech mengen, dat ass eng Entreprise, si kënnt villäicht eng Kéier, et ass och méiglech, dass aner Gemengen
dat och maachen, mee dat sinn da sécher Gemengen, déi
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éischtens emol vill méi kleng sinn a wou d’Quartieren net
esou verstreet leien ewéi hei zu Diddeleng. Dofir géif ech
mengen, dass een dat elo mol soll op deem Standpunkt
loossen.

alles richteg funktionéiert, an déi maachen da villäicht
dem engen oder deem aneren e béise Fanger.
Ech géif zwar gär gesinn, wéi dat an der Praxis geet.

Ech wëll op eppes Aneschtes agoen, ech hu vum Schoulpresident vum Strutzbierg, dem Ronny Bonvini, e Rapport kritt, deen hie gemaach huet op enger Entrevue,
déi de Minister mat deene ronn 150 Presidente gemaach huet. Hien hat se zesumme geruff an huet hinne verschidde Saache matgedeelt, deelweis Saachen,
déi mer schonns héieren hunn, och oft nëmmen an der
Press, awer do sinn e puer interessant Punkten dobäi.

Et gi Médiateuren agesat, et ass alles e wéineg dat
selwecht, Médiateuren déi verschidde Saache solle
verbesseren, besonnesch mat der Inklusioun vu Kanner
mat spezifesche Besoinen.

Dat huet elo net direkt mat der Organisation scolaire ze dinn, déi mer elo sou hei virleien hunn, mee
zum Beispill - ech picken dat a Stéchwierder eraus
- d’Schoulpresidente vun de Schoule kréien nach méi
Responsabilitéiten. Ob se méi Déchargë kréien, dat
stoung awer wéi et schéngt am Raum.

Wat wichteg ass: Et ass versprach ginn, 150 Instituteur-spécialiséen, déi hors contingent dann an
d’Gemenge geschéckt gi fir ze hëllefen, besonnesch
fir Kanner mat spezifesche Besoinen. Och nach epuer
aner Saachen, do ginn ech net drop an.

Elo heescht dee PRS PDS, dat ass de Plan de dévelopement scolaire.
Dat sinn Detailer, déi interesséiere just d’Insider villäicht.
Et gi vill och nëmme sou Nimm geännert, d’Instituteurs
ressources, déi Häre sinn dann net méi do, mee si gi
remplacéiert, ech huelen un dass et oft déi selwecht
sinn, duerch sougenannte Spezialisten. Déi mussen
awer e Master hunn, dat heescht eng Formatioun, an
déi sollen de Schoulen dann an der Elaboratioun vun
deene PDSen hëllefen.
D’Inspekteren, déi ginn net direkt ofgeschaaft, si heeschen dann anescht, et gi 15 Directeur-régionauxen,
an et ginn 15 Direction-régionalen. Mir ware bis elo
jo mat Monnerech an engem Ressort, elo komme mer
dann an Zukunft mat Kayl a mat Rëmeleng an där regionaler Direktioun, an do kënnt dann een oder zwee,
esouguer bis zu véier Directeur-adjointen, dat sinn
dann och Inspekteren.
Dann nenne mer se eben anescht, da soe mer Moien Här
Direkter wann en era kënnt, déi ginn dann dodrop gesat.
Wat interessant ass, an do si mer erëm beim PEP mat
de Maison-Relaisen, do huet den Här Minister gesot,
dass elo 22 Agent-régionauxe kommen, an déi ginn an
d’Gemenge geschéckt, an déi kontrolléieren dann ob

Den Observatoire de la qualité régionale, dat huet viru
Joeren e wéineg anescht geheescht, deen ass dann
och do fir bei dem PDS ze hëllefen.

Interessant ass, an de Spillschoulen, wa mer schonns déi
Sproochendebatt hunn, dat hut Der och vläit matkritt,
ech wëll just heisoen, d’Lëtzebuergescht bleift selbstverständlech d’Langue véhiculaire an der Spillschoul, mee
et gëtt awer och schonns ugefange mam Franséischen,
an do sollen elo Formatioune gemaach gi mat Enseignante vum C1 fir dass déi da a Kierzt do léieren, an da kann
ech mer virstellen, dass se 2017 och méi Franséisch op
eng Kéier an de Spillschoule geschwat gëtt.
An dann nach eng gutt Noriicht, wat de Kontingent
ugeet: Do ass den Encadrement de base fir all d’Schüler,
dee gëtt erhéijt an dat géif mat sech bréngen,
dass d’Moyenne vun de Klasse vu 16 op 14,85 Schüler
pro Klass géif erof falen. D’Kanner kënne mer elo net
deelen, mee dat ass sou eng Richtlinn, dat ass u sech
jo dann eng gutt Saach, dat Ganzt soll a Kierzt an der
Chamber votéiert ginn, a mat deene puer Informatioune
wëll ech Iech Merci soe fir d’Nolauschteren.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci fir
den Ausbléck op déi zukënfteg Schoulorganisatioun an
déi aktuell Schoulorganisatioun. Sinn do nach weider
Stellungnahmen?

Michèle Kayser-Wengler (CSV): No deem laangen Exkurs vum Här Bob Claude iwwer d’Zukunft gesinn ech
zwar leider schwaarz fir eis Demande, déi mer gemaach hunn, well mat deene villen administrativen a
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Kontrollersposten, ech weess net ob dat wierklech de
Besoine vun de Kanner entsprécht.
Ech weess net ob mir do nach genuch Suen an de
Keessen hu vum Ministère fir eiser Demande Rechnung ze droen, fir eventuell sur place de Kanner méi ze
hëllefen, well et ass do wou et feelt.
Déi Kontrollerposten, dat ass och esou eng Saach, ob
dat alles ëmmer esou néideg ass, well ech denken esou
wéi et bis elo leeft an den École-fondamentalë leeft et
gutt, an ech denken, den Objektiv geet e bëssen an déi
falsch Richtung, an dat bedauere mer, an dofir maachen
ech nach eng Kéier déi Demande, dass mer eis effektiv sollen nach eng Kéier iwwerleeën, ob mir net sollen
als Diddelenger Gemeng fir eis Diddelenger Kanner eng
Eegeninitiativ huelen an do déi Poste kreéieren, Psychomotricien, Orthophonist well ech gleewen net, dass mer
do vum Ministère nach e Su kréien, well wann do esou en
administrativen Apparatschik opgebaut gëtt, da gesinn
ech do e bësse schwaarz, an dat bedauere mer. Merci.

Colette Kutten (Déi Gréng): Also, ech wëll elo net nach
eng nei Diskussioun hei lass trëppelen, ech wëll just
soen, déi wichteg Saache sinn ervirgehuewe ginn. Ech
fannen, dass ënnert deene gegebenen Ëmstänn eis
Schoulorganisatioun hei zu Diddeleng ganz gutt funktionéiert, mer kënnen deene Leit Merci soen, déi dat
alles organiséiert hunn, esouwuel de Leit hei vun der
Gemeng, an awer och den Enseignanten alleguerten.
Ech fannen et awer trotzdem wichteg, dat wat de Bob
Claude elo gesot huet, dat ass eben déi zukünfteg Ausriichtung, dass déi awer elo mol diskutéiert gëtt, an och
villäicht emol e bësse méi genee analyséiert gëtt.
Ech mengen net, dass all Aspekter esou negativ sinn,
an dass mir zu Diddeleng hei eis eege Psychomotric
iennen a Spezialisten a Spezialistinnen hunn, dat ass
villäicht ganz wënschenswäert, wann een awer bëssen
iwwer Land kuckt, déi kleng Gemengen déi hu guer keng
Méiglech
keeten, déi fannen, dass se ëmmer am Ree
stoe gelooss ginn. Dat hunn ech nach d’lescht Kéier am
Gespréich mat Leit vum Terrain héieren, sou dass et jo
awer och sënnvoll ass, dass gekuckt gëtt dass eng Verdeelung iwwer Land klappt, a mer kënne jo och net nëmmen eis do gesinn, quitte dass dat eis éischt Suerg ass.
An ech géing hoffen, dass mer an enger nächster
Schoulkommissioun villäicht géingen emol e Rapport

kréie vun där doter Entrevue, well dat interesséiert
eis jo awer alleguerten, an dass mer do kéinten e bësse méi genee kucke wat dat fir eis um Terrain konkret
bedeit. Ech soen Iech Merci.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
der Madame Kutten. Da géif ech dem Erni Ferrari
d’Wuert gi fir op e puer Punkten anzegoen.

Erni Ferrari (Chef de Service vum Enseignement): Merci
Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Häre vum
Schäffen- a Gemengerot, éier ech elo op déi eenzel
Detailer vum Scolaria aginn, also vum Programm wou
all déi Detailer drasti vun der Schoulorganisatioun:
Dat ass e Programm, deen ass eis vum Ministère
virginn, do sinn och schonns vill Saache virdefinéiert,
sou dass mir do net méi kënnen eenzel Definitioune
bäi setzen. Dat heescht, keng Gemeng kann do Kommentären derbäi flécken. Mir mussen déi Terminologie
benotzen, déi si eis zur Verfügung stellen, an doduerch
kënnt dann eben och, dass bei der Madame Casanova
oder bei der Madame Meyrath do ebe Mission spéciale
mat 0 Stonnen stinn. Et dass esou, dass si wuel eng
Décharge hunn. Fir dass si awer herno an de Listingen optauchen, hu mer missen e Wee fanne, fir si an
de Programm eran ze kréien. Wa mer do zevill Stonnen antippen, da komme mer iwwert de Kontingent,
dee mer zegutt hunn, da geet erëm eng Alarmluucht
un. Mee si schaffen awer hir 25 Stonnen (d’Madame
Casanova) an 23 Stonnen (d’Madame Meyrath).
Wéi gesot, d’Madame Casanova ass elo haaptsächlech um Deich aktiv, si schafft momentan do fir
d’Commission d’inclusion scolaire (CIS). Wou se elo genee agesat gëtt, dat hänkt dovunner of wéi d’Besoine
vun de Schoule sinn, wat d’Presidenten vun de Schoulkomitéen ufroen, a wéi dann d’CIS déi Leit um Terrain
wëll asetzen. Dat ännert jo am Laf vum Joer och regelméisseg, do si mer net ëmmer um neiste Stand, wien
elo wou drun ass.
Déi Décharge Culture ass fir den Här Grün, hien
schafft um Landesniveau fir eng Schoulmeeschter
gewerkschaft, huet also dofir 2 Stonnen Décharge zegutt. Dat sinn Déchargen, déi gi vum Ministère direkt
un d’Enseignantë accordéiert, an déi stinn dann eben
esou an der Schoulorganisatioun dran.
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D’Décharge Commu, déi ass fir d’Gemeng geduecht,
an dësem Fall fir den Här Zuang, dee jo och deelweis fir
d’Gemeng fir d’Maison Relais schafft.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): D’Madame Wilhelm
huet och eng Décharge Commu.

Erni Ferrari (Chef de Service vum Enseignement): Si huet
och d’Décharge Commu, dat ass well mer nach ëmmer
Liesungen organiséiere fir d’Kanner, déi hat d’Madame
Terzer all déi Jore virdrun organiséiert, a fir déi Lies
unge fir d’Kanner vum Cycle 2-4 ze organiséieren,
krut d’Madame Wilhelm och vum Ministère nach déi
zousätzlech Décharge.
Den Informatique, firwat ass et verschidde vun engem
Enseignant op deen aneren? Dat hänkt dovunner of a wéi
enger Schoul se sinn a wéivill Computeren déi Schoulen
hunn. Dat heescht, wat méi Computeren, wat se méi
Stonnen Décharge kréien. Do gesäit de Ministère vir,
dass pro 50 Computeren, déi an de Schoule sollen an
der Rei gehale ginn, déi Leit eng Stonn Décharge kréien.
Déi Enseignantë këmmere sech dann haaptsächlech
dorëms, dass d’Software installéiert gëtt a funktionéiert, oder de Stecker rëm agestach gëtt wann e vun
engem virdrun erausgezu gouf. Mer hu jo e Service Informatique hei an der Gemeng, dee fir gréisser Problemer
zoustänneg ass, wann zum Beispill d’Enseignantë ab engem gewësse Moment e Probleem net behuewen kréien.
Wéi gesot, dat ass de Schoulprogramm Scolaria, mer
kréie virgeschriwwe wéi eng Terminologie mer musse
benotzen, do kënne mer keng bäiflécken, wahrscheinlech fir dass et um Landesniveau da méi oder wéineger
iwwerall identesch soll festgehale ginn.
Wat d’Schwammen am Cycle 1, Spillschoul, ubelaangt:
Um Strutzbierg leeft dat jo souwisou reibungslos, well
do geet ëmmer nëmmen eng Klass schwammen an et
ass och ee Schwammmeeschter do, deen da mat de
Kanner schafft.
Am Hartmann ass et jo esou, dass do 2 Klasse vum
Cycle 1 matenee schwamme ginn, dofir ginn et eben
och verschidden Ufroe vun de Spillschoulsenseignanten.
Mer waren elo dauernd am Kontakt mateneen, ech
hunn ëmmer nogefrot ob et klappt, wéi eng Besoine si

nach hunn, déi hu mer dann och weiderginn. No deene
leschten Nofroen, déi ech nach dës Woch bei den Enseignantë gemaach hu, fir de Gemengerot: Momentan
klappt et, si hunn elo keng speziell Ufroe méi. Mer bleiwen awer natierlech do am Kontakt, de Service des
Sports a mir, fir dass d’Enseignanten awer och weiderhin déi Ënnerstëtzung kréien, déi se brauchen.
Et ass elo och esou, si huele sécher nach momentan
hiren Appui mat an d’Schwämm, mir si jo nach am
Ufank vum Joer. Et si jo och vill Kanner bäikomm, déi
elo eréischt fir d’éischt an d’Schoul ginn, dat ergëtt
da jo och Sënn. Wéi dat sech dann am Laf vum Joer
weider entwéckelt, dat musse mer kucken.
D’Schwammmeeschtere ginn natierlech och hëllefen, an
d’Vestiairen. Da sinn do och nach eis Busbegleeder, déi
och d’Méiglechkeet hu fir op Ufro vun den Enseignanten
ze hëllefen. Et ass awer natierlech un den Enseignanten,
ze decidéieren ob si déi Hëllef brauchen oder net.
Also, loosst eis ofwaarde wéi dat sech weider entwéck
elt, mee et schéngt jo elo momentan ze klappen.
Just déi Fro nach mat der Gaffelt, ob do elo en neie
Précoce mat Maison Relais hi kënnt, dat musse mer
kucken, mir hu jo elo nach Schoulkommissiounssëtzungen am Laf vum Joer. Mir kucke jo all Joer wéi d’Ufroe
vun de Leit sinn.
Dëst Joer hu mer zwou där Klassen, déi esou funktion
éieren. Mer haten och nëmmen 33 Ufroe fir déi 2 Klassen, wou mer 16 Kanner pro Klass ophuele kënnen. Eng
Ufro, eng Demande gouf zeréckgezunn, mer sinn also
bei 32 Inscriptiounen. Wann d’nächst Joer net méi Ufroen erakommen, da misst et mat deenen 2 Klassen
duergoen. De Précoce ass all Joer nees en Thema mat
ville Froen déi opstinn, dat nächst Joer kënne mer réischt plange wa mer d’Demanden era kréien.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hat nach déi Fro
zum Eecherdall, do steet jo vum Précoce: “Les activités
de la Maisons-Relais ont lieu dans la salle de classe”.

Erni Ferrari (Chef de Service vum Enseignement): Do
kann ech elo net sou direkt äntwerten. Dat misst een
nofroen, dat dote weess ech elo net.
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Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
dem Erni Ferrari fir déi dote Präzisioun, ech ginn op
e puer Punkten an, an da kënnen de Loris Spina an
d’Claudia Dall’Agnol nach e puer Saache bäifügen.

Intérêt ass, do kann een e Sondage maachen, wéi mer
dat schonns am Virfeld gemaach hunn, an eben och
kucken, dass wann en Intérêt do ass, dat fir déi nächst
Schoulorganisatioun ëmzesetzen.

Mer begréissen allgemeng, dass d’Schoulorganisatioun
hei an dëse Bänken Zoustëmmung fënnt.

Wat ech awer ursprénglech vergiess hat ze soen, ass
den Avantage vun deem Ausbau, dee mer och an der
Gaffelt gemaach hunn. Et ass jo esou dass ronn 50
Kanner um Strutzbierg an d’Kantin gaange sinn, déi
behale mer elo an der Gaffelt, wat natierlech och e
Qualitéitssprong ass, wat d’Kantin ugeet. Déi Kanner
brauchen net méi mam Bus op de Strutzbierg gefouert ginn, si hunn also méi Zäit niewent dem Iessen, fir
awer do kënnen nach weider Aktivitéiten ze maachen.
Op där anerer Säit hu mer eng Liste d’attente, déi
konnte mer och ofschafen, well déi Plaz um Strutzbierg elo fräi ginn ass, also och e Plus fir zwee Siten an
d’Kanner déi op der Liste d’attente stoungen.

