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Réunion du conseil communal du 16 décembre 2016
Gemengerotssëtzung vum 16 Dezember 2016

Séance publique:

1.	Correspondance;
2.	Approbation du tableau de préséance du conseil communal;
3.	Modification du règlement général de la circulation:
3.1. stationnement interdit aux véhicules destinés au transport de choses dans le quartier Schmelz;
3.2. réglementation des arrêts bus suite à la réorganisation du trajet du Nightlifebus;
4.

Finances communales:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

approbation du budget rectifié de l’exercice 2016;
approbation du budget initial de l’exercice 2017;
modification du chapitre VII - City-Bus - du règlement-taxes général;
approbation d’un acte d’échange de terrains avec les époux Wegener-Wiltzius;
approbation d’un acte de vente avec les consorts Rinaldetti;
approbation du label de qualité et de la convention de subvention conclue avec le Ministère de
l'Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Service de la formation des adultes, en
matière des cours pour adultes 2016/2017;
4.7.
approbation de la convention conclue avec la société anonyme Creos Luxembourg pour la mise
à disposition d’un terrain communal dans la rue Louis Rech;
4.8.
approbation de la convention passée avec la fondation « Stëftung Hëllef Doheem » au sujet du
service senior plus;
4.9.
approbation du contrat passé avec la Communauté des Transports (Verkéiersverbond) au sujet
de la mise à disposition de plusieurs afficheurs dynamiques (FIA);
4.10. approbation de devis estimatifs:
4.10.1. frais d’études pour l’établissement d’un cahier de charges pour l’exploitation et la maintenance
		
des installations techniques du Centre sportif René Hartmann pour un montant de 22’000,-€;
4.10.2. adaptation des protections anti-chocs du côté des tribunes de la salle Grimler du Centre sportif
	René Hartmann pour un montant de 100’000,- €;
4.10.3. modernisation de l’éclairage et de la sonorisation de la salle Grimler du Centre sportif René
Hartmann pour un montant de 180’000,- €;
4.10.4. installation d’un système « Nobreak » pour le courant électrique du Centre sportif René Hartmann
pour un montant de 50’000,- €;
4.10.5. frais d’études de faisabilité et de mise en conformité de la piscine en plein air – 2e phase,
grand bassin pour un montant de 50'000,- €;
4.10.6. remise en état des vestiaires et des tribunes au Stade Jos Nosbaum pour un montant de
80’000,- €;
4.10.7. installation de calisthenics pour un montant de 50’000,-€;
4.10.8. renouvellement du gazon synthétique du mini-stade Ribeschpont pour un montant de 25’000,-€;
4.10.9. aménagement d’une aire de jeux au parc Casino pour un montant de 75’000,-€;
4.10.10. aménagement d’une place et d’un chemin avec escaliers dans la rue du Stade Jos Nosbaum /
rue des Fleurs pour un montant de 75’000,-€;
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4.10.11.
		
4.10.12.
4.10.13.
4.10.14.
		
4.11.		

redressement du croisement route de Zoufftgen / rue du Commerce et rue du Commerce /
rue de la Libération pour un montant de 200’000,-€;
réaménagement de la rue Jean Friedrich pour un montant de 350’000,-€;
réaménagement de la rue Um Kräizbierg pour un montant de 300’000,-€;
réparation avec repositionnement des équipements de climatisation pour les locaux techniques
et informatiques à l'Hôtel de Ville pour un montant de 30'000,-€;
subsides extraordinaires à attribuer;

5.	Office social – présentation du rapport d'activité de l'exercice 2015 et approbation du budget rectifié
de l’exercice 2016 et du budget initial de l’exercice 2017;
6.	Commissions consultatives – changements au sein du pool des remplaçants des commissions consultatives
locales;
7.	Personnel:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.

création d'un poste d’employé communal dans la carrière de l’aide-éducateur pour les besoins du
département administratif - maison des jeunes;
création de deux postes d’employé communal dans la carrière de l'éducateur diplômé pour les
besoins du département administratif - maison des jeunes;
création d’un poste d’employé communal dans la carrière de l'éducateur gradué pour les
besoins du département administratif - maison des jeunes;
création d’un poste d’employé communal dans la carrière B1 pour les besoins du département
administratif - service accueil, réception et central téléphonique;
fixation du nombre d’emplois du cadre fermé dans les différentes carrières des fonctionnaires
communaux pour l’année 2017;

Questions au collège des bourgmestre et échevins (Gemengeninfo 10b//2016)

Séance à huis clos:
9.		Enseignement fondamental – approbation des changements dans l’organisation de l’enseignement
fondamental pour l’année scolaire 2016/2017;
10.	Personnel:
10.1. promotion au grade 8bis hors cadre d’un fonctionnaire communal dans la carrière de 		
l’expéditionnaire administratif;
10.2. promotion au grade 8bis d’un fonctionnaire communal dans la carrière de l’expéditionnaire
administratif;
10.3. promotion au grade 11 d’un fonctionnaire communal dans la carrière du rédacteur;
10.4. promotion au grade 12 d'un fonctionnaire communal dans la carrière du rédacteur;
10.5. promotion au grade 13 d'un fonctionnaire communal dans la carrière du rédacteur;
10.6. démission à accorder sur sa demande à une salariée à durée déterminée;
10.7. engagement avec décision de classement d’un employé communal dans la carrière de l’éducateur
gradué;
10.8. engagement d’un employé communal dans la carrière de l’aide-éducateur;
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discussion et réponses des membres du Conseil Communal

Présents: Messieurs Dan Biancalana, bourgmestre; René Manderscheid, Loris Spina et Madame Claudia
Dall’Agnol, échevins.
Monsieur Bob Claude; Mesdames Jessica David, Josiane Di Bartolomeo-Ries; Messieurs Jean-Paul Friedrich,
Jean-Paul Gangler, 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.
Absent, excusé: néant
Début de la séance à 08.00 heures.
Monsieur le bourgmestre ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres.
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal est unanimement d’accord de
traiter les dossiers envoyés aux conseillers en date
du 13 décembre 2016. Il s’agit plus particulièrement
de deux motions introduites par le conseiller Monsieur Jos Thill, fraction « déi Lénk », au sujet d’un plan
d'investissement visant la construction de 500 logements locatifs sous la régie de la commune et au sujet
de l’eau. Un point supplémentaire est également ajouté aux décisions de personnel à traiter en séance à
huis clos. L’ordre du jour est ainsi modifié et complété.
Le bourgmestre porte les informations suivantes à la
connaissance du conseil communal:
1.

2.

une convention de délégation de mission par
l’autorité de gestion FEDER à la Ville de Dudelange
dans le cadre du programme « Investissement
pour la croissance et l'emploi 2014-2020 », plus
spécialement en matière d'investissement territorial intégré (ITI) pour le projet du « Shared
Space » phase 1, a été signée par Monsieur le
Ministre de l’Economie et le collège des bourgmestre et échevins en date du 8 décembre 2016.
Ladite convention reste soumise à l’assentiment
de notre conseil communal;
le collège des bourgmestre poursuit sans
relâche ses efforts pour accueillir et implanter
à Dudelange, plus spécialement sur le nouveau
site « neischmelz » des studios de production
audiovisuelles. Pour supporter le projet, le collège des bourgmestre et échevins a d’ores et
déjà eu des entrevues avec Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Culture, Monsieur le Ministre
de l’Economie et Madame la Secrétaire d’Etat

au Tourisme. Un groupe de travail, en voie de
création, regroupe les responsables étatiques,
la commune, les représentants du secteur
audiovisuel (ULPA) et le Fonds du Logement
(développeur du site). Le projet vise à développer sur le site « neischmelz » des studios de
productions audiovisuelles avec centre de visites, spectacles et démonstrations en rue, le
développement de « start-ups » en relation avec
le sujet, la prolifération des domaines de la
restauration et de l’hôtellerie et finalement le
développement de formations y rattachées.
Suit la liquidation de l’ordre du jour.
Le nouveau tableau de préséance du conseil communal, dressé suite à l’entrée en fonctions de Monsieur
Vic Haas, est approuvé à l’unanimité.
Point numéro 3 de l’ordre du jour: circulation:
3.1. le conseil communal, avec 16 voix et une abstention, décide d’interdire aux véhicules à destination de transport de choses le parcage sur le
parking à côté de la chapelle « Saint Eloi » dans
la rue de la Libération. En revanche, lesdits véhicules sont autorisés à stationner sur le parking
à proximité dans la rue de la Libération, entre les
bâtiments numéros 178 et 200;
3.2. par un vote unanime, est approuvée la nouvelle
réglementation des arrêts bus suite à la réorganisation du trajet du « Nightlifebus ».
Un large point numéro 4 concerne les finances communales.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins
présentent le projet de budget rectifié de l’exercice
2016 et le projet de budget de l’exercice 2017. Les
membres du conseil communal sont invités à prendre
position par rapport aux documents dans la séance du
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conseil communal du 23 décembre 2016. Le vote sur
ces deux points aura également lieu à la même date.