Wat ëmmer hei zu Diddeleng ganz pragmatesch gehandhaabt ginn ass, dat ass déi ganz Organisatioun
ronderëm d’Schwammen, tëschent dem Begleet
personal, den Enseignanten, respektiv de Schwammmeeschteren, dat ass ëmmer e ganz fléissenden
Iwwergang, och während dem Schwamme selwer.
Et war och ëmmer eng Stäerkt. Trotz den Diskussiounen,
déi gefouert goufen, hu mer dat hei zu Diddeleng ëmmer fäerdeg bruecht, dat ganz pragmatesch an am
Sënn vum Schwammen, am Sënn vun de Kanner ze
léisen, ouni dass do Kompetenzgerangel war ronderëm
d’Organisatioun Schwammen.
Wat de Site Schwämm ugeet, a punkto Psychomotorik, dat ass en allgemenge Funktionsraum sou wéi
mer et och an der Maison Relais Gaffelt hunn. Mat der
Ausweidung hu mer jo do och e Psychomotorik-Raum,
et ass en allgemenge Bewegungsraum, wou am Kader
vun den Aktivitéite vun der Maison relais Bewegungsaktivitéite stattfannen, mee deen och ka genotzt gi fir
méi spezifesch mat Kanner ze schaffen.
Dat heescht also eng generell Ausriichtung, an dat
kann och méi spezifesch genotzt ginn, et ass jo och
dat wat um nationale Plang ënnerstëtzt gëtt, an do si
mer och awer schonns Virreider hei zu Diddeleng mat
der Extensioun vun der Maison Relais Gaffelt, dass
mer wierklech déi Funktiounsraim hunn, déi eng kloer
Identitéit hunn, a wou eng ganz Rei Aktivitéite kënne
stattfannen. Mee wéi gesot, de Site Schwämm wéi
och d’Gaffelt an och aner Maison Relaisen, Funktiounsraim an allgemeng Bewegungsraim fir Psychomotorik,
dat ass dat wat hei am Virdergrond steet.
Wat den Eecherdall ubelaangt, do kënne mer déi Annex
nach eng Kéier an der Schoulkommissioun thematiséieren, mir musse souwisou jo nach eng maache bis Enn
des Joers, dat steet um Ordre du jour a mir musse
just nach en Datum festleeën.
Dann awer och nach eng Kéier zum Précoce Maison
Relais, ech denken dat sollt ee kucken a préiwen ob do

Wat de Plan d’encadrement périscolaire ugeet, do wäert
de Loris Spina nach drop agoen. Fazit ass awer, mer
maachen den Appel un d’Veräiner, mer hunn d’Horairë
vun der Maison Relais, mer hunn d’Horairë vun de Veräiner a wann do eng Konvergenz besteet, tant mieux,
wann net, dann ass dat och d’Realitéit vun de Funktionnementer vun de Strukturen, och déi muss een dann
zur Kenntnis huelen.
Wat den nationale Plang ugeet, do soll een sech hei elo
net zevill avancéieren, et ass de Moment nach ëmmer
e Projet de loi, et ass net hei um Gemengerot dat ze
debattéieren. Et sinn nach aner Diskussiounen, déi op
anere Plaze solle gefouert ginn, an deem richtege Kader
wou se och stattfannen, an et soll een och net vireileg
Schlëss zéie par rapport zu Diskussiounen, déi nach ze
féiere sinn, a Modifikatiounen, déi och nach um nationale
Plang kënne stattfannen. Dat dierf een net vergiessen,
well de Moment ass et nach ëmmer kee Gesetz an och
dat muss een an dee richtege Kader setzen, net dass
hei ob eemol d’Gefill entsteet, dass Saache schonns
esou si wéi se presentéiert ginn a wéi se wieren.
An dann duerno kann de Gemengerot sécherlech eng
Diskussioun féieren, wann et éieren en Impakt hätt
op d’Schoulorganisatioun, deen och negativer Natur
wier, wou een dann och ka Revendikatioune formuléieren. Wann et positiver Natur ass, tant mieux fir
d’Schoulorganisatioun hei vun Diddeleng, mee generell
geet dat an e gemeinsamen nationale Kader.
Also, wéi gesot, keng vireileg Schlëss an dësem Kader
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zéien an ech mengen, dass déi Diskussiounen a Réun
iounen, déi gelaf sinn tëschent Ministerien, dat ass
och e Kader dee ganz kloer ze respektéieren ass, an
net hei ze thematiséieren ass.
Dat zu de Punkten, déi ech hei wollt soen, da géif ech
d’Wuert gär dem Loris Spina an dem Claudia Dall’Agnol
weider gi fir nach op e puer eenzel Punkten anzegoen.

Loris Spina (LSAP - Schäffen): Merci Här Buergermeeschter, ech wollt nach eng Kéier kuerz op de PEP
agoen, fir villäicht nach e puer Prézisionen ze ginn.
Eppes wat nach net zur Usproch komm ass, dat ass
Art à l’École, do hu mer jo keen Enseignant dee sech
bereet erkläert huet oder Zäit fonnt huet fir do ze
hëllefen. Mer hunn awer do eng flott a pragmatesch
Léisung fonnt, an de Kader vum PEP genotzt hu fir
Art à l’École mat där Artistin, déi de Projet vun Ufank
u begleet an eise Maison-Relaisen duerchzezéien. An
dat ass och ganz gutt ugelaf, verschidde Maison-Relaisen kënnen dovunner profitéieren, an zwar sämtlech
Kanner vum Cycle 1 – 4 an do ass esou e flotte Feedback gewiescht, dass mer dat och dëst Joer weider
um Liewen erhalen, fir dass Kanner kënnen am Kader
vum Art à l’École hirem kënschtlerechen Drang flott
noginn a firwat och net villäicht zum Schluss vum Joer
gemeinsam eng Ausstellung opmaachen?
Ech wollt nach kuerz agoen op den Éveil musical, do
war d’Zilgrupp an enger éischter Phase de Cycle 2 wou
dat ganz gutt mat der Navette gemaach ginn ass, wou
d’Navette dann effektiv de Lien tëschent der Maison
Relais an der Museksschoul gemaach huet. No engem
bësse méi holperege Start huet dat awer an der Praxis
gutt geklappt, well do den Austausch tëschent deene
verschiddenen Acteure garantéiert war. A richteg
war, dass een dat dann och uschwätzt, an d’Léisung
ass fonnt ginn, sou dass elo an enger éischter Phase
donneschdes eng gutt Dose Kanner vun deem Service
konnte profitéieren, an d’Iddi ass fir do och nach dënschdes kënnen drun ze hänken.
D’LASEP ass och scho ugeschwat ginn, och do ass
net nëmmen eng Kollaboratioun mat deenen eenzele
Schoulen, awer och mat de Maison-Relaisen, an alles dat ass nëmme méiglech, well mer hei zu Diddeleng eng Quartierspolitik hunn an eise Schoulen, wou
d’Entitéiten nach relativ überschaubar a kleng sinn.
Dat huet de Virdeel, dass déi verschidde professionell
Acteuren, déi ganz motivéierend op hire Plaze schaf-

fen, engersäits d’Schoul anersäits edukatiivt Personal awer och hei d’Museksschoul, dass déi sech kennen a regelméisseg begéinen, an den Austausch an
d’Kommunikatioun esou grouss ass, dass esou Projeten ze realiséiere sinn, déi villäicht an anere Gemengen
awer mol aneschters sinn ouni dat wëllen ze wäerten.
Schwiereg ass de Volet mat de Veräiner nach. Op eng
Manéier ass et gutt, dass de Veräiner hir Offer gutt
ass, fir dass ganz vill Kanner kënnen dovunner profitéieren, an déi Kanner déi och no an enger Struktur
sinn, wou de Veräin täteg ass, do ass och den Iwwergang e bësse méi einfach. Mee wéi gesot, mer kënnen
net duerch ganz Diddeleng fuere fir sämtlech Veräiner a sämtlech Maison-Relaisen ofzedecken, dofir ass
do de Retour deen ass wéi en eben ass, sou wéi mer
en och presentéiert kritt hunn, och dat well ech net
onbedingt kommentéieren, mee do ass d’Realitéit zu
Diddeleng e bësse méi schwiereg. Dat waren nach déi
Präzisiounen, déi ech haut wollt ginn. Merci.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Ech ka mech
just dem Loris Spina senge Wierder uschléissen. Dat
wat a mäi Rayon fält, war eigentlech d’Museksschoul,
an do huet de Loris Spina elo alles schonns gesot.
En plus ass d’Organisatioun vun der Museksschoul
deen nächste Punkt op eisem Ordre du jour, an eisen
Direkter, den Adrien Théato ass och hei, sou dass hien
herno, wann et gewënscht ass, méi am Detail op de
Projet “Musek fir all Kand” kann agoen.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci,
da komme mer zur Ofstëmmung vun der definitiver
Schoulorganisatioun fir d’Joer 2016-2017. Wien ass
domat averstanen? Dat ass unanime. Da soen ech
Iech villmools Merci.
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4.

Regional

Museks

schoul-Approbatiounvun
der Schoulorganisatioun
fir d’Joer 2016/2017;
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Ënnert
dësem Punkt komme mer zur definitiver Schoulrganisation vun der regionaler Musekschoul an dofir ginn
ech dem Claudia Dall’Agnol elo d’Wuert.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Merci Här
Buerger
meeschter, Merci och nach eng Kéier eisem
Direkter, deen sech freides moies bereet erkläert
huet, an de Gemengerot ze komme fir wa Froe sinn, fir
da kënnen dorop anzegoen a villäicht déi eng oder aner
Informatioun ze ginn.
Ech hunn Iech d’lescht Joer gesot, dass d’Diddelenger
Museksschoul weiderhin op Konstanz, Qualitéit,
Vernet
zung an Innovatioun géif setzen, an dat kann
ech dëst Joer nëmme widderhuelen. Ech wéilt och
just e puer Remarquen zu där Présentation sommaire
maachen, déi Dir an Ärem Dossier hat.
D’Schülerzuel ass méi héich wéi d’lescht Schouljoer, si
ass geklomme vun 9,13 op 9,72. Firwat? Ma well mer
vill nei Aschreiwungen am Beräich Éveil musical hunn.
Mer hunn awer manner Schüler op der Liste d’attente,
94 amplaz vun 103, an déi meechte vun deene beleeën
awer op mannst ee Gruppecours a bei engem Deel sinn
et och d’Wënsch no engem zweeten Instrumentecours.
D’Coursenzuel ass méi héich gi vun 17,19 op 18,23.

Bei de Gruppecoursen ass dës Hausse duerch
d’Neiaschreiwungen am Éveil Musicals-Beräich, an och
bei den Aschreiwungen an d’Ensemblen ze erklären.
D’Cours-collectife sinn et der 966 a mir hunn 857 individuell Coursen.
Chargé-de-couren hu mer der 47, dat ass absolut konstant a mer ginn no zwee Joer spéitstens en CDI, wéi
d’Aarbechtsgesetz dat virschreift. Dat heescht, dass
mer momentan vun deenen 47 der 43 mat CDI hunn.
Mer hunn 15 Chargéë mat enger Tâche complète.
Vun der Rentrée u sinn awer leider zwee Enseignanten aus gesondheetleche Grënn ausgefall, dovunner ee
mëttelfristeg an ee leider méi laangfristeg, sou dass
et schwéier ass, déi ze ersetzen.
Dat wäert Dir elo sécher verstoen, wann ech Iech
soen, dass mer fir zwee Enseignanten net manner wéi
siwe Leit hunn, fir déi ze ersetzen.
Mer wënschen deenen zwee Leit natierlech eng gutt
Besserung, eng schnell Besserung, an dass se séier
erëm hei sinn, fir och d’Museksschoul ze ënnerstëtzen
an hir Coursen ze halen.
Wat d’Stonne pro Woch ubelaangt, do sinn et der
653,25 an dat ass eng liicht Hausse par rapport zu
632,50 d’lescht Schouljoer.
Bal 80% vun de Schülerinnen a Schüler sinn och Residenten.
Dat heescht net onbedéngt, dass se vun Diddeleng
sinn, mee dat heescht, dass se zu enger vun deene
Gemenge gehéieren, déi zou eiser regionaler Museks
schoul gehéieren, an dovunner kommen der awer e
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bësse méi wéi 40% vun Diddeleng selwer, a mer hunn
awer och 15 Persounen, déi bei eis Coursen huelen, déi
am Ausland wunnen.

Am PEP ass och ausdrécklech eng Kollaboratioun zwëschent de Museksschoulen an de Maison-Relaisen, de
Structure-d’accueille virgesinn.

Wéi gesot, dat waren e bëssen am Telegrammstil déi
Zuelen, déi Dir och virleien hutt. Ech hunn der e puer
erausgegraff, déi ech interessant fonnt hunn.

Mer hunn op Erfahrungen zeréckgegraff duerch eis Kooperatioun mam Verband vun den däitsche Museksschoulen, déi ganz ähnlech Projete lafen hunn.

Virdrun ass jo schonns op de Projet “Musek fir all
Kand” agaange ginn, et ass och schonns gesot ginn,
dass d’Navette donneschdes fiert, datt géifen eng
Dose Kanner dovu profitéieren. Et sinn och zwee Enseignanten, déi d’Bréck mat der Maison Relais maachen, andeems se eng Museksinitiatioun do ofhalen.

An Däitschland gëtt et de Projet “JEKI, Jedem Kind ein
Instrument”, an de Projet “MUKI, Musik für Kinder in
Grundschule und Kindertagesstätten”, a vun deenen
Erfahrungen hu mer profitéiert fir dann och hei zu Diddeleng dee Projet “Musek fir all Kand”, ze lancéieren.
Doduerch wëlle mer erreechen, dass net nëmmen déi
Leit, déi en aktiven Interessi un der Museksschoul mat
sech bréngen, an d’Museksschoul kommen, mee dass
mer och all deenen aneren d’Méiglechkeete gi fir mat
Musek a Kontakt ze kommen.

Ech wollt och nach eng Kéier Merci soen, dass dat
schlussendlech awer esou gutt geklappt huet, well eis
Museksschoulsresponsable an eise Service Maison
Relais ganz gutt mateneen Hand an Hand geschafft
hunn, an datt dat dofir och elo excellent klappt, dofir
hinnen och nach eng Kéier e grousse Merci.
Domat hätt ech ouni elo an all klengen Detail ze verfalen
alles dat gesot, wat wichteg ass.
Dir gesitt, dass d’Museksschoul um richtege Wee ass,
wann Dir gesitt wéi d’Zuelen sech och entwéckelen.
Ze bemierke vu menger Säit bleift nach, datt mer
dës Schoulorganisatioun natierlech och der Iwwer
waachungskommissioun virgeluecht hunn, dat war viru
ronn zéng Deeg de Fall.
Dir wësst, dass mer dat ëmmer esou maachen, an
ech mengen, fir weider Froen an Informatiounen zu der
Museksschoul hutt dir eise ganz kompetenten Direkter,
den Adrien Théato, jo och hei um Dësch setzen. Hie wäert sécher op alles kënnen eng Äntwert ginn a villäicht
och, wann et gewënscht ass, nach op de Projet “Musek
fir all Kand” agoen.

Adrien Théato (Direkter vun der regionaler Museksschoul):
Merci, dass ech d’Geleeënheet kréie fir de Projet
“Musek fir all Kand” nach eng Kéier duerzestellen.
De Grondgedanke fousst am PEP, wat am Ufank zwar en
Instrument war, wou mer eis all gefrot hunn, wéi kënne
mer et fëllen? Mëttlerweil brénge mer et awer fäerdeg
a ville Beräicher vun der Kannerbetreiung iwwert de PEP
och Musek ze maachen, fir mol deen Ausdrock ze huelen.

Konkret heescht dat, dass mer de Projet op enger duebeler Basis ubidden, engersäits an dat säit dem leschte Schouljoer schonns, dass mer déi Bréck maache
mat Enseignanten, déi an d’Maison-Relaise ginn, fir do
während enger Rei Wochen eng Initiatioun ze maachen,
also quasi en Éveil vun engem Éveill, an anerersäits,
vun dësem Joer un, dank der Zesummenaarbecht mat
de Gemengeservicer, mat enger Busnavette. Den Ënnerscheed zwëschent Museksschoul an aner Fräizaït
aktivitéiten - net dass ech iergendengem wëll iergendwéi an iergendenger Hisiicht op d’Féiss trëppelen, ech hu
selwer och laang Sport gemaach, dofir kann ech et vun
deenen zwou Säiten soen – dass d’Museksschoul en interne Gemengeservice ass, vun do aus ass déi Navette
och eng intern Gemengennavette.
Dëst Joer ass et dann esou, dass d’Navette donneschdes fiert. De Loris Spina hat gesot, dass et am
Ufank e bësse gebraucht huet, de Bouche-à-oreille
huet missen e bësse spille bis dass et kloer war, dass
Schüler kënne vun där Navette profitéieren.
Doduerch hu mer de Samschden och e bëssen entlaascht, deen traditionell extrem vill Nofro kënnt , an donneschdes sinn dann elo 12 Kanner, déi mat der Navette
vun de Maison-Relaisen an d’Museksschoul kommen.
Déi ginn och betreit vun enger Persoun, wann se net
an de Course sinn, a mer wëllen dat d’nächst Joer
op den Dënschden ausbauen, sou wéi et am Projet
viirgesinn ass.
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Mer hunn et an der Museksschoul natierlech och esou
gemaach, dass mer d’Horairë vun de Gruppecoursen
der Navette ugepasst hunn, sou dass mer e Maximum
vu Gruppecoursen zäitgläich ulafe loossen op deene
verschiddenen Niveaue fir dann och den Erfolleg vun
der Navette ze garantéieren.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Si vun Ärer Säit
elo nach Froen?
Wann dat net de Fall ass, da ginn ech dem Buergermeeschter d’Wuert zeréck.

5.	Approbatioun
Forstplang

vun

Gemengebëscher

vum
de
fir

d’Joer 2017;
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Dëse
Punkt vun eisem Ordre du jour betrëfft de Forstplang
vun de Gemengebëscher fir d’Joer 2017. Ech begréissen eise Fierschter Guy Netgen, a ginn d’Wuert direkt
weider un de René Manderscheid, deen Erklärungen
dozou gëtt. Merci.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci,
Adrien Théato, och fir Deng Explikatiounen.
Da komme mer zum definitive Vote iwwer vun der
Museksschoul fir d’Joer 2016-2017.
Wien ass mat där Organisatioun vun der regionaler
Museksschoul averstanen? Dat ass unanime, Merci.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen):Merci Här Buergermeeschter, ganz kuerz, de Forstplang ass en Exercice, dee mer jo hei all Joer am Gemengerot maachen.
Dir wësst, dass mer och dëst Joer, wéi all déi Jore virdrun, de Gemengerot, respektiv d’Ëmweltkommissioun
invitéiert hunn op den Terrain, dat heescht, dass mer
de Forstplang dann och sur les lieux diskutéiert hunn.
Mer waren dëst Joer an de Bloklapp an de Fierschter
huet eis do duerch de Bloklapp geféiert, an huet eis
déi néideg Erklärunge ginn, wat fir eng Aarbechten do
an deem präzisen Deel vum Bësch gemaach ginn, respektiv huet en eis och d’Erklärunge ginn, wat alles am
Kader vum Forstplang d’nächst Joer wäert lafen. Dofir
sinn ech och frou, dass de Fierschter mat hei ass fir
nach eng Kéier kënnen eng light Versioun vum Forstplang ze presentéieren.