4.10.2.

unanimement, le devis pour l’adaptation des
protections anti-chocs du côté des tribunes
de la salle Grimler du Centre sportif René
Hartmann pour un montant de 100’000,- €;

4.10.3.

avec toutes les voix, le devis au sujet de la
modernisation de l’éclairage et de la sonorisation de la salle Grimler du Centre sportif René Hartmann pour un montant de
180’000,- €;

	Abonnement annuel:……………………………50,- €
	Abonnement mensuel::…………………………10,- €
Carnet 10 tickets valables
pendant une journée:……………………………5,-€€

4.10.4.

avec 14 voix et 3 abstentions, le devis relatif
à l’installation d’un système « Nobreak » pour
le courant électrique du Centre sportif René
Hartmann pour un montant de 50’000,- €;

4.4. l’acte notarié d’échange de terrains avec les époux
Wegener-Wiltzius (Madame Kayser-Wengler et Monsieur Thill
ont quitté temporairement la salle et ne participent pas au vote);

Par la suite le conseil se déclare unanimement d’accord
avec les dossiers suivants:

Le conseil communal, chaque fois par des votes unanimes, approuve subséquemment:
4.3. la modification du chapitre VII - City-Bus - du
règlement-taxes général. Dorénavant les tarifs
d'utilisation du City-Bus sur le territoire de la ville
sont les suivants:

4.5. un acte notarié de vente de terrains avec les consorts Rinaldetti (Madame Kayser-Wengler et Monsieur Thill
ont quitté temporairement la salle et ne participent pas au vote);
4.6. le label de qualité et la convention de subvention
conclue avec le Ministère de l'Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Service de
la formation des adultes au sujet des cours pour
adultes pour l’année scolaire 2016/2017;
4.7. la convention conclue avec la société anonyme
Creos Luxembourg pour la mise à disposition d’un
terrain communal dans la rue Louis Rech;
4.8. avec 11 voix pour et 6 abstentions, est approuvée
la convention avec la fondation « Stëftung Hëllef
Doheem » au sujet de l’introduction du service
« Senior plus » qui vise à renforcer l’autonomie et
la participation sociale des personnes âgées par
le biais d’une orientation ciblée et de consultations individuelles;
4.9. avec toutes les voix, le conseil communal avalise
le contrat avec la Communauté des Transports
(Verkéiersverbond) au sujet de la mise à disposition d’afficheurs dynamiques FIA 4 lignes à l'arrêt
bus « Kierch » et à l'arrêt bus « Fohrmann ».
Suivent ensuite l’approbation des devis estimatifs par
le conseil communal. Ainsi, sont approuvés,
4.10.1.avec 14 voix et 3 abstentions, le devis estimatif
concernant frais d’études pour l’établissement
d’un cahier de charges pour l’exploitation et la
maintenance des installations techniques du
Centre sportif René Hartmann pour un montant
de 22’000,- €;

4.10.5.

devis pour frais d’études de faisabilité et de
mise en conformité de la piscine en plein air
– 2e phase, grand bassin pour un montant de
50'000,-€;

4.10.6.

devis pour la remise en état des vestiaires et
des tribunes au Stade Jos Nosbaum pour un
montant de 80’000,- €;

4.10.7.

devis pour l’installation de calisthenics pour
un montant de 50’000,- €;

4.10.8.

devis pour le renouvellement du gazon synthétique du mini-stade Ribeschpont pour un
montant de 25’000,-€€;

4.10.9.

devis pour l’aménagement d’une aire de jeux au
parc Casino pour un montant de 75’000,- €;