Guy Netgen (Fierschter vun Diddeleng): Merci dem
zoustännege Schäffen, Här Buergermeeschter, Dir
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Damen an Dir Häre vum Schäffen- a Gemengerot, wéi
de René Manderscheid schonns gesot huet, dee Pabeier hei ass e bëssen eng dréche Matière, et ass och
oniwwersiichtlech villäicht, wéi déi vill Säiten opgebaut
sinn, dofir hate mer op Initiativ vum René Manderscheid schonns virun enger jett Joeren déi Begehungen am Bësch wou dann och de Forstplang fir dat Joer
virgestallt gëtt a wou dann déi Leit, déi do dobäi sinn
aus dem Gemengerot oder aus der Ëmweltkommissioun, eben och déi Froe kënne stellen, well si kréie jo de
Plang oft do virdrunner zougestallt.
Wéi gesot, mer hate viru kuerzem den 10-jähregen
Amenagementsplang fir d’Gemengebëscher gestëmmt,
an déi Aarbechten, och wat d’Coupen ubelaangt, déi baséieren op deem Amenagementsplang vun 2015-2024.
Dir gesitt, et sinn am ganzen 1300 Meter virgesinn, wéi
et och an dem Plang dra stoung, an u sech sinn awer
elo keng aussergewéinlech Aarbechte virgesinn. Et ass
wéi mer och scho bei där Visite am Bloklapp festgestallt
hunn, u sech sinn et virun allem dann déi Coupen, déi
och drastinn, wou da vläit ënnert anerem de Wal eraus
stécht, wou mer amgaang sinn en Deel vum Wal ze verjüngen, well dat och an deem Plang virgesinn ass.
Dee Bësch ass relativ al, en ass jo och net méi am
aller
beschte Gesondheetszoustand, dofir probéiere
mer dann do op der éischter Parzell - dat ass déi ganz
ënne laanscht d’Bauschuttdeponie - de Bësch ze verjüngen an eng nei Eeche-Generatioun eropzekréien.
Dofir sinn dann och elo an där leschter Zäit an och
schonn déi zwee Joer virdrun ëmmer Coupen an deem
Deel vum Wal fir eben d’Verjüngung eropzekréien, virun
allem d’Eeche brauche fir sech ze verjüngen, wann se
bis do sinn, e bësse méi Luucht fir erop ze wuessen,
dofir muss een do e bësse méi zügeg dran haen fir dat
ze verjüngen.
Op deenen aneren Deeler wéi de Ginzebierg, do sinn och
Coupë virgesinn, mee dat ass awer am Fong méi esou
eng Dauerwaldbewirtschaftung, wou mer nëmmen eenzel Beem eraus huele fir dass jonk Beem oder Staangen
erop kommen, awer ni groussflächeg al Beem do ewech
hae fir dass et ëmmer en zouene Bësch bleift.
Et sinn och Aarbechten an der Le’h virgesinn, déi wäerten awer elo net an deem Ëmfang realiséiert ginn.
Et si just eenzel Beem, déi mussen eraus geholl ginn,
déi op enger Plaz, oder laanscht de Wee stinn. Et sinn

der e puer drënner, déi e bësse méi problematesch
sinn, well se zwëschent dem Kloterpark stinn, do musse mer kucken, wéi mer déi op de Buedem kréien zwëschent all deene Seeler, do wäerte mer déi da mussen
ofmontéieren, dat heescht stéckerchesweis ofmontéieren. Mee dat muss een dann och nach eng Kéier
mam Bedreiwer vum Kloterpark virdrunner am Detail
kucken éier mer do haen.
Et ass och e Punkt do, déi Spillplaz an der Le’h, déi
awer elo schonns gréisstendeels realiséiert ass, do
maache mer nach e Gelänner ronderëm. Et kommen
nach e puer Sëtzgeleeënheeten dohinner, mee u sech
ass d’Spillplaz awer bal fäerdeg. Déi Leit, déi an der
Le’h waren, déi hunn se gesinn do stoen, also all zevill
gëtt elo net méi dorunner geschafft.
Wat nach virgesinn ass, dat ass fir d’Wanderweeër e
bësse méi an d’Rei ze setzen, auszebauen a vis-à-vis vun
de Peaux Rouge e klengen Aussiichtspunkt maachen, well
een do eng ganz flott Vue an Direktioun Musel huet.
An dann ass nach eng Coupe, do steet dran, déi géif
awer nëmmen no Noutwennegkeet gemaach ginn, dat
ass déi ënnen am Bloklapp, do musse mer kucke wéi
dat geet. D’CFL huet do e Problem mat engem Aquadukt, deen do ënnert hire Schinne leeft, dee verstoppt
ass, a wou se den Auslaf net méi erëm fannen, an et
ass méiglech, dass se do, deemno wat d’Aarbechte
vum Bureau d’Étude erginn, villäicht mussen e ganz
neit Rouer zéien, oder dat heiten ausbesseren.
Do musse mer ofwaarden, wéi dat sech mat der CFL
presentéiert, an da géife mer déi Coupe villäicht maachen. Mee wann dee Rouer, deen Aquadukt an engem
gudden Zoustand ass, dass se weider net brauchen ze
schaffen, da misst déi Coupe sech och eriwweregen.
Dat war et elo mol fir d’Presentatioun vun deem Plang
fir d’Joer 2017, ech soen Iech Merci.

Jean-Paul Gangler (CSV):Merci Här Buergermeeschter, ech hu keng Fro dozou, ech wollt just e puer Bemierkunge maachen: Wéi gesot, dat dote si jo alles
dréchen Zuelen, engersäits hu mer jo virun engem
Mount deen 10-Joresplang hei guttgeheescht, mer
stinn do dohannert, an och hannert deem heite vun
dësem Joer.
Déi Zuelen déi soen awer net alles.
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Dass mer Bichen hunn, déi Baamkriebs hunn, dee ka viru
gedroe gi vun enger op déi aner, dass mer dee ganzen
Eschebestand a ganz Europa riskéieren ze verléieren
an 10-20 Joer duerch e Parasit, dass de Stuerm
2000 vill futti gemaach huet, dat sinn alles Saachen,
déi fënnt een an deenen Zuelen do net erëm, déi sinn
awer interessant am Hannerkapp ze behalen.
Wat Verjüngung ass, wat Läuterung ass, wat den Ënnerscheed ass, wat den Altersklassenwald ass, wat
de Mittelwald ass, dat sinn alles interessant Aspekter, wéi ee kann an deenen nächsten 10-20 Joer säi
Bësch plangen. Wou een och net ëmmer sécher ass
ob een déi richteg Decisioun hëlt, dat weist sech alles
eréischt an 10-20 Joer.
Mir sinn och gewuer ginn, wat och an deenen Zuelen net
erauskënnt, dass mer hei an Europa, haaptsächlech an
eiser Géigend, e Problem hu fir d’Holz iwwerhaapt lass
ze ginn, well mer keng Holzverschaffungsindustrie méi
hunn. Just nach Nolenholz gëtt fir Dachgespärer geholl,
awer d’Biche gi mer net méi lass. Dat sinn alles Saachen,
dat ass ganz interessant gewuer ze ginn an esou enger
Waldbegehung, well déi Zuele soen dat soss net aus.
Dofir wëll ech wierklech nach eng Kéier den Här
Manderscheid felicitéieren zu där Initiativ fir déi Bëschbegehungen do all Joer ze maachen. Déi si wierklech
ganz instruktiv, a si ginn engem och d’Méiglechkeet,
déi Zuelen do anescht ze verschaffen.
Do si mer zum Beispill och eppes gewuer ginn, wou
mer d’lescht Joer nach driwwer geschwat hunn: Iwwer d’Ponderosa, wou mer gemengt hunn, do kéint sou
en edukativen Zentrum hikommen. Et ass elo anscheinend am Gespréich, dass déi Ponderosa awer soll ofgerappt ginn, an dass do näischt méi hikënnt, an dass
dee geplangten Zentrum soll bei d’Afilux kommen.
Dat sinn alles interessant Saachen, och wou mer gesinn
hunn, wou 1982 de fréieren Dreckstipp gerutscht ass,
an dass uewen iwwert dem Dreckstipp eng immens flott
Plaz ass, wou een iwwert dee ganze Süd-Weste gesäit,
a wou ee kann eng flott Aussichtsplattform maachen.
Ze begréisse sinn och déi Zuelen, déi ausgesot ginn iwwert d’Ëffentlechkeetsaarbecht: Do gesäit een a wat déi
investéiert ginn, a wann dat alles am Konkreten esou
ënnermoolt gëtt mat där Bëschbegehung, dann ass et
wierklech interessant, déi Zuelen do als Bagage matzehuelen. An da sinn ech och der Meenung, ech hu vollt

Vertrauen an eise Fierschter a seng Equipe, dass eise
Bësch a gudden Hänn ass. Ech soen Iech villmools Merci.

Romy Rech (LSAP): Här Buergermeeschter, léif Kolleginnen a Kollegen aus dem Schäffen- a Gemengerot,
ech wëll mech ganz kuerz faassen an ech kann dem
Virriedner, dem Kolleg vun der CSV nëmme bäiflichten,
dat wat elo den Här Gangler sot, deem ass an där
Hisiicht net vill bäi ze fügen.
Ech soen nach eng Kéier, dass et terribel wichteg ass,
dass mer déi Informatiounen hei kréien, ech fannen dat
immens wichteg, ech fannen dat och flott. Ech weess
och déi Aarbechten, déi iwwer Joeren a Joeren an de
Bëscher gemaach ginn, ze schätzen als Diddelenger.
Ech mengen, mir wëssen dat alleguerten ze schätzen.
Ech soen et elo nach eng Kéier hei, ech fannen et och
wichteg dass eis Populatioun, wann eppes an de Bëscher gemaach gëtt, misst iwwert déi Saachen informéiert ginn, an zwar net im Nachhinein mee virdru fir
dass d’Leit gesinn, wat do gemaach gëtt, dass dat
schonns fachmännesch a fachlech ganz an der Rei ass,
oder dass et ganz senséiert ass fir dat ze maachen.
Dat ass awer wierklech net dat Schwéierst vun der
Welt fir op deenen eenzele Plazen an deenen eenzele
Bëscher op deenen eenzelne Weeër e flotte Panneau
ze maachen, wou d’Leit gesinn, wat an deem Bësch geschitt, besonnesch do wou ganz vill Leit laanscht ginn,
well d’Leit interesséieren sech dofir an d’Leit hunn e
Recht drop. Déi Diddelenger Leit an och déi aner Leit,
déi do trëppele ginn, hunn e Recht drop fir informéiert
ze sinn, wat mat hirem Bësch gemaach gëtt a firwat.
Ech wollt dat just nach eng Kéier hei soen.

Colette Kutten (Déi Gréng): Merci Här Buergermeeschter, am Numm vun Déi Gréng wëll ech dann
och kuerz Stellung huelen zum Forstplang 2017, deen
trotz allen Diskussiounen, déi a leschter Zäit zum Thema gefouert gi sinn, sech net - wéi den Här Netgen
et och selwer gesot huet - vum selwen erschléisst an
zousätzlech Erklärungen néideg mécht, an dofir si mer
och frou dass den Här Netgen elo hei sur place ass fir
nach Äntwerten ze ginn op Froen, déi mer hunn.
Wéi d’Romaine Goergen an hirer Stellungnahm zum
Amenagementsplang fir 10 Joer richteg bemierkt
huet, stellt sech d’Fro, awéifern d’Zilsetzunge vum all-
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gemengen Amenagementsplang an dësem Forstplang
hiren Nidderschlag fannen?
Dat ass finalement fir Laien net oder kaum ze erfaassen. D’Bëschbegehung, déi wéi al Joer stattfonnt
huet, ass e wichtege Moyen fir ze dokumentéieren,
wéi eng Bëschbewirtschaftung um Terrain ausgesäit,
an déi soll, wéi d’Meenung hei jo allgemeng ass, aus
eiser Sicht och bäibehale ginn.
Si ass awer keen Ersatz fir d’Erklärung vum Forstplang, well do wierklech nëmme mat Zuelen a Begrëffer jongléiert gëtt, déi och bei enger Bëschbegehung,
mengen ech, net kënnen erkläert ginn.
Ech wëll just e puer Aspekter, déi d’Le’h betreffen, als
Beispill huelen, an ech wëll elo net méi d’Geschicht vum
leschte Fréijoer oprullen, ech wëll just e puer Präzisiounen zu deem wat zur Le’h hei am Forstplang steet.
Op der Säit 3 steet zum Beispill ënnert dem Punkt Exploitation bei der Le’h, ënner Coupe; zweemol 0 Hektar,
elo géing ech mol dorënner verstoen, dass prinzipiell
keng Beem gefällt ginn. Wann een dann an der Zeil weidergeet, steet do Sanitaire a Coupe éclaircie. Gutt,
dat sinn dann déi Beemercher vun deenen den Här
Netgen geschwat huet, a bei de Kubikmeter vun der
Trituratioun hannendrun, steet eng Kéier 75 Kubik
meter an eng Kéier 50 Kubikmeter.
Ech ka mir elo net virstellen, wann ech dës Angabe liesen,
wat dat konkret bedeit. An ëm wéivill Beem et sech hei
kann handelen, mee wann esou genau Zuele genannt ginn,
dann ass dat de Fachleit jo sécher kloer, an ech kann net
aschätzen, ass dat do elo vergläichbar mat deem wat
d’lescht Joer an der Le’h passéiert ass, oder net?
Dofir wollt ech gär méi genau eng Äntwert op déi Froen
hunn.
An da wollt ech och nach eppes zum Punkt Travaux
culturaux op der Säit 9 froen, an zwar ass mer den
Ënnerscheed tëschent Jungwuchspflege a Régénération naturelle net kloer.
An dann zu gudder Lescht wollt ech nach wësse wat eng
Étude phytosanitaire vun de Beem an der Le’h beinhalt.
Mer haten an der informeller Gemengerotssëtzung
och d’Fro opgeworf op en allgemengt Konzept virläit
zur Bewirtschaftung vun der Le’h well déi aktuell Virgoensweis keen esou e Konzept erkenne léist.

Mir sinn der Meenung, dass d’Le’h, déi jo vun immens
ville Leit genotzt gëtt, och den Erwaardunge vun den
Notzer an Notzerinne soll Rechnung droen. Mer géifen
dofir och nach eng Kéier op eise Virschlag zeréck komme
fir eng zousätzlech Bëschbegehung fir de Grand public
ze organiséieren. Do kann ee mat de Leit an d’Gespréich
kommen, wat hir Erwaardungen ubelaangt, an et kann
een hinnen aus der Siicht vum Fachmann kloer maachen,
dass et och berechtegt Grënn gi fir Beem ze fällen.
Domadder géing ee jo och deem 10-Joresplang Rechnung drohen, dee bei der Le’h an dem Gehaansbierg
virgesäit, ech zitéieren “Interventions ponctuelles,
très douces et ciblées, et s’adaptant évidemment aux
attentes sociales de ces lieux fortement fréquentés”.
A well den Här Netgen och nach d’Weeër ugeschwat hat,
d’Ausbaufähegkeet vun de Weeër an der Le’h, do wollt
ech nofroe wat domadder genee gemengt ass? Wéi eng
Weeër a wéi sollen déi ausgebaut ginn? Et si verschidde
Leit, déi sech beschwéiert hunn iwwert déi Regenrinnen,
déi an de Weeër sinn, an dat ass anscheinend esouwuel
fir Leit, déi mat der Poussette mat Kanner ënnerwee
sinn, wéi och fir Rollstill en Handicap, an ech sinn dat
elo vun e puer Leit gefrot ginn. Ass et wierklech néideg,
dass do esou breet Regenrinne sinn? Also, ech froen dat
einfach mol no, ech kann dat perséinlech net aschätzen.
Ech hunn a mengen Ausféierungen d’Le’h als Beispill geholl, fir ze weisen, dass dëst Dokument net ouni Erklärunge verständlech ass, a mer sinn dofir och frou, dass
de Fierschter hei ass fir eis déi néideg Äntwerten ze
ginn, well soss kann een net en connaissance de cause
mat bestëmme wéi d’Bewirtschaftung vun den Diddelenger Bëscher soll ausgesinn. Ech soen Iech Merci.

Joseph Thill (Déi Lénk): Här Buergermeeschter, ech ka
mech ganz kuerz faassen, ech wéilt mech just den Demandë vum Här Rech a vun der Madame Kutten uschléissen, wat d’Informatioun vum Publikum an eventuell separat Bëschbegehunge vu verschiddene Plazen ugeet.
Wéi mer iwwer den 10-Joer-Forstplang geschwat
hunn, ware mer eis hei an dësem Sall als Gemengerot
eens, dass esou Saache gutt an nëtzlech wieren, a mer
waarden dann dorop, dass den Här Netgen mat Hëllef
vum Schäfferot eis sou entspriechend Informatiounen
a Begehunge kann organiséieren. Ech soen Iech Merci.
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Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
Här Thill. Nach weider Stellungnahmen?

déi sech immens beschwéieren.
Dat wollt ech dozou soen. Villmools Merci.

Jean-Paul Friedrich (CSV): Ech wollt och just kuerz dem
Här Rech nach eng Kéier soen, dass ech och senger Meenung sinn. Ech ginn oft mat der Poussette, am Congé
parental huet ee ganz vill Méiglechkeete fir spazéieren
ze goen. Déi Panneauen, déi an der Le’h stinn, mat ganz
villen Informatiounen, do bleiwe ganz vill Leit dobäi stoen.

Guy Netgen (Fierschter vun Diddeleng): Also fir op
d’Ausso vum Här Gangler anzegoe vun der Holzveraarbechtung: Wéi Dir schonns richteg gesot hutt, ass
dat e bëssen e Problem, dass hei a Mëtteleuropa bei
eis an der Groussregioun keng esou Betriber méi bestinn, déi Lafholz verschaffen. Dofir wëllen och den Ëmweltministère an eis Verwaltung an nächster Zäit en
Holzcluster maache fir ze kucken, wéi eng Veraarbecht
ung vun deem einheimesche Lafholz ka gemaach ginn.

Wann do op anere Plazen och esou Schëlder sinn, dann
ass dat immens begréissenswäert, well et gesäit
een och esouguer Kanner, déi mat hire Mamme bei de
Schëlder stinn a si liesen iwwert d’Natur, a wann dann
sou Informatiounen och kommen, wat am Bësch passéiert, dann ass dat eng ganz luewnswäert Initiativ.
Ech well elo just nach eng Remarque maachen, et huet
elo näischt direkt mam Plang ze dinn, mee ech well eng
Saach soen: Et fält mir immens op, wann een duerch
d’Le’h trëppelt, do ass déi Plaz vun de 5 Bänken, déi
ass elo net nëmme benotzt vun de Foussgänger, respektiv vun de Vëlosfuerer déi erlaabt sinn, mee do profitéiere ganz vill Leit, an do misste verstäerkt Kontrolle gemaach ginn. Et profitéiere vill Leit dervun, mam
Auto déi Ofkierzung ze huelen, net duerch Diddeleng
ze fuere mee déi huelen elo d’Ofkierzung fir Richtung
Biereng, respektiv fir op aner Plazen ze kommen, an
do sinn och Leit, déi mam Auto sech bei de 5 Bänken
installéieren an do hire Picknick maachen.
Mer hu gesot, dass dat e Foussgängerwee ass, et
ass net erlaabt sech mam Auto bei dee Kiosk do ze
stellen, an et hëlt ëmmer méi iwwerhand, well wa mer
soen, dass eise Bësch muss beschützt ginn, dann ass
et net, dass d’Leit sech do sou wéi am Dschungel behuelen, mam Auto dohinner fueren, an aner Leit ginn
do just spazéieren, respektiv mam Vëlo, an do musse
mer streng Kontrolle maachen, well dat hëlt a leschter
Zäit immens zou.
Well ech ginn ouni ze léien heiansdo vun 10 oder 15
Autoen do iwwerholl, respektiv do ass villäicht een dobäi, dee bei d’Statioun vun de Vulle fiert an dat kann
einfach net méi sinn. An dat ass all Dag de Fall, et ass
net nëmmen eemol an dat fannen ech eng schrecklech
Saach an dat musse mer onbedéngt ënnerbannen, well
wann dat zouhëlt, dann hëlt dat fuerchtbar Ausmoossen un an ech sinn net deen Eenzegen, deen do reklaméiert, mee do si ganz vill Leit déi do spazéiere ginn,

Do muss een awer elo dat Resultat ofwaarde fir ze
kucken ob do da villäicht eng nei Industrie oder eng
Seeërei an d’Land ka geholl ginn, respektiv dass een da
kuckt wat den Holzcluster dann do ergëtt.
Fir op d’Froe vun der Madame Kutten anzegoen, oder
och vum Här Rech, wat d’Informatioun vun de Leit ubelaangt, dat kann ee maachen, dass mer dann an Zukunft bei den Aarbechten e Panneau dohinner maachen.
Mer hate jo och schonns e Bus wou mer samschdes
moies op d’Haard gefuer sinn, dat ass zwar net direkt Gemengebësch, fir mat de Leit déi reklaméiert
hu well do Weeër suppriméiert gi sinn, am Kader vun
Naturschutzaarbechten, dat op der Plaz ze kucken).
Mer waren och nach bei de Weier beim CNA, well mer
do e puer Botzaarbechte laanscht d’Strooss duerchgefouert hunn, a mer waren nach an d’Le’h gefuer, wou
mer e Bëschrand wollte maachen. Ech mengen, dat
war virun 2 Joer oder sou. Jiddefalls, wat ech mer opgeschriwwen hunn, dat ass dass mer dann elo bei gréisseren Aarbechten dann all kéiers e Panneau dohinner
hänke wat mer da maache a wéi lang déi Aarbechten
daueren. Ech probéieren emol, dat dann ze maachen.
D’Froe vun der Madame Kutten: Also, dëse Forstplang
ass gréisstendeels opgestallt ginn, also just a gréissten Zich nom Amenagementsplang well ech hunn nach
keen Amenagementsplang, ech kréien en eréischt wann
e vun der Gemeng gestëmmt ass. Dat heescht, ech
wäert uganks nächst Joer och deen Amenagementsplang da kréien. Deen heite Forstplang baséiert sech
elo a graffen Zich dorop, mee ech weess och nach net
alles wat dra steet, mee deen nächste wäert méi am
Detail op deen Amenagementsplang do agoen.
Dat ass eben sou, den zoustännege Fierschter kritt en
eréischt wann e bei der Gemeng duerch ass, an dann
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nach eng Kéier duerch de Ministère geschéckt ginn ass.
Mee a wéi enge Fläche gehae gëtt, dat ass awer dat
wat am Amenagementsplang drasteet.
Wat déi Saache vun der Le’h ubelaangt do mat deene 75
Festmeter, dat si Sécherungsmoossnahmen. Do wou ech
virdrunner gesot hunn, wou ech och net weess ob mer
déi 75 Meter alleguerten haen, et wäert éischter manner sinn, während déi 50 Meter, déi Duerchforstungen,
déi wäerte mer awer maachen. Dat ass a jonke Bestänn,
wou mer Agrëffer maache fir deene schéinen Eechen ze
hëllefen, dass hir Kroun net zevill agëenkt gëtt.
Si sinn elo schonns e bëssen agëenkt well net oft dra
gehae gëtt, mee bäi esou enger Eech soll awer een
Drëttel vun der Längt vum ganze Baam Kroun sinn an
déi heiten hunn héchstens e Fënneftel, dofir maache
mer do Aarbechte fir déi schéin Eeche fräizestelle fir
dass se hir Kroun kënnen ausbreeden.
50 Kubikmeter ass u sech net vill, also déi Camionen
déi luede kommen, do ginn ongeféier 25 Kubikmeter
drop. Also, dat sinn zwee Camionen Holz, déi an der
Le’h gefällt ginn, dat ass elo net dermoosse vill.
Wat dann déi Bezeechnungen ubelangt tëschent de Kulturen an der Régénération naturelle, dat ass einfach:
Dégagement ass dat wou geplanzt ginn ass, fir do einfach e bëssen ze méien an ze botze mam Fräischneider, fir dass déi jonk Pflanzen eraus sinn, während Régénération naturelle, dat ass d’Naturverjüngung, wou
dann einfach e bëssen och an der Naturverjüngnung
geschafft gëtt fir déi ze erdënneren, fir dass och tëschent de Bréimen a Buchen d’Eechen erop wuessen.
Ouni eng Hëllef gëtt d’Eech vun de Hobuch iwwerwues,
a well se dann am Schied steet, geet se futti.
Dat sinn am Fong déi zwou Aarbechten, déi an der Le’h
dann ënnert deene Punkten opgefouert sinn.
Wat d’Weeër ubelaangt, do sinn ech net zoustänneg, déi
ginn iwwert de Service technique vun der Gemeng gefléckt oder ausgebessert an nei gemaach. Et ass och
net virgesinn, en neie Wee unzeleeën, et ass éischter de
Contraire, et waren der jo elo an de leschte Joeren, wou
ugefange ginn ass fir déi Weeër mat deem neie Belag ze
maachen, do sinn der esouguer e puer suppriméiert.
Also, déi Reenrënnen do, déi sinn dra gemaach gi well
dat doten ass u sech jo am Fong alles nëmmen en
Natursteen, a wann et déck reent, zemools wéi mer jo

an deene leschte Joer déi Reener hunn, déi schwämmen dann oft deen ieweschte Sand ewech vun deene
Weeër, well dat Waasser dem Wee noleeft, an da kommen ënnendrënner déi deck Steng eraus.
Dat gesäit een och op verschidde Plazen, éier déi Rënnen
do dagesat goufen, war de Wee schonns deelweis futti,
wou d’Waasser sech schonns richteg sou e klenge Kanal sicht. Anscheinend waren do Reklamatiounen, dass
d’Leit mat de Vëloen oder mat de Kannerkutschen oder
engem Rollstull net gutt driwwer kommen. Dofir huet de
Service technique op all déi Rënnen e Gitter drop gesat,
mee anscheinend sinn der schonns e puer vun de Leit
geklaut ginn, déi wäerten déi doheem gebraucht hunn
oder keng Ahnung, wat se domadder gemaach hunn.
Mee et sinn awer där Gitteren dropgesat ginn, dass
een op mannst an der Mëtt gutt Plaz huet, och fir mat
enger Kannerkutsch oder mat engem Rollstull iwwert
déi Rënnen do ewech ze kommen.
A wat de Problem bei de fënnef Bänke vum Autos
verkéier ubelaangt, dat ass richteg, mee do ass awer
och schonns zweemol déi Barrière, déi ënne wou een era
fiert bei der Gare de triage, bei där Ofbéiung, futti gemaach ginn. Dës Kéier muss ee mat eppes Déckes dragerannt sinn, déi ganz Paart ass iwwert dem Buedem, de
Stol ass iwwert dem Buedem ewech gebrach. Den Atelier weess Bescheed an de Schlesser sollt eng nei Paart
maachen, mee déi hunn am Moment vill Aarbecht, dat
wäert nach e bëssen dauere bis dann do eng nei Paart
kënnt. Do misst een da villäicht nach eng Kéier beim
Service technique intervenéieren, dass dann déi Paart
villäicht méi séier dohinner gesat gëtt fir de Wee erëm
ofzespären, sou dass och kee méi kann duerchfueren.
Wat déi Beem innerhalb vun der Waldschoul betrëfft, do
sinn der vill drënner, déi menger Meenung no an engem
schlechte Gesondheetszoustand sinn, dem Krounen
zoustand no, an do wollt ech d’Madame Julia Engels
eng Kéier froe fir dass si eng genau Étude mécht, fir
ze kucke wéi de Gesondheetszoustand vun deenen
eenzele Beem ass, éier een do en Agrëff mécht oder
éier een do e Bam ewech hëlt.
D’Madame Julia huet och d’Ënnersichung gemaach bei
der Kierch, ob déi Beem nach stabil wieren, oder och déi
an der Madame Mayrisch de Sainte Hubert-Strooss déi
Etudë gemaach huet, et ass eng vun deenen Eenzegen,
déi mer hei zu Lëtzebuerg hunn, déi wierklech an deem
Kontext esou Étuden oder Ënnersichunge mécht. Merci.
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René Manderscheid (LSAP – Schäffen):Ech wëll nach
just kuerz op dräi Saache agoen: Dat éischt, effektiv, de
Forstplang ass awer trotz allem en administrative Volet,
dofir ass dat och esou schwéier verdaulech, mee ech
sinn awer der Meenung, dass mer dem Forstplang duerch eis Waldbegehung eng ganz aner Nues ginn hunn.
Wéi ech jo gesot hunn, mer waren an de Bloklapp an
de Fierschter huet do konnte präzis op déi Aarbechten
agoen, déi och an deem administrative Volet hei verstoppt sinn. Dofir géif ech soen, ass dat Instrument,
sou wéi mer et elo upake, relativ gutt, a mer wäerten
dat och esou bäibehalen.
Dat zweet ass - an do muss ech de Virriedner e bësse
korrigéieren – et soll net heeschen, mer kënnen dat
net maachen, sondern mer mussen dat esou maachen,
dat heescht déi Informatiounstafele bei alle gréisseren
Aarbechte, déi musse mer maachen.

6. Personalfroen
6.1. Kreatioun vun engem Poste fir en Employé
communal an der Carrière D, op Vollzäit an op onbestëmmten Dauer, fir den Département technique
- Service de la gestion et du maintien du patrimoine
(Verkéiersservice) ab dem 1. November 2016
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Do hu
mer véier Punkten an der ëffentlecher Sitzung, ech
géif direkt mam éischte Punkt ufänken. Hei geet et
dorëms, e Posten ze schafen an eisem Service de la
gestion et du maintien du patrimoine, haaptsächlech
am Service Circulation, an do wollte mer e Poste schafen an der Carrière D, dat heescht e Primaner am Statut vum Employé communal, 40 Stonnen d’Woch ab
dem 1. November 2016.
Firwat kreéiere mer dee Posten?

An dat drëtt ass, am leschte Gemengerot hunn ech et
jo versprach, an de Fierschter ass och domat d’accord,
dass mir fir de breede Public eng Bëschbegehung maachen, an ech hat och gesot, dass ech do géif déi lokal
Natur- an Ëmweltsektioun mat an d’Boot huelen. Mir
maache dat am Fréijoer, wann d’Natur erëm erwächt,
dat ass versprach an dat maache mer och.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci fir
déi doten Erklärungen an da komme mer zur Ofstëmmung iwwer dëse Forstplang.
Wien ass mat dësem Forstplang averstanen? Dat
ass unanime. Da soen ech Iech Merci, an och dem Guy
Netgen fir seng Zäit a seng Präsenz.

Mer kreéieren dee Posten am Kader vun engem Reklassement interne vun enger Mataarbechterin, déi aus gesondheetleche Grënn hir Aarbecht net méi kann ausféieren als
Infirmière, déi effektiv doduerch op deen dote Poste gesat
ginn ass säit enger Rei Méint, an och do déi administrativ
Aarbecht mécht. Mat hirem Averständnis si mer higaangen an hu proposéiert, dass mer deen heite Poste kreéiere fir dass se där Aarbecht, déi se mécht och par rapport
zu hirem Statut gerecht gëtt, an dofir ass et hei wichteg,
en administrative Posten an der Carrière D ze kreéieren
am Kader vum Statut vum Employé Communal.
Dat als Erklärung, a wéi engem Kader dass dat heite
geschitt.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, mir wäerten dës Création de poste net
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matstëmmen an ech argumentéieren och firwat:
Éischtens emol, de Service Circulation, do hate mer jo
schonns driwwer geschwat wéi mer den Organigramm
kritt hunn, dat war den 18. Juni 2015. Am Service
Circulation war en Ingénieur technicien, en Expéditionnaire technicien an d’Agent-municipauxe mat dran.
Mir hunn de Poste vum Ingénieur technicien, dee mer
ausgeschriwwen haten an dee mer net besat kritt
hunn, ëmgemodelt an e Poste vun engem Redakter, wou
mer elo d’lescht Sitzung een drop gesat hunn, do war
d’Motivatioun déi, dass mer sollten een huelen, dee suedelfest ass an der Redaktioun vun den Texter, a wann ech
elo hei d’Motivatioun gesi fir déi Création de poste, do gëtt
gesot, mir brauchen e Sekretariatsposten “permettant
le suivi du courrier journalier ainsi que la confection des
délibérations et afférentes… il s’avère nécessaire de procéder à la création d’un poste..” an esou weider.
Ech mengen dofir hu mer jo awer elo dee Redakterposte
kreéiert, an do hu mer jo och eng Persoun drop gesat.
Mir hunn an deem Service Circulation keen Ingénieur
technicien, mir hunn een eenzegen Expéditionnaire technique, ee Redakter an dann eis Pecherten an elo solle
mer nach eng Sekretärin do an dee Service era setzen?
Ma dann ass meng Fro: Ma wie mécht dann d’Aarbecht
an deem Service? Wie geet dann op den Terrain, an am
Pluriannuel war och keen esou e Poste virgesinn.
Dat ass déi éischt Ursaach firwat mer dee Posten net
matstëmmen.
An dann huet een och nees hei d’Gefill wéi wann dat hei
och erëm eng Création de poste sur mesure wier, an
dat ass déi zweet Ursaach firwat mer do net frou sinn.
An der informeller Gemengerotssitzung soll eng Persoun op dee Poste placéiert ginn, déi e Changement
de statut an der Carrière freet, an och ouni dass dee
Poste soll ausgeschriwwe ginn, wat och net richteg
ass, wat net korrekt ass.
Déi Persoun, déi virgesinn ass, krut eng Nomination
provisoire 2013 fir 20 Stonne Posten als Infirmière an
eisem schoulmedizinesche Service, si krut 2014 eng
Prolongation du service provisoire, 2015 erëm eng
Nomination provisoire, sou steet et emol an der Deliberatioun, woubäi ech mech och froen, ob dat normal
ass, dass een zweemol eng Nomination provisoire oder
dräimol kritt, an déi Persoun hat en 20 Stonne-Posten

als Infirmière an déi soll elo e 40-Stonne-Poste kréien
an enger Carrière D, déi jo awer och vun der Formatioun hir manner ass wéi dat wat virgesi war.
A wat och wichteg ass, de schoulmedizinesche Service
dee krut och keng nei Infirmière wéi déi Persoun hire
Poste verlooss huet, an dat ass e reelle Besoin, an do
wollt ech nach eng Kéier nofroen, ob do mëttlerweil
Remedur geschaf ginn ass.
An ech hunn och nach eng zweet Fro: Wéivill Employécommunaux-Poste mat där doter Formatioun hu mer
iwwerhaapt? Well et gi jo permanent Leit an d’Pensioun,
dofir gesi mer net an, dass mer elo extra mussen e
Poste kreéiere fir en Employé communal Carrière D, well
menger Meenung no hu mer där genuch, a wéi gesot,
och virun allem well mer fannen, dass et méi sënnvoll gewiescht wier, en Expéditionnaire technique zum Beispill
nach eng Kéier an de Service Circulation ze setzen, dat
wier wierklech een deen op den Terrain gaangen ass, well
administrativ Aarbecht, dofir hu mer jo awer schliisslech de Redakter agestallt, an ech gesinn net an, dass
mer do nach mussen e Posten extra kreéieren. Merci.

Joseph Thill (Déi Lénk): Merci Här Buergermeeschter,
mer hunn e bëssen en zwiespältegt Gefill bei där Saach,
do deele mer effektiv eng Rei vun de Remarquen, déi
d’Madame Kayser elo gemaach huet. Op där anerer Säit
si mer awer och ëmmer bereet, Leit déi dat wierklech
néideg hunn, iwwer e Reklassement weider ze hëllefen.
Also, ech muss éierlech soen, mer wëssen net wéi
mer hei sollen ofstëmmen. “Zwei Seelen wohnen, ach,
in meiner Brust!”
Wahrscheinlech schléisse mer eis herno dem Vote vun
der Majoritéit un, mä mer wollten awer och soen, dass
mer eng Rei vun de Remarquë vun der Madame Kayser
voll deelen.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Nach
weider Stellungnahmen? Dat ass net de Fall, da kann
den Henri Reding op den techneschen Deel agoen, a
mir kompletéieren dat dann duerno nach.

Henri Reding (Chef vum Personalbureau): Merci Här
Buergermeeschter, ech wollt just e puer Präzisioune
ginn zu deem Posten dee mer ëmwandelen.
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A la source ass et esou, dass mer de Fall hate vun
enger Infirmière, déi krank ginn ass bei der Ausübung
vun hirem Posten. Dunn hu mer si bei Spezialiste geschéckt, déi och där Saach do Rechnung gedroen hunn
a gesot hunn, et wier indiquéiert, dass déi Persoun net
méi géif an hirem Beruff schaffen.
Do hu mer eis missen d’Fro stellen, well d’Madame
war an där Zäit schonns fest agestallt, wat kënne mer
laut dem Profil maachen?
Wéi kënne mer dat esou ëmbauen, dass si kann op enger Plaz an eiser Verwaltung schaffen? Dunn hu mer
mat hir zesumme probéiert a mat den Aarbechtsmediziner zesumme fir do Pisten ze sichen. Eng vun de Piste
war fir an den administrative Beräich schaffen ze goen.
Dee Moment hate mer e Besoin innerhalb vum Service
Circulation. Wéi d’Madame Kayser et richteg sot, do war
vill Va-et-vient, dat ass richteg, nach war et esou, dass
déi Madame do emol probéiert huet virun enger Rei Méint
ob se kéint kleng administrativ Aarbechte maachen. Ech
schwätzen net vu Reglementer schreiwen, ech schwätze vu sech afügen. Si huet awer eng Qualifikatioun vun
enger Première plus nach engem Joer drop, ass also u
sech habilitéiert fir och eppes kënnen ze schreiwen, mee
si ass net Redakter vun der Formatioun hir.
Dat ass an der Rei mee dat léiers de, déi aner Leit déi
eng klassesch Première gemaach hunn, déi hunn dat
och net onbedéngt.
Mee dat ass eng Saach vu Formation continue an enger Ëmschoulung, déi mer amgaang sinn, mat där Persoun ze maachen.
Fir op déi Saach ze goe mam Redakter deen elo agestallt ginn ass fir den Ingénieur technicien ze ersetzen,
do ass ee gesicht ginn, deen esou Capacitéiten huet.
De Gemengerot huet déi leschte Kéier eng Persoun
do gestëmmt, et ass sécherlech esou, dass déi op
der Plaz, wou se elo war och schonns op den Terrain
gaangen ass, also och dat ka maachen, mat engem
Techniker dee mer elo hunn, wat e jonke Mataarbechter ass, deen excellent Aarbecht leescht, deen sech
awer och nach muss aschaffen, wou een da seet, OK,
déi zwee zesummen dat kann en Tandem ginn, wou den
een iwwert seng Erfahrung déi en huet, déi en iwwert
déi Joere gesammelt huet, och op anere Plazen, wou
en e ganze Service technique geleet huet, dat dote

mat virun hëlt, an e bréngt natierlech dee Bagage mat
sech, deen e brauch fir Reglementer ze schreiwe well
en dat op där Plaz gemaach huet. Nach brauch en een,
deen d’Sekretariat, respektiv och Aarbechte féiert,
déi mer an deem Service hunn.
A fir ze soen, dass d’Praxis fir 40 Stonnen, an et
hat virdrun 20 Stonnen, do wëll ech just soen, dass
mer opgrond vun enger Rekommandatioun säit Joere
vum Ministère de l’Intérieur ëmmer dem Gemengerot
virschloen, e ganze Posten ze kreéieren an en duerno
erëm erofzeféieren, well déi Madame jo net wëll 40
Stonne schaffe, well hire Gesondheetszoustand net
esou ass, dass dat dote méiglech ass, an och hir familiär Situatioun dat net zouléisst.
Kuerz gesot nach, wat de Service Santé scolaire
ugeet, huet de Schäfferot eng Solutioun gesicht wéi
déi Madame hei iwwer e Reclassement interne an en
anere Service gesat ginn ass, hu mer de Service renforcéiert, mer haten dat bei der ADEM gemellt, a mer
hu säit geraumter Zäit eng Dame do, déi 20 Stonne mécht, déi Infirmière ass, déi Erfahrung huet, déi
och eng zolitt Basis huet, an déi sech gutt integréiert
huet an deem Service, an déi do matschafft.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hunn awer do nach
eng Zousazfro, well herno an der Deliberatioun, wou
mer dann de Poste besetzen, do steet dass d’Madame
eng Nomination provisoire huet. Dir sot mer elo, si wär
awer schonns fest agestallt, do steet dräimol provisoire: Nomination provisoire, Prolongation du service
provisoire an nach eng Kéier eng Nomination provisoire
vum 15. Abrëll un.
Dofir ass dat mer net ganz kloer, a wann Dir mir sot
si war schonns an deem Service täteg, op wéi engem Poste war se dann do? Do gouf et jo dann awer
schonns e Posten, wat war se dann?

Henri Reding (Chef vum Personalbureau): Also vun der
Saach hir ass et esou, ech mengen Dir hat mer d’Fro
eng Kéier gestallt gehat, ech wollt just nach eng Kéier
soen, an esou engem Fall wéi deem heiten ass et esou,
dass déi Madame op hirem Posten als Infirmière sëtzt,
deen och besetzt, soss hätte mer jo net kéinten e
Payement maachen.
Dat heescht, si sëtzt elo am Service Circulation säit
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enger geraumer Zäit als Infirmière am Statut vum
Fonctionnaire mat 20 Stonnen. An dofir ass de Poste
besat, dat ass natierlech déi selwecht Logik wéi mer
schonn an der Vergaangenheet hate bei Leit, déi pour
raisons médicales e Reclassement interne hunn, ob
se dann Éducatrice graduée oder diplômée oder soss
eppes waren, da maachen si dee Posten do fräi, dat
heescht un sech, wann de Gemengerot déi Decisioun
hëlt fir der Madame déi Chance ze gi fir de Statut ze
wiesselen, da gëtt dee Poste wou si elo drop sëtzt, fräi.
A mer hunn och ganz vill Gespréicher gehat an
d’Madame och drop higewisen, dass si dann eben
vum Fonctionnaires-Statut wiesselt op en Employé
communals-Statut an dat huet si och alles agesinn,
si huet also och eng formal Demande gemaach fir de
Statut kënnen ze wiesselen a fir dee Posten als Infirmière opzeginn.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Dir hutt et richteg gesot, mer brauche Leit, déi op den Terrain ginn.
Dir wësst datt eise jonke Mataarbechter, dee mer elo
hunn, deen ass elo knapps 1 oder 2 Woche vum INAP
zeréck, sou dass mer deen dann awer och erëm vollwäerteg an eisem Service hunn. Mir haten do zwee
Ofgäng, an am leschte Gemengerot eréischt hate
mer endlech eng Persoun fonnt, déi dee Poste wëll
unhuelen. Dir hutt och ganz richteg gesot, dass dat
e Redakter ass, mer hunn awer deemools, wann Der
Iech un d’Ausschreiwung kënnt erënneren, extra ee
gesicht, deen och Erfahrung an deem Domaine huet.
Net nëmmen, dass e kann Deliberatioune schreiwen,
wat schonns ganz wichteg ass a wat eis vill hëlleft,
mee deen Här soll och mol kënne mat op den Terrain
goen an eise jonke Mataarbechter encadréieren, ebe
just, ech well elo net nach eng Kéier op deem säi CV
agoen, dat ass och elo hei déi falsch Plaz, dat hate
mer déi leschte Kéier am Huis-clos, mee deen huet déi
Qualifikatiounen, datt e ka mat op den Terrain goen an
eise jonke Mataarbechter gutt kann uléieren.
Nach ass et awer sou, dass wann zwee Leit um Terrain sinn, wann den een deen anere soll uléieren, da
muss awer och en Telefon opgehuewe ginn, et mussen
Accusé-de-réception geschriwwe ginn, jee, Saachen
déi eigentlech manner technesch sinn, mee déi reng
Sekretariatsaarbechte sinn. En Avis, deen an d’Boîte
geheit gëtt, all sou Saachen déi regelméisseg erëmkommen a fir déi mer villäicht net de Redakter brau-

chen, deen eng riseg Erfahrung am Domaine Voirie et
circulation huet.
Dir wësst och all, dass Diddeleng net ophält mat wuessen an Dir wësst, dass mer net ganz gutt gestiwwelt
waren an där Situatioun wéi de Service Circulation déi
lescht zwee Joer funktionéiert huet duerch Krankheetsfäll, duerch Leit, déi hir Plaz gewiesselt hunn, an ech
mengen, dass mer elo, wann deen neie Mataarbechter
dann ufanks nächste Mount ufänkt, gutt gestiwwelt
sinn. Wann dann alles klappt, eisen neie Mataarbechter
och säin Exame wäert packen, datt mer da gutt gestiwwelt si mat där heiter Madame och u Bord fir dee
Service kënnen esou opzebauen, datt en och beschtméiglech leeft fir den Diddelenger BiergerInnen eben och
kënnen ze hëllefe wann se Problemer hunn.
Ech muss och soen, dass déi Madame sech ganz gutt
agelieft huet, do kënnt dir jidderee froen, dee mat hir do
ënnen ze dinn huet. Déi mécht eng gutt Aarbecht, déi
ass frëndlech, déi ass léif. Dir wësst, datt se eben eng
gewësse Rei Kompetenzen huet, och sozial Kompetenze
well se eben Infirmière ass. Et ass eng Damm, déi wann
den Telefon geet, an si huet en opgereegte Bierger um
Telefon, déi Leit och ka berouegen, an dat ass virun allem an esou engem Service och schonns Gold wäert.

Joseph Thill (Déi Lénk): Ech wollt just nach eng Kéier nofroe beim Här Reding fir sécher ze sinn, dass
ech richteg verstanen hunn. En huet eis gesot, aus
administrative Grënn ass et besser, e ganze Posten
ze schafen, mee dee Poste gëtt awer duerch déi Fra
nëmmen hallef besat, well eppes anescht och aus gesondheetleche Grënn net méiglech ass.
Wéi gesot, wann ech d’Zousécherung ka kréien, datt
dee Posten, och wann e ganz geschaaf gëtt, nëmmen
duerch déi Persoun, déi dann eben elo dee Gesond
heetsproblem huet, besat gëtt. Mer wënschen der
Madame dat jo och, datt se eng Kéier erëm voll
aarbechts
fäeg gëtt, da gesi mer kee Problem fir do
erop ze goe mat de Stonnen.
Mee mer hätten net gär wann en elo hallef besat gëtt
vun der Madame Infirmière an dann en aneren halwen
iergendwéi bäi geprafft gëtt. Dat ass, wou ech nach
eng Kéier wollt nofroen ob ech dat esou richteg mat
kritt hunn, datt dat esou geschitt.
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Henri Reding (Chef vum Personalbureau): Ech wollt
nach eng kuerz Präzisioun dozou ginn: Also, et ass effektiv esou, de Gemengerot schaaft dee Poste ganz,
an dann ass et d’Indikatioun och vun der Commission
spéciale am Ministère vun der Fonction publique, respektiv och wat elo d’Médecine du travail ugeet, dass
ee soll mam Kandidat kucken - mer si jo an engem Reklassement interne - fir progressiv, wann de Gesondheetszoustand dat zouléisst, an d’Luucht ze goen.
Eigentlech sinn et awer elo zwou Decisiounen, soss hätt
een dat schonns kënnen direkt hei spezifizéieren, mee
vun der Form hir ass d’Decisioun fir d’Kreatioun a fir
d’Nominatioun op e Posten, ass dat de Gemengerot, a fir
d’Tâchen erop- oder erofzesetzen, wéinst Gesondheetsgrënn an esou weider, dann ass dat Schäfferot, awer et
ass schonns ganz kloer esou, dass mer do wierklech e
Suivi maachen an där Fäll kréie mer elo ëmmer méi.
Dir hutt och matkritt, dass et net nëmmen e Phenomen
ass hei zu Diddeleng, mee och an der Fonction publique,
respektiv och an der Fonction communale am allgemengen an dass mer ëmmer méi mat esou Symptomen ze
kämpfen hu vu Leit, déi e Burnout hunn oder déi krank
ginn, aus iergend engem Grond, an dat muss ee begleeden an dofir ass dat heiten e Moyen fir dat ze maachen.

Brit Schlussnuss (LSAP): Merci Här Buergermeeschter, effektiv wat ech wollt dobäi soen ass, mer kreéieren zwar hei eppes fir engem kranke Mënsch ze hëllefen, wat ech och ënnerstëtzen, mee doduerch, dass
mer eben administrativ esou gebonne ginn, konnt dem
Service médico-scolaire net éischter gehollef gi bis de
Posten nees konnt besat ginn.
Dat heescht, de Service médico-scolaire war an engem Enkpass, deen awer laut Nofroe geléist ginn ass
an do ass säit September Rou agekéiert, zur vollster
Zefriddenheet, well si hunn nees hir Infirmière zeréck,
déi si brauche fir de Service nees vollstänneg ze enkadréieren. Merci.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
fir Är Stellungnahmen, well do nach e puer Fragezeiche sinn, wollt ech mol prinzipiell de Kader erklären:
D’Diddelenger Gemeng ass eng Gemeng déi wiisst a
wou d’Ufuerderungen ëmmer méi grouss ginn, an et
gëtt een ëmmer méi, net nëmmen Diddeleng, mee generell mat Situatioune konfrontéiert wou Mataarbechter

Innen e gewëssent Krankheetsbild hunn a wou dann de
Kontrolldokter seet, dass se nëmme kënnen zu engem
gewëssen Deel schaffen, en fonction vun hirem Krankheetsbild, an och eng ganz Rei Aschränkungen hunn.
Wann dee Constat gemaach gëtt, mussen natierlech
d’Administratioun, respektiv déi politesch Responsabel hei am Gemengerot kucken, wéi eng Affektatioun een deene Leit nach ka ginn, wou se dat wat
d’Krankheetsbild nach zouléisst, maache kënnen.
Dat hu mer hei gemaach, mer goufe mat enger Situatioun
konfrontéiert vun enger Mataarbechterin, déi hir initial
Aarbecht als Infirmière net méi konnt maachen duerch
eng ganz Rei Grënn, an hunn awer gekuckt, déi Persoun
an e Service ze setze wou sécherlech kee Poste geschaf
war, mee se an e Service ze setzen, wou engersäits dem
Service gehollef ass, respektiv d’Persoun selwer trotz
hirem Krankebild awer och nach eng gewësse Plusvalue
huet fir dee Service, an awer och fir sech selwer.
Et gëtt näischt méi Oninteressantes an Demoralisantes wéi wann s de als Persoun mierks, dass de e
Krankheetsbild hues an net méi valabel bass fir eng
ganz Rei Aarbechten ze maachen. Nach gi mer hei e
Wee, wou mer déi Leit ënnerstëtzen. Mir hunn effektiv virun enger Rei Méint déi Décisioun geholl fir déi
Persoun an deen dote Service ze setzen, an si huet
natierlech dee Posten op deen se nominéiert war, mat
eriwwer geholl, a wat mer haut hei maachen, ass deen
administrative Posten hei schafen, wou se da kann hir
Aarbecht weider maachen. Mir schafen e ganze Posten, si kann hir Aarbecht weider féieren zu 75%. Op
der anerer Säit gëtt hiren initiale Posten, wou se elo
drop sëtzt, fräi a mer kucken, quitte dass mer elo dem
Service de la Santé scolaire punktuell ënnert d’Ärem
gegraff hunn, ob mer dee Posten, deen elo fräi gëtt,
mat där Funktioun erëm ausschreiwen oder ënnert enger anerer Form ausschreiwe fir dee Service do erëm
laangfristeg ganz kloer ze verstäerken.
Dat ass am Fong déi Operatioun, déi mer hei maachen,
wou mer engersäits där Persoun entgéint kommen, déi
dat Krankheetsbild huet, an dat ass reell, mat deem
si mer konfrontéiert, an op där anerer Säit ganz kloer och deem Service, deen elo en Ausfall hat an dee
mer temporär ënnerstëtzt hunn, awer och erëm eng
Marschroute kënne ginn, an deem längerfristeg - a
mer sinn eis jo ëmmer hei op de Bänken eens, dass de
Service de la Santé scolaire e Service ass, dee wicht
eg ass - och eng gewësse Perenitéit kënne ginn.
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Dat ass déi Operatioun, déi mer hei ganz kloer maache
mat der Kreatioun vun deem heite Posten, an et ass
och kloer, dass mat der Kreatioun vun deem Posten
och déi Persoun, déi hei viséiert ass, drop wäert gesat
ginn, dat ass hei eng Evidenz.

déi urechne fir hir Carrière ze ginn, fir dass se herno
wann se eriwwer wiesselt och weider kann evoluéieren
an där Carrière wou se da genannt ginn ass, no deem
Barême oder deem Tableau dee mer opgesat hunn.

Wien ass net domat averstanen? Keen.

Dat war e bëssen d’Erklärung, déi ech wollt ginn zu der
Kreatioun vun deem heite Posten. Et ass och wichteg
hei, optimal eng Startpositioun ze ginn, kaderméisseg
an och wat d’Carrière ugeet fir e Mataarbechter, deen
elo schonn am Asaz ass fir d’Sécherheet vun der Stad
Diddeleng. A mir si frou, dass déi Persounen déi Aufgaben erfëllen am Numm vun der Sécherheet vun der
Stad Diddeleng.

Wien enthält sech? Dat ass d’CSV. Merci.

Ginn et Remarquen dozou?

6.2. Kreatioun vun engem Poste fir en Employé communal, als Chef vum Service incendie et sauvetage,
op Vollzäit an op onbestëmmten Dauer, fir den Département technique - Service incendie et sauvetage
(Centre d’intervention), ab dem 1. November 2016

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci, Här Buergermeeschter, mir gesinn dat awer ganz anescht. Dat
heiten ass an eisen Aen erëm e Paradebeispill vun enger Postekreatioun sur mesure, an et ass esou, dass
den nach an awer geschwënn a Pensioun gehenden
Här Glesener, dee krut 2012 deeselwechten oder en
ähnleche Posten sur mesure kreéiert, an dat gouf och
zougi vum jëtzegen a vum viiregte Buergermeeschter,
dass een do e Poste gebastelt hat an dass dat e Poste sur mesure war. An et huet och ëmmer geheescht,
souwuel vun dësem Buergermeeschter wéi och vum
fréiere Buergermeeschter, dass wann den Här Glesener a Pensioun geet, géife mer dee Posten ofschafen.

Da géif ech zur Ofstëmmung zu dëser Kreatioun kommen: Wien ass mat dëser Kreatioun averstanen?
Dat sinn d’Stëmme vun LSAP, Déi Gréng, Lénk an
d’ADR.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Da gi mer
op deen nächste Punkt eriwwer, dat ass d’Kreatioun
vun engem Posten am Service Incendie et Sauvetage,
40 Stonnen d’Woch à durée indéterminée an dat ass
am Statut vum Employé communal, fir den Departement technique am Centre d’intervention.
Hei si mer an der Situatioun, datt mer e puer Mataarbechter hei am Haus hunn, déi am Centre d’intervention
schaffen. Dir wësst jo, dass mer schonns Diskussiounen haten, och Budgete gestëmmt hunn en vue vum
neie CGDIS, dee wäert entstoen am Laf vum nächste Joer, wann d’Gesetz gestëmmt ass, wou am Fong
alleguerten déi Leit, déi am CID schaffen, jo integral
eriwwer wiesselen an de CGDIS, an deen Établissement public, dee jo staatlech a vun der Gemeng konzipéiert gëtt a senger Struktur, sou dass déi Leit dann
net méi als Gemengepersonal ugesi ginn, nach gi mer
hei op de Wee fir där Persoun, déi hei viséiert an och elo
schonns do ass, hirer Carrière gerecht ze gi fir dass
natierlech och herno, wann se eriwwer wiesselt an den
Établissement public, eng Carrière huet, déi equivalent
ass par rapport zu all deenen anere Persounen, déi an
enger identescher Situatioun sinn.
Wat gëtt hei an dëser Création de poste gemaach? Et
gëtt am Fong eng ganz Rei Formatiounen déi déi Persoun an der Vergaangenheet gemaach huet, dass mer

Mee elo hu mer natierlech mat Erstaune festgestallt,
dass mer e genau ähnleche Posten nach eng Kéier kreéieren. Mir hunn de Service Incendie et Sauvetage an
och deen zweete Service Sécurité et Santé au travail, déi ënnert därselwechter Kap lafen, an am zweete
Service, de Service Sécurité et santé au travail, do hu
mer en Ingenieur technicien drop gesat virun 2 Joer,
well, wéi huet et geheescht, d’Komplexitéit vun der
Matière esou evoluéiert huet, dass een dat muss mat
engem Ingenieur technicien besetzen.
An deen heite Service, de Service Incendie et Sauvetage, deen hat den Här Glesener jo och ënnert senger
Tutelle an do hat e genee wéi an deem anere Service
och de Poste vum Préposé au Service Incendie et Sauvetage, an et huet ëmmer geheescht, dee schafe mer
of esoubal den Här Glesener an d’Pensioun geet.
Mee wat hu mer dann elo hei festgestallt? Elo maache
mer eng zweet Bastel-Création-de-poste, well wann
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ech hei kucken, wéi eng Motivatioun a wéi eng Aarbecht
ee sech hei huet misse maache fir déi Carrière ze denominéieren, fanne mer dat net an der Rei, an den Här Buergermeeschter huet et just gesot, dee ganze Service
Incendie et Sauvetage soll deemnächst an de CGDIS, en
Établissement public agebonne ginn an iwwerholl ginn.

dee Poste gëtt jo net ausgeschriwwen, dat si mer jo
hei esou gewinnt. Et gëtt eng Création de poste gemaach an eng hallef Stonn drop, setze mer schonns
e Männchen drop - mee mir huelen deem Kandidat jo
d’Brout net ewech, deen ass jo schonns bei eis agestallt als Employé communal à durée indéterminée.

Do kënnt Dir léif LSAP-Kollege jo awer net ärem fréiere Conseiller a Kolleg Alain Becker an de Réck falen,
deen dem Ministère de l’Intérieur jo hëlleft, de CGDIS
op d’Been ze setzen a Carrièren auszeschaffen an elo
schaft dir nach éier de CGD offiziell ass, e Posten à
la LSAP dudelangeoise amplaz déi kloer Virgaben, déi
jo wäerte komme wann dee CGDIS, wann dat Gesetz
gestëmmt ass, do wäerte jo kloer Virgabe kommen, wéi
eng Leit dann do de Préposésposte sollen iwwerhuelen, a mir fannen dat net an der Rei an och hei, genee
wéi an deem Poste wou mer virdru kreéiert hunn, ass
och am Plan pluriannuel mat kengem Wuert Rieds, dass
niewent dem Här Glesener sengem gebastelte Posten
nach esou e gebastelte Poste sollt kreéiert ginn.

Firwat loosse mer dann elo mol net déi Saach einfach
rouen, a waarde mol, mee ech verstinn Är Motivatioun,
Dir musst Är Leit e bësse placéieren, soss sinn déi herno
rose mat Iech, déi Stëmmen hutt Der manner, mee mir
als CSV sinn entsat, wéi hei Carrièren à la tête du client gebastelt ginn an dass dat heiten eng Magouille ass
an eng Intransparenz an e Beweis fir d’Posteschacherei
vun der LSAP an Alleinherrschaft, dat kënnen d’Leit
dann dobaussen herno évaluéiere wéi se wëllen. Merci.

An ech géif mech och herno wonnere wann als Responsabelen déi kleng Carrière déi hei virgesinn ass,
duergeet, well ech denken, Dir wësst ganz genee, de
CGDIS gesäit déi administrativ a Personalgestiounsaarbechte vun engem Chef de service sécher ganz
anescht wéi dat wat dir hei virgesinn hutt.
An da si mer natierlech schlecht dru well wat maache
mer da mat dësem Monsieur dee mer dann hei op dësen zweiwelhafte Poste setzen?
Dann en anere Punkt, eng geplangte Fusioun mat de
Beetebuerger Servicer ass och virgesinn, mam Beetebuerger Centre d’intervention, do kënnt jo och eng
komplett Neistrukturéierung.
Hei hunn ech d’Gefill, dass mir eisen Diddelenger
Männchen do awer wëllen an dréchen Dicher setzen,
wat net an der Rei ass.
A wéi gesot, ech huelen un, dass de CGDIS eis scho wäert soen, wéi e Poste mir do ausschreiwen als Chef. Ech
huelen un, dass dat éischter en Ingenieur gëtt, e Paramediziner oder e Beruffspompjee a mir maachen elo hei
erëm eng Extrawurscht, en extra Poste sur mesure.
Mir huele jo kengem eppes ewech - net dass et herno
erëm gedréint gëtt wéi wa mir d’CSV déi Béis wieren
an iergendengem géifen d’Brout ewech huelen. Well

Romy Rech (LSAP):Ech loosse mech net provozéiere
vun der CSV. Eis Fraktioun wäert deen dote Virschlag
selbstverständlech stëmmen, et ass eng richteg Decisioun, et ass eng gutt Decisioun a mer hunn en exzellente
Mann, dee mer do kënnen dropsetzen an deen exzellente
Mann huet seng Prouwen all déi Joere bestanen.
A wann een als Gemeng déi dote Méiglechkeet huet, fir
op esou Leit zeréckzegräifen, gesinn ech net wat hei
Postenzouschousterei wär, oder wat hei en zweifelhafte Poste wier. Deen huet immens vill Verantwortung
vis-a-vis vu sengem Centre d’intervention, en huet immens Verantwortung vis-à-vis vun all Diddelenger Bierger, en ass op all Posten ëmmer zouverlässeg, kompetent, uspriechbar wat déi doten Thematik ubelaangt.
Ech gesi guer net an, wou mer hei eppes laanscht den
Dill oder iergendwéi parteipolitesch géifen zouschousteren. Dat ass iwwerhaapt net de Fall, hei kritt een
e Posten an e kritt en och à mesure wéi mer dat déi
lescht Kéier och bei eisem fréiere Mann, deen op deem
Poste souz, dem Henri Glesener, deen elo a Pensioun
geet, gehandhaabt hunn.
Deen huet dat doten absolut verdéngt an et ass absolut richteg, dass dee Mann do, deen eng laangjäreg –
an ebe just dat ass jo schonn alleng déi Qualifikatioun,
déi am allerwichtegsten an deem doten Domaine ass
- deen eng laangjäreg Experienz an e grousst fir dee
ganze Service zefriddestellend Engagement un den
Dag leet, an och Kompetenz un den Dag leet, absolut
zu dësem Poste berechtegt ass an eis Fraktioun wäert selbstverständlech deen dote Virschlag stëmmen.
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Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
Här Rech. Ginn et nach weider Stellungnahmen? Dat
ass net de Fall, da geet den Henri Reding nach op e
puer Punkten an, an duerno ech selwer.

Nach ass et esou, dass dat heiten exakt deem
Carrières
verlaf entsprécht, wat ech als Dokument
vum Staat kritt hu fir déi technesch Lafbunn innerhalb
vun de Service-d’urgencen.

Henri Reding (Chef vum Personalbureau): Villäicht e
puer Präzisiounen, ech weess net op Dir wësst, wéi
dat elo an der Iwwergangsphas geplangt ass.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci.
Deen éischte Punkt, deen ech hei well präziséieren:
Mir sinn hei an enger Séance publique, do hu mer ëmmer Wäert drop geluecht, dass d’Leit net beim Numm
genannt ginn. Dat ass gemaach ginn. Ech als Buergermeeschter hunn ëmmer d’Suerg gedroen, dass mer
dat anhalen, et ass awer net agehale gi vun der CSV,
dat fannen ech ganz schuet. Éischtens.

Mengen Erkenntnisser no ass et esou, dass déi Leit,
déi an den eenzele Centrë sinn, déi Carrière huet sech
dann och Préposé du Service d’urgence genannt an déi
Leit, déi déi Funktioun hunn, déi ginn iwwerholl an där
Carrière wou se dra sinn.
Sécherlech ass et esou, dass villäicht mëttelfristeg,
wa Leit an d’Pensioun ginn, wéi dat och op anere Plazen
ass - ech erënneren, an der Vergaangenheet, wat geschitt ass bei der Spuerkeess, bei der Post an iwwerall
wou Leit iwwerholl gi mat deem Statut - dass dann Ännerunge kommen.
Nach gesot, ass et elo esou, dass déi Leit déi elo wéi
deen Här, deen hei viséiert ass, de Préposé du Service
Incendies et Sauvetage, déi Carrière déi mer proposéieren, dat ass u sech eng Carrière déi ugeleent ass un
dat, wat elo vum Staat aus komm ass fir déi Leit, déi
do dra schaffen.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech hu keen Numm gesot.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Dach!

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Neen! Ech hu vun deem
alen Här Glesener geschwat, deen hunn ech genannt.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Dach! An
dat fannen ech ganz schuet.
Dat kann ee jo herno op de Bänner kloer héieren.

Dat heescht, et ass u sech déi Qualifikatioun wou mer
engersäits d’Validation des acquis maachen, dofir stinn
och déi ganz Formatiounen drop an do sinn nach eng
Rëtsch vu Basisformatiounen, déi absolut noutwenneg
sinn, soss kënnen si dat Amt net ausüben, dat war
deemools och beim Här Glesener esou, an hei ass et
esou, dass mer all déi Saachen dra geschriwwen hunn,
déi déi Persoun huet, an et ass kloer, wéi dem Här Glesener seng Carrière, sou ass och déi heite Carrière déi
héiert op ze bestoe wann déi Leit an d’Pensioun ginn.
Dat ass kloer, well et einfach esou mat deene Qualifikatiounen, mer haten dat deemools scho beim Här
Glesener gesot, do ass et kloer gewiescht, dass
d’Komplexitéit vum Dossier mat sech bruecht huet,
dass een herno soll op de Wee goe vun engem Ingénieur technicien, dat ass richteg.
Hei ass et esou, dass ech net weess, wat geduecht
ass fir herno wann si dat anescht strukturéieren, wéi
dat da soll ausgesinn.

Mir sinn hei an enger Séance publique an do gi keng
Nimm ernannt a mir hunn dat ëmmer héich gehalen an
et ass hei respektéiert ginn.
Zweetens, d’CSV schwätzt vun Intransparenz hei vun
der LSAP. Mir sinn hei an enger Séance publique a mir
hunn Iech alles op den Dësch geluecht ëm wat et hei
geet. Ech mengen, dass mer hei ganz kloer transpar
ent sinn, et ass e bësse kontradiktoresch wat d’CSV
hei seet, well et ass keen zweiwelhafte Posten. Mir
soe ganz kloer wéi d’Marschrichtung ass. Fazit ass,
wann de CGDIS kreéiert gëtt, da ginn déi Leit tels
quels iwwerholl.
An et dierf een och keng Konfusioun maachen, et ass
herno net méi d’Gemeng, déi astellt mee et ass e CGDIS
deen astellt. D’Gemeng huet herno domadder näischt
méi ze dinn. Wann nei Poste geschaf ginn, dann ass
dat den Établissement public, deen dat mécht, et dierf
een hei net zur Konfusioun féieren.
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Déi Persoun, fir déi mer dee Poste viru Joere geschaf
hunn, déi ass nach do, déi ass net a Pensioun, déi geet
eréischt d’nächst Joer a Pensioun, an déi heite Persoun ass eng Persoun, déi net méi spéit wéi haut de
moien op engem Brand war, op déi mer ziele kënne fir
déi Aarbecht ze maachen, wou mer frou sinn dass se
mat der ganzer Equipe do ass, déi Equipe leet, an och
an Zukunft wäert weider leeden.
Op alle Fall, déi Validation des acquis, déi en huet ass,
dass mer do wëllen dem gerecht ginn, an dass mer e
wëllen an eng optimal Positioun setzen, wann en herno
iwwerholl gëtt am CGDIS wou nach weider Aufgaben
op hie waarden, wéi elo déi aktuell.
Effektiv, dee Projet besteet fir mat der Beetebuerger
Gemeng zesummen e CGDIS ze hu fir op d’Kategorie 4
ze kommen, dat si Bestriewungen, déi am Raum sinn,
a mer wëllen hei e Kader schafen, wou och déi Leit déi
do sinn, herno an optimale Conditioune si wann se am
Asaz si fir d’Sécherheet vun Diddeleng, Beetebuerg an
och doriwwer eraus.
Dat ass dat, wat ech hei ganz kloer wollt soen, an da
géif ech proposéieren, dass mer zum Vote iwwer ginn.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, ech wollt präziséieren, dass ech definitiv
net den Numm gesot hunn. Ech hunn den Numm vun
där Persoun, déi a Pensioun geet an dat hu mer an
deene leschte Gemengeréit gesot, iwwer déi Persoun
hate mer schonns e puer mol och mam Numm geschwat, well dat e Poste war, dee mer wëllen ofschafen, an do ass deen Numm schonn oft gefall.
Ech hunn explizit hei keen Numm gesot, an ech sinn
awer frou, dass den Här Reding am Fong bestätegt
huet, wat ech gesot hunn, dass et eng Carrière sur
mesure ass, well en huet gesot, wann deen Här a Pensioun geet, da gëtt de Posten ofgeschaaft, well dat
ass kee Posten, deen da bleift. Merci.

6.3. Indemnitéit fir Charge-accessoirë vun engem
Gemengebeamten
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Da komme mer op den nächste Punkt iwwer, do geet et ëm
eng Allocation indéterminée pour charges accessoires
fir den Här Freitas, an dat ab dem 1. November 2016.
Deen Här schafft als Expéditionnaire technique an der
Branche Génie civil, 40 Stonnen d’Woch, à durée indéterminée, an dat schonns säit enger ganzer Rei Joren.
Dat heiten huet domadder ze dinn, Dir wësst dass
mer generell an deene leschte Gemengeréit dat jo och
méi kritesch op de Leescht geholl hunn, an déi zousätzlech Indemnitéiten, déi d’Leit kënne kréien an de
leschte Joren ofgebaut hunn.
Hei gi mer en anere Wee, well mer och an deene leschte
Joren en Hoff gemaach hu wat den Akaf ass vu Wunnengen, dat heescht, de Wunnengspark vun der Gemeng ass vergréissert ginn, sief dat elo Saachen,
déi mer an Eegeregie oder awer och an de jeeweilege
Syndikater, wa d’Syndikatssitzunge sinn, Assembléegénérallen, respektiv Interventioune sinn, wou dee
Mataarbechter geruff gëtt, wat ausserhalb vu sengen
Aarbechtsstonnen ass.
An ech muss soen, dass déi Zäit effektiv ëmmer méi an
Ugrëff geholl gëtt, dass déi Persoun ëmmer méi solicitéiert gëtt vun de Syndikater, vu Saache wou en dann och
d’Interesse vun der Gemeng Diddeleng muss vertrieden.
Dofir gi mer hei op de Wee fir där Persoun ab dem
1. November eng Indemnitéit ze ginn, op 53,35 Euro,
Index 100, fir awer deem Surplus vun Aarbecht kënnen nozeginn, wëssend dass dat heiten e Fonctionnaire communal ass, dee keng Iwwerstonne sou dierf
maachen, an dass déi meeschten Interventiounen hei
stattfannen no 18 Auer, a mer hunn hei dee Problem
dee mer wëlle propper ofwéckelen.
Dat zu den Erklärungen zu dëser Indemnitéit.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Dëst gesot, komme mer zum Vote: Wien ass mat där Kreatioun averstanen?

Si Froen dozou? Dat ass net de Fall, da komme mer
zu der Ofstëmmung: Wien ass mat där Indemnitéit
averstanen?

Dat sinn d’Stëmme vun LSAP, ADR an Déi Lénk.

Dat ass unanime. Merci

Wien enthält sech? D’CSV an déi Gréng.
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6.4. Approbatioun vun der Lëscht vu Leit, déi eng Auer
geschenkt kréie fir 20 Joer gutt an trei Déngschter
a vun der Lëscht vun de Leit, déi fir hiren Depart an
d’Pensioun en Akafsbong geschenkt kréien;
Da komme mer zu de Kaddoen, déi mer gi fir Leit, déi
schonn 20 Joer a Kommissioune sinn, respektiv fir
Leit, déi an d’Pensioun ginn.
Dat si 15 Leit, déi säit 20 Joer am Service vun der Gemeng sinn, a verschiddene Funktiounen, an 18 Leit, déi an
d’Pensioun ginn ab 2016, ech soen se hei mam Numm.
Fir 20 Joer bons et loyaux services: Claudia Dall’Agnol,
Martin Deprez, Cindy Gary, Michèle Grimler, Michèle
Hastert, Claudine Scholler, Corrine Theis, Sonja Bigdowski, Mike Kickert, Stéphane Christnach, Sylvie Cirelli,
Sylvie Romoli, Daliah Scholl, Tom Schroeder a Jos Thill.
Dann d’Leit, déi 2016 an d’Pensioun ginn: Brigitte Leiner, Astrid Wilhelm, Sylvie Zeimetz, Georges Lorché,
Jean-Claude Avenanti, Sonja Bohler, Giuseppe Ciaccia,
Marceline Dorn, Pierre Grün, Elio Manzella, Marianne Parmantier, Joseph Schmit, Marco Simon, Claude
Stella, Johny Strauss, Théo Tenkes, Marie-Rose Weber, Pierre Weis.
Also, et gesäit een hei am Fong un de Funktiounen, déi
déi verschidde Leit hunn, dass dat e breet Band ass
vun deene verschiddene Carrièren, déi mer hei an der
Gemeng hunn.
Wien ass mat där Deliberatioun averstanen?

Joseph Thill (Déi Lénk): Ech wollt e Kommentar dozou
ofginn, quitte dass d’Leit dann herno queesch mat
mer sinn, ech si jo selwer op der Lëscht. Domat wëll
ech dann ënnersträichen, dass dat wat ech soe wierklech näischt mat deene Persounen ze dinn huet, well
et betrëfft mech jo da selwer.
Ech muss soen, ech gesinn do Aspuerpotential, well
ech fannen effektiv fir Leit, déi 20 Joer laang am Alldag
fir d’Gemeng schaffen, fannen ech dee Bong vun 1000
Euro ubruecht.
Fir Leit, déi nëmmen a Kommissioune present sinn an
am Gemengerot, fannen ech dat en décke Kaddo.
Dat ass meng éischt Remarque, eng zweet Remarque

ass, mengen ech, och schonns hei gemaach ginn, et
ass e bëssen eng kokeleg Situatioun, am deem Sënn,
dass ech gesot kritt hunn, dee Bong misst ee fir de
Kaf vun enger Auer gebrauchen. Soss hate mer méi
Bijoutieren zu Diddeleng, elo hu mer nëmmen nach
een, dofir géif ech eigentlech virschloen, dass dee
Bong bei de Geschäftsleit vun Diddeleng ka gebraucht
ginn, net nëmme fir de Kaf vun enger Auer.
An ech géif mengen, d’Madame Kutten hätt och
schonns eng Kéier de Virschlag gemaach, dass een
och kéint dee Bong gebrauche zur Ënnerstëtzung vun
den Associatiounen hei vun Diddeleng, déi allgemeng
positiv Saache maachen.
Ech géif, fir et direkt ze soen a méi däitlech, ganz gäre
mäi Bong Diddeleng Hëlleft schenken. Wann dat geet,
da kéim dat mer vill entgéint, ech hunn awer gesot
kritt, bis elo wier dat net méiglech.
Dofir dann d’Fro, ob dat sech sou verhält oder net.
Ech soen Iech Merci, Här Buergermeeschter.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci Här
Thill, ech hat virdru vergiess ze soen, dass déi Leit, déi 20
Joer am Déngscht si vun der Gemeng jo e Bong kréie vun
enger Valeur vun 1000 Euro, an déi wou an d’Pensioun
ginn, e Bong kréie vun enger Valeur vun 200 Euro .
Dee Geste, deen Dir maacht, ass net déi éischte Kéier,
dass eng Persoun an där Situatioun dee Geste mécht.
Et goufe scho Leit, déi gesot hunn, si géifen de Bong
unhuelen, mee si hunn och matgedeelt, dass si dann en
Don maachen un déi Associatioun déi se wollten, wou
awer an Diddeleng war, an dat war nach ni e Problem.
Dat handhabe mer ganz pragmatesch, fräi no Choix
där Persoun iwwerlooss, wou se deen Don wëll maachen. Dat gëllt fir Leit déi schonns 20 Joer am Service
vun der Gemeng sinn oder Leit, déi an d’Pensioun ginn,
déi Flexibilitéit hu mer eis ëmmer gelooss.
De Prinzip ass och, dass mer gekuckt hunn, dass déi
Bongen natierlech hei an Diddeleng ageléist ginn, sou
gutt wéi méiglech, haaptsächlech och ëmmer bei engem Bijoutier.
Dat ass historesch bedéngt fir dass déi Suen och hei
zu Diddeleng bleiwen, fir och de Geschäftsleit entgéint
ze kommen.
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Et ass natierlech och gekuckt ginn, well et jo awer en
décken Don as, dass och déi Persoun selwer de Beneficiaire bleift, well et jo un déi Persoun selwer nominativ ass.
Dat ass richteg, dass mer elo just ee Bijoutier hunn,
mee et muss een awer e Kader setze fir dass dat net
ausaart. Ech mengen, dass mer bis elo nach ëmmer
gutt gefuer sinn, et ware vun deene Leit virdrun ni gréisser Doléancen, dass et aneschters soll goen.
Et sollt een natierlech hei de Prinzip bäibehalen, mee
wann ee mengt, dass een deen heiten Don engem philantropeschen Zweck wëll ginn, dann ass dat de libre
choix, nach sinn ech awer der Meenung, dass mer hei
net sollen den Ënnerscheed maachen tëschent Leit,
déi am Service si vun der Gemeng well se hei schaffen,
respektiv an enger Kommissioun sinn.
Hei ass all Mënsch ebenbürteg, et si Leit, déi während
20 Joer awer eng Funktioun haten, an hiren Asaz gëtt
hei ganz kloer valoriséiert, ob dat elo e Gemengeconseiller war, ob dat elo e Kommissiounsmember war,
oder well en an iergendenger Funktioun hei am Haus
war, oder an eise Regiebetriber, et ass dat wat zum
Virschäi kënnt, déi bons et loyaux services au sense
large. Dat ass den Esprit vun dëser Deliberatioun, an
ech wier frou wa mer deen hei zesummen och kéinte
wahren.

Jean-Paul Friedrich (CSV): Just eng kleng Fro, wann
elo geschwat gëtt vun 20 Joer oder sou, wann elo een
ass, dee 5 Joer an enger Kommissioun war, an dann
ass en zum Beispill 10 Joer net méi dran, an dann ass
en herno rëm 15 Joer dran, gëllt dat als Cumul oder
gëllt dat als en continu?

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Dat ass
d’affilée, dat ass consécutivement.
Dat heescht, wann elo een eng Paus mécht vu 5 oder
10 Joer, da kann een dat net kontabiliséieren, well hei
geet et jo wierklech ëm déi 20 Joer wou een zesumme
muss prestéiert hunn, dat ass den Esprit.
Da géif ech zum Vote iwwer goen. Wien ass domadder
averstanen, dass déi Leit dann e Bong kréien? Ouni
hei Leit an eng kokeleg Situatioun ze bréngen. Dat ass
unanime, villmools Merci.

Domat wiere mer wat d’Gemengepersonal ugeet an
der Séance publique zum Schluss ukomm, an dann hu
mer en nächste Punkt.
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7. Zousätzleche Punkt,

Dee Punkt, deen nach ëmmer Ulass zu Suerge gëtt.

dee vum Conseiller Jos

Ech wollt hei a menger Interventioun kuerz den Zweck
erkläre vu menger Interventioun, an dann op déi aktuell
Situatioun agoen an d’Konklusiounen, déi ech doraus zéien.

Thill gemiess de Bestëmmunge
vum
13.

vum

Artikel

Gemengesetz
Dezember

vum

2988

d’Dagesouerdnung
sat

gouf:

13

op
ge-

“Rechtlech

Schrëtt vun der Lëtzebuerger

Gemeng

d’Atomzentral
(Belsch)

an

géint

Tihange

eventuell

Cattenom (Frankräich)”
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Dëse Punkt
geet iwwer “actions juridiques de la commune luxembourgoise contre la centrale nucléaire de Tihange 2” an
der Belsch an eventuell Cattenom hei vir am Frankräich.
Här Thill dir hutt d’Wuert.

Joseph Thill (Déi Lénk): Merci Här Buergermeeschter,
ech hat schonns a menger Untrëttsriet gesot, dass
de Problem vun den Atomzentralen an eiser Géigend fir
mech en zentrale Punkt wier vu menger Aarbecht hei.

Ech hu keng Motioun oder keng Fro agereecht, well
ech eigentlech zwou Saache bezwecken. Ech denken,
mer kënnen an dësem Gemengerot zu enger gemeinsamer Stellung iwwert déi dote Problematik kommen,
dofir wollt ech dat net riskéieren ze verhënneren duerch eng onglécklech Formulatioun oder esou eppes.
An da wier et mer awer och nëtzlech a wichteg, vum
Schäfferot periodesch zu deem Thema Informatiounen
ze kréien.
Wéi gesinn ech déi aktuell Situatioun?
Do an deem Beräich vun den Atomzentralen hunn sech
an der lescht eng Rei Saache gedoen, ech fänke mat
Tihange un: Tihange 2 well et deen 2. Block ass, Tihange läit an der Belsch net wäit vu Gouvy, also 70 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz ewech, a bei deem
Atomkraftwierk, grad wéi bei deem vun Antwerpen,
hunn sech am zentrale Kessel eng Rei Rëss gebilt, Mikrorëss sinn do festgestallt ginn.
A säithir streiden dann d’Experten driwwer, ob déi Rëss
säit Ufank un dra waren, wéi de Bedreiwer vun der
Zentral seet, oder ob déi sech duerch d’Fonktionement
erausgebild hunn, wat dann natierlech géif heeschen,
dass déi Rëss entstinn a méi grouss ginn an e grousse
Risiko fir d’Zukunft duerstellen.
Ënnert dem Impuls e bësse vun der Städteregioun Oochen, déi nach méi no bai läit wéi mer, hu sech Holland,
Rheinland-Pfalz a Lëtzebuerg zesummegedoe fir ze
kucken ob se nodeems dass dat Wierk stëll geluecht
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war, an erëm eng Autorisatioun kritt huet fir weider ze
fueren, ob ee kann déi Anlag stoppen.
An dofir muss een direkt en Intérét hunn un der Saach,
an et ass vun dem Städteverband decidéiert ginn, aus
deene verschidde Länner, nämlech Holland, Däitschland a Lëtzebuerg, géif all Kéier eng Gemeng Porteparole vun deenen anere Gemenge sinn, mä déi aner
Gemenge géifen dat awer finanziell ënnerstëtzen, eng
Plainte an d’Weeër ze leeën.
Esou eng Plainte, gëtt geschat, kascht eng hallef Millioun Euro, also et ass net näischt.
An do dann, an dem Zesummenhang, meng éischt Fro:
Ech hunn informell héieren, dass Diddeleng sech géif
och un där Plainte bedeelegen, also bereet wir fir en
Deel vun deene Käschten ze droen.
Ech wier awer frou wann ech dat hei kéint bestätegt
kréien.
An ech muss soen, ech fannen, de Gemengerot hei
sollt esou eng Plainte ënnerstëtzen.
Da komme mer bei den zweete Punkt: Cattenom,
Kättenuewen op Lëtzebuergesch, dat läit vill méi no,
op 12 Km, do hunn sech an der Lescht och verschidden Noriichten erginn, déi net ganz encourageant sinn.
Den 29. September huet Greenpeace Lëtzebuerg eng
Etude virgestallt, aus där ervir geet, dass 44% vun de
franséische Reaktere mat Feeler oder Schwieregkeete
behaft sinn.
Do ass Cattenom zwar net opgezielt, mee dat heescht
awer, datt fir de Moment vun 58 Reakteren, déi a Frankräich lafen, 21 stëll stinn. Also, dat ass net wéineg.
Ech wëll och ënnersträichen, datt EDF, déi Firma déi
déi Reaktere bedreift, zu 84,5% dem franséische
Staat gehéiert, an dass eng aner franséisch staatlech Agence, d’ASN, d’Autorité de sûreté nucléaire,
12 vun deene Reakteren d’Erlabnis fir ze funktionéieren entzunn hunn, wat scho weist, datt dat awer
net onproblematesch ass, an zwar wéinst Feeler an
der Produktioun vum Gasdrockbehälter, wou op verschiddene Plazen zevill Kuelestoff am Stol ass, an dee
Kuelestoff féiert dann dozou, datt dee Gasdrockbehälteren net esou zolitt sinn, wéi se eigentlech laut Cahier des charges misste sinn.

Ech hu gesot, 12 Reaktere wiere vun der Autorité de
sûreté nucléaire fir de Moment aus dem Betrib geholl
ginn. Vun deenen 12 waren der souwisou 7 amgaang
revidéiert ze ginn, mee bei 5 huet d’Autorité de sûreté
nucléaire gesot, déi missten an deenen nächsten 3
Méint aus der Produktioun goen an entspriechend kontrolléiert ginn.
An op Basis vun deene Kontrolle ginn se dann entweder
erëm an d’Produktioun oder si bleiwe fir eng länger Revisioun an sou eng länger Revisioun, dat heescht 2-3 Joer
an de Kaschtepunkt, dee ganz sécher 200.000.000
Euro iwwerschrëtt, bleiwen se aus dem Netz.
Zu Cattenom wësse mer, dass deen eelste Reakter
lo säit 30 Joer an der Produktioun ass, datt dee soll
allgemeng iwwerholl ginn, an am Budget vun EDF stinn
dann och 200.000.000 Euro alleng fir dee Reakter
erëm op Vordermann ze bréngen.
Ech mengen, et brauch ee kee Fachmann an der
Ekonomie ze si fir ze wëssen, dass wann EDF do
200.000.000 Euro dran investéiert, dann ass dat net
fir dee Reakter muer stëll ze leeën, mee da leeft e mindestens nach 10 Joer laang oder, wéi verschidden offiziell Quellen aus dem Frankräich soen, 30 Joer laang.
An dofir ass dann d’Fro ob Lëtzebuerg an aner Nopeschregiounen eppes kënne maache fir esou eng Evolutioun ze verhënneren?
Do muss een éierlecherweis soen, datt et bei Cattenom méi schwiereg schéngt wéi bei Tihange, bei Tihange do sinn d’Produktiounsmenge festgestallt ginn, bei
Cattenom nach net.
Mee ech géif mengen, do wier et ubruecht wann de
Gemengerot hei géif de Schäfferot ënnerstëtze fir
éischtens an der Etude, déi amgaang ass fir ze kucken
ob eng Plainte méiglech ass, an zweetens wann déi
Plainte méiglech schéngt, datt dann Diddeleng sech
do och bedeelegt.
Da villäicht eng lescht Saach an deem Punkt: Ech hunn
dann och an Erfahrung bruecht, datt et esou eppes gëtt,
wat CLI heescht, Commission locale d’information, wou
eigentlech déi franséisch Gemengen informéiert ginn,
wat de leschte Stand vun der Nuklearzentral Kätten
uewen ass, an dass do och den Diddelenger Buergermeeschter als Vertrieder vun enger Rei Lëtzebuerger
Gemengen dran ass, an datt déi nächst Sëtzung don-
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neschdes, den 10. November wier, wat iwweregens eng
ëffentlech Sëtzung ass zu Metz, Neen?
Op jiddwer Fall, eisen Här Buergermeeschter ass als
Member vum CLI do angelueden, mer wieren deementspriechend och frou, duerno ze héiere wat da bei esou
enger Informatiounsversammlung gesot gëtt.
Ech muss soen, d’Commission locale d’information mat
där Informatioun dat schéngt net esou richteg ze klappen, well dat lescht Dokument wat ech um Internetsite
gesinn hu vun deem CLI, dat ass vun 2008, also net
ganz à jour. Do steet allerdéngs dran: “Les membres de
la CLI sont par ailleurs assossiés aux exercices de sécurité, aux inspections et restituent en tant que citoyen
et représentant du territoire leurs observations dans la
matière”. Dat géif ech mol sou interpretéiere wéi wann
do d’Membere vun der CLI och dierfe Remarquë maachen iwwert de Fonctionnement vun der Atomzentral.
Dofir géif ech eisen Här Buergermeeschter och wëllen
encouragéieren, dann d’Remarquë vum Lëtzebuerger
Aktiounskomitee géint d’Atomzentralen do virun ze
ginn, wann dat méiglech ass.
Mäi Fazit: Wéi gesot, ech wier frou wa mer hei kéinten an dësem Gemengerot zu enger allgemenger Ënnerstëtzung komme fir bei där Plainte géint Tihange
2 matzemaachen, a wann dat méiglech gëtt, och eng
future Plainte géint d’Fonctionnement vu Kättenuewen.
Mäin 2. Punkt war hei an dësem Gemengerot regelméisseg Informatioune kënnen ze kréie vum Schäfferot, wann sech do nei Situatiounen erginn, an den
3. Punkt, natierlech geet et net duer, nëmme Kättenuewen ofzeschalten. Ech weess, datt d’Diddelenger
Gemeng schonns ganz vill mécht fir alternativ Energien ze produzéieren, ech sinn och ganz frou iwwert
dee Programm “Energiesparen macht Schule”, well all
Produktioun vun Energie mécht Dreck, egal wéi een
sech kéiert an dréint, an dat wichtegst schéngt mer
effektiv ze sinn, Energie wa méiglech ze spueren.
Mee villäicht kréie mer jo, wann de Budget fir d’nächst
Joer virgestallt gëtt, weider Mesurë virgestallt fir
Energieproduktioun vun der Gemeng insgesamt hei am
Raum Diddeleng ze verbesseren.
Ech soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
Här Thill, fir är Presentatioun, Suerg an Erklärungen,
dat si Punkten, déi mer alleguerten hei deelen, déi eis
och alleguerte concernéieren.
D’Diskussioun ass op, wann nach ee wëll eng Stellungnahm huelen.

Colette Kutten (Déi Gréng): Merci Här Buergermeeschter, mir fannen et gutt, dass de Jos Thill dës Initiativ
geholl huet, fir souwuel de Gemengerot, wéi och dann
doriwwer eraus d’Diddelenger Bierger ze informéieren.
Mir deelen d’Analys, déi elo grad vum Här Thill gemaach ginn ass, a mir sinn och der Meenung, dass
eis Gemeng, déi wuel och d’Plainte géint Tihange ënnerstëtzt, dat wäerte mer jo gläich nach méi genee
erkläert kréien, dass eis Gemeng also sech awer och
kloer do derhannert stellt, an och de Gemengerot regelméisseg informéiert an de Grand public mat abezitt.
Et ass e Punkt, deen och eis um Häerz läit; Déi Gréng
Partei ass zu engem groussen Deel aus der Anti-AtomBewegung ervirgaangen, a säit hirer Grënnung hunn
déi Gréng sech ëmmer fir erneierbar Energie agesat
an d’Atomkraaft bekämpft an hunn och an dësem Beräich eng Virreiderroll iwwerholl.
An et ass och elo nach de Fall; esou huet bis elo dee
gréngen Deputéierten Henri Kox nach all Initiativen an
deem Beräich als Initiator a Koordinator begleet, an
dat ass och de Fall fir d’Dräilänner-Aktioun géint Tihange, déi Diddelenger Gemeng jo dann och ënnerstëtzt .
An ech wollt och, wéi de Jos Thill, wësse wat den Apport vun eiser Gemeng bis elo war, eben och grad wat
déi finanziell Ënnerstëtzung ubelangt, well déi jo an dësem Fall och wierklech gefrot ass.
Da war jo kierzlech, dëse Mount, och nach eng Aktioun
am Kader vum nationalen Aktiounskomitee géint Atomkraaft gestart ginn, wou et dorëms gaangen ass, sech
un enger Online-Petition ze bedeelege fir a Frankräich,
wou de Moment iwwer d’Programmation pluriannuelle de
l’énergie diskutéiert gëtt, fir do Drock ze maache Cattenom an aner grenzno Atomkraaftwierker zouzemaachen.
Do hat, souwäit ech weess, den Henri Kox déi aner
Buergermeeschtere vun de Gemengen, déi och bei Tihange mat dobäi sinn, kontaktéiert, a mer wollte wës-
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sen, ob déi Diddelenger Gemeng do och kontaktéiert
gouf an sech un där Aktioun bedeelegt huet.
Mir sinn der Meenung, dass och de Schäfferot méi
offensiv soll virgoen an d’Bierger informéieren a mobiliséiere soll fir sech géint Atomkraaft anzesetzen,
net elo fir Angscht ze schüren, mee fir an d’Fënster
ze setzen, no baussen ze kommunizéieren, dass eis
Gemeng am Kader vum Klimapakt wierklech schonn
eng Rei Resultater opzeweisen huet am Beräich vun
den erneierbaren Energien. Dës Resultater musse
méi no bausse sichtbar gemaach ginn a a mir mussen och déi Projeten, déi d’Gemeng an deem Beräich huet, no bausse kommunizéieren. Do ass engersäits d’Wandenergie, déi an der Diskussioun ass, an
de Quartier Nei Schmelz, deen CO2-fräi soll sinn. Et
ass wichteg, dass d’Leit gesinn, dass mir kënnen op
Atomenergie verzichten, wa mir op Alternativenergien
zerëckgräifen, an dass si selwer awer och gefuerdert
si fir an deem Beräich aktiv ze ginn.
Merci.

Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Merci
der Madame Kutten. Nach weider Stellungnahmen?
Dat ass net de Fall.
Ech deelen och déi
d’Situatioun ugeet.

doten

Appreciatioun

wat

Mir sinn am Moment an der Situatioun, wou wat Tihange betrëfft jo iwwer 100 Gemenge bei där Aktioun
matmaachen, et ass natierlech engersäits stellvertriedend fir dee grenziwwerschreidende Charakter,
engersäits d’Stad Maastrecht, Oochen a vu Lëtzebuerger Säit ass et d’Gemeng Wolz, déi stellvertriedend
fir déi doten 100 Gemengen eng Plainte géint Tihange
gemaach hunn, dat war jo am Juni 2016 an als Diddelenger Gemeng hate mer eng positiv Réckmeldung
ginn, dass mer natierlech och dee Mouvement ronderëm Tihange mat ënnerstëtzen.
Dat heescht, mir si bei deem Mouvement ganz kloer mat dobäi, well mer et wichteg fannen, engersäits
déi moralesch Ënnerstëtzung, déi finanziell Ënnerstëtzung ass eng aner Diskussioun, mer haten nach kee
Subsid, dee mer hei gestëmmt hunn am Gemengerot
an deem Kader. Mir hunn awer kee Problem, dat an
deem nächste Gemengerot ze maachen. Et ass gefrot ginn, dass e maximale Subsid vun 1000 Euro ka

gestëmmt ginn an de Gemengeréit, mee dass een hei
awer e Montant an deem nächste Gemengerot stëmme léisst fir d’Kollegen aus deenen anere Gemengen ze
ënnerstëtzen an hirem Virhabe géint Tihange.
Ech mengen, dass dat op alle Fall ze begréissen ass,
sou wéi natierlech och niewent de Gemenge och
esouwuel d’Chamber, wéi och d’Regierung, respektiv
d’Santé an den Ëmweltministère jo och aktiv sinn, fir
deen dote Volet och mat ze ënnerstëtzen.
Mir wëssen, dass Tihange 1975 gebaut ginn ass, et
ass also eng eeler Struktur an do sinn eng ganz Rei Risiken déi besti fir och deem kënnen entgéint ze wierken.
Historesch gesi wëll ech awer och nach eng Kéier de
Kader setzen, dass Diddeleng ëmmer ganz aktiv war.
Am Joer 1979, wéi d’Baugeneemegung ausgestallt
ginn ass vum Prefet vun der Moselle, deemools war
nach den Nic Birtz Buergermeeschter vun der Stad
Diddeleng, huet dëse Gemengerot gréng Luucht gi fir
eng Action de justice zu Stroossbuerg virum Tribunal
administratif fir géint Cattenom kënne virzegoen. Dat
war eng ganz kloer Stellungnahm, déi de Gemengerot
deemools hei geholl huet.
A virun net all ze laanger Zäit, no de Faite vu Fukushima, do hate mer och 2011 hei gemeinsam eng
Motioun ënnerstëtzt fir méi resolut engersäits géint
Atomenergie a fir alternativ oder erneierbar Energien,
respektiv den Atomausstieg kloer ze ënnerstëtzen. An
et ass jo dat, wat mer och als Gemeng Diddeleng maachen, och duerch de Klimapakt au sense large, national
an awer och déi Moossnamen, déi mer an de Gemengen huelen, dat schreift sech jo an dee Kader an, well
d’Europäesch Unioun sech jo bis 2020 dräi Prioritéite
ginn huet, engersäits d’CO2-Emissionen erof ze setzen,
d’Energieeffizienz ze steigeren, an anerersäits och alles
wat erneierbar Energie sinn, ganz kloer ze förderen.
Alleguerten déi Démarchen, déi mer hei maachen als
Gemeng Diddeleng, am Kader vum Klimapakt, mee eng
ganz Rei Demarchen, déi de Klimapakt mat ënnerschriwwen hunn, wou um europäesche Plang effektiv
an d’Liewe geruff ginn ass, wou déi national Parlamenter a Regierungen ëmsetzen, dat schreift sech ganz
kloer an déi dote Situatioun an.
Nach stellt sech natierlech déi Fro, den Ausstieg aus
der Atomenergie, dee mécht sech progressiv an do
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muss een den Drock héich halen, an do ginn et verschidden Instanzen, déi den Drock kënnen héich halen, dat
ass engersäits natierlech déi nationale Regierungen,
do ass eis Regierung jo och amgaang, do waren eng
Rei Entrevuen, wou dat ugeschwat ginn ass, a wou
virun allem de Gesondheetsministère an den Ëmweltministère mat um Drécker sinn. Et goufen och Diskussiounen a Motiounen an der Chamber gestëmmt, an
Diskussiounen an de Gemengen, an haut hei zesumme,
wou mer do ronderëm schwätzen.

schitt ass, wat déi Moossname waren, déi d’Direktioun
vu Cattenom geholl huet. Et muss een awer och soen,
dass an deene leschte Joeren, respektiv 2008 eng Period war, wou zu Cattenom net vill kommunizéiert ginn
ass. Do gouf deen dote Volet awer och méi ausgebaut,
dat heescht, et kommunizéiert een ni genuch do ronderëm, mee et muss ee soen, dass d’ASN dorops hin
der Direktioun vu Cattenom natierlech eng ganz Rei
Oplage gëtt an déi musse probéieren, dat ëmzesetzen, an an der CLI gëtt gesot wat ëmgesat ginn ass.

Wat Cattenom betrëfft, do si mer amgaang ze kucken oder ze préiwen, och mat engem franséischen
Affekotebureau wéi ee juristesch Schëtt ka maache fir
géint Cattenom ze kloen. Mer hu ganz kloer och do als
Gemeng Diddeleng eis Ënnerstëtzung zougesot.

Ech brauch Iech net ze soen, dass wa Kritike kommen,
da kommen se éischter vu lëtzebuerger Säit a vun däitscher Säit, ganz manner vu franséischer Säit, a wann se
kommen, da sinn se ganz gemässegt. Et dierf een net
vergiessen, eng Centrale nucléaire wäerft och e gewëssenen Impôt commercial of, an d’Communauté a commune vu Cattenom ass och eng Gemeng, där et gutt geet,
mat all Sympathie fir hir Buergermeeschteren toutes
couleurs confondues, mee natierlech ass dat och en Arbeitgeber fir d’Regioun, dat däerf een net vergiessen.

Mir sinn och Member vun deem Aktiounskomitee an ech
mengen, dass dat ganz kloer ass, dass mer och do als
Gemeng Diddeleng derhannert bleiwen an och bei deenen
Diskussiounen déi do stattfannen, ganz kloer disponibel
si fir och kënnen eng Plainte ze féiere géint Cattenom.
Nach gesot, éier ech op d’CLI iwwerginn, deen neie
Plang vu Cattenom ass jo och net fir näischt ausgeschafft ginn, grad ebe fir nei Mesuren ze kënnen ze
huelen, och als Lëtzebuerger Land, am Fall vun enger
Interventioun, déi misst stattfannen.
Wat elo déi Commission locale d’information ugeet,
déi kënnt ëmmer ex post zesummen. Do sinn natierlech niewent de Vertrieder aus dem Saarland oder
Rheinland-Pfalz, respektiv de Membergemenge vun
der Communauté et commune de Cattenom, do sinn
och vu Lëtzebuerger Säit aus Vertrieder do, dat ass
engersäits den Haut Commissariat à la Protection
nationale, dat ass de SYVICOL, déi Vertrieder si fir
d’Lëtzebuerger Gemengen, a Greenpeace.
Déi CLI kënnt ex post zesummen, et ass wéi gesot eng
Commission d’information, do gëtt Bericht erstatt,
wann en Incident war, egal wéi eng Kategorie et ass
zu Cattenom, do gëtt d’ASN ageschalt, d’Autorité de
sûreté nucléaire vu Stroossbuerg, well dat ass déi Divisioun, déi zoustänneg ass, déi muss dann eng Rei
Saache formuléieren, well et gëtt jo dann direkt saiséiert, an dann ass Cattenom obligéiert, eng ganz Rei
Moossnamen ze huelen.
An dat wat an der CLI stattfënnt, dat ass am Fong eng
Berichterstattung iwwert dat wat zu Cattenom ge-

Et ass awer och eng Exploitatioun déi do stattfënnt,
an och eben, wann den Ausstieg aus der Atomenergie stattfënnt, muss och dee Volet gekuckt ginn, mee
fir de Reflet ze gi wéi esou Sitzunge stattfannen, engersäits eng Informatioun ex post, an natierlech och
d’Interventioune sinn deementspriechent.
Natierlech si mer als Gemeng Diddeleng ganz kloer drun
interesséiert, wann et machbar ass, fir eng Plainte ze
maachen, dass mer eis natierlech do uschléissen, dass
mer natierlech do als Gemeng, als gréisste Gemeng
hei an der Regioun, déi am nootste bei Cattenom ass,
an deem Rayon, an ech mengen och déi Diskussiounen
do ronderëm, d’Verleeë vun der Radioprotektioun déi
initialement jo sollt am Laboratoire national de santé
ugesidelt ginn, fir déi schlussendlech an der Stad ze
loossen, an d’IBBL op Diddeleng ze bréngen, well grad
dann d’Protektioun an engem Rayon wier, wou se direkt
affektéiert wier wann en Incident wier, wann se an der
Stad ass, bleift se nach voll operationell.
Och dat weist, dass d’Lëtzebuerger Land handlungsfäeg muss bleiwe wann en Incident geschitt, mee ob
alle Fall wann eng méiglech Plainte géint Cattenom
um Ordre du jour ass, dass mer eis dann do ganz
gär uschléissen an do mat deenen anere Gemengen
déi och betraff sinn, de Lead iwwerhuele fir dat doten
duerchzezéien, indépendamment vum Resultat, deen
da wäert kënne stattfannen am Kader vun der doter
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Plainte. Op alle Fall solle mer deen dote Wee zesumme
goen.
Dat ass e bësse wat ech als Ausféierunge wollt ginn
zu deene verschiddene Positiounen. A wann sech effektiv nei Momenter dinn, déi eis betreffen, kann ech ganz
gär hei an de Gemengerot kommen, d’Evolutioun vum
Dossier, engersäits Tihange, do sinn aner Gemengen
déi Kommunikationsprioritéit hunn, mee wat Cattenom
betrëfft, ganz gär kann ech dann hei Informatioune
ginn iwwert d’Evolutioun vum Dossier an d’Propos fir
an engem nächste Gemengerot e Solidaritéitsbäitrag
ze maache fir d’Kollegen aus deenen anere Gemengen
ze ënnerstëtze wann se géint Tihange kloen.
Do haten se eng Rei Entrevuen och zu Bréissel mam
President vum Europäesche Parlament, respektiv mam
zoustännegen Energiekommissar, do sinn Entrevuë gelaf fir dass do eng Plainte ka stattfannen.
Op alle Fall wëlle mer eis deem Bäitrag net entzéien.
Dat ass dat, wat ech soe wollt am Kader vun dëser
Diskussioun, an da kann een esou verbleiwen.
Dat zu där doter Diskussioun ronderëm Tihange a
Cattenom, da géif ech op deen nächste Punkt eriwwer
goe, dat sinn d’Froen un de Schäfferot

8. Froen un de Schäffe
rot
Dan Biancalana (Buergermeeschter – LSAP): Et ass
eng Fro era komm vun der CSV iwwert d’Rechtschold
vum Diddelenger Spidol, respektiv d’Konventioun tëschent dem CHEM, der Stad Diddeleng an dem Diddelenger Spidol.
Mir hunn déi de Mëttwoch kritt an ech géif dem Gemengerot matdeelen, dass mer schrëftlech op déi
Froen hei Stellungnahm huelen, an dass natierlech
déi heite Stellungnahm an déi Fro dann och an dësem
Gemengerot stattfënnt a bei der Publikatioun wäert
afléissen, fir dass dann do engersäits d’Fro an anerersäits d’Änwert déi néideg Visibilitéit ka fannen. Esouvill
zu där doter Fro an domat komme mer dann elo an de
Huis-clos eriwwer.