4.10.10. devis pour l’aménagement d’une place et
d’un chemin avec escaliers dans la rue du
Stade Jos Nosbaum / rue des Fleurs pour un
montant de 75’000,- €;
4.10.11. devis pour la phase 2 du projet « Shared
Space », concernant plus particulièrement le
redressement du croisement route de Zoufftgen / rue du Commerce et rue du Commerce /
rue de la Libération pour un montant de
200’000,- €;
4.10.12. devis pour le réaménagement de la rue Jean
Friedrich pour un montant de 350’000,- €;
4.10.13. devis pour le réaménagement de la rue Um
Kräizbierg pour un montant de 300’000,- €; et
4.10.14. devis pour la réparation avec repositionnement des équipements de climatisa-
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4.11.

le conseil communal se déclare unanimement d’accord à attribuer les subsides extraordinaires suivants à l'a.s.b.l. Dëschtennis Diddeleng:

7.4.

de créer un poste d’employé communal dans
la carrière B1 pour les besoins du département administratif - service accueil, réception et central téléphonique;

7.5.

de fixer le nombre d’emplois du cadre fermé
dans les différentes carrières des fonctionnaires communaux pour l’année 2017.

• 250,- € pour avoir remporté le titre de Champion
de Luxembourg;
• 500,- € pour la participation au 1er tour en Coupe
d'Europe Messieurs 2016;
• 500,- € pour la participation au 1er tour en Coupe
d'Europe Dames 2016;
• 750,- € pour la qualification pour le 2e tour en
Coupe d'Europe Dames 2016.

Les deux motions introduites par le conseiller communal Monsieur Joseph Thill, fraction « Déi Lénk », inscrites
à l’ordre du jour sub point numéro 8 seront traitées
en séance publique du 23 décembre 2016 à l’occasion
des discussions et du vote sur le budget communal.

Le rapport d’activités de l’exercice 2015 de l’office
social est présenté aux conseillers communaux sub
point numéro 5 de l’ordre du jour avant que le conseil communal se déclare unanimement d’accord avec
le budget rectifié de l’exercice 2016 et le budget de
l’exercice 2017 de l’office social de Dudelange.

La séance se poursuit alors à huis clos:
Un changement est apporté à l’organisation scolaire
de l’année scolaire en cours.

Quelques changements dans la composition des commissions locales, plus particulièrement en ce qui concerne la nomination de Madame Sabrina Olivieri et de
Monsieur Marc Weydert au pool des remplaçants sont
ratifiés d’un commun accord.
Le point numéro 7 de l’ordre du jour a trait aux décisions de personnel communal en séance publique.
Ainsi, le conseil communal, par des votes unanimes, décide
7.1.

7.2.

7.3.

de créer un poste d’employé communal dans
la carrière de l’aide-éducateur pour les besoins du département administratif - maison des jeunes, comme suite à la reprise
d’activités de la maison des jeunes par la
commune;
de créer deux postes d’employé communal
dans la carrière de l'éducateur diplômé pour
les besoins du département administratif maison des jeunes, comme suite à la reprise
d’activités de la maison des jeunes par la
commune;
de créer un poste d’employé communal dans
la carrière de l'éducateur gradué pour les
besoins du département administratif - maison des jeunes, comme suite à la reprise
d’activités de la maison des jeunes par la
commune;

Aucune question n’a été posée au collège des bourgmestre et échevins.

Décisions de personnel
Sont promus dans leur carrière respective, les fonctionnaires communaux suivants: Monsieur Patrick
Zehner, Mesdames Nicole Faber, Eliette Wolff, Messieurs Robert Bigdowski et Pascal Capitani.
Démission est accordée, sur sa demande, à Madame
Lis Conter, de son poste de salariée à mi- tâche (CDD)
pour le remplacement d’un congé de maternité et d’un
congé parental subséquent au service de l’égalité des
chances entre femmes et hommes.
Sont engagés comme employés communaux, comme
suite à la reprise des activités de la maison des jeunes
par la commune, Monsieur André Marques, carrière
de l’éducateur gradué et Monsieur Antonio Teixeira
Reis, carrière de l’aide-éducateur.
Finalement, Madame Nathalie Pauly est engagée comme employée communale à durée indéterminée, carrière de l’éducateur gradué pour les besoins du département administratif - service d’éducation et d’accueil
pour enfants de la Ville de Dudelange.
Fin de la séance vers 14.30 heures.

***
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tion pour les locaux techniques et informatiques à l'Hôtel de Ville pour un montant de
30'000,- €;
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Gemengerotssëtzung

1. Froe vum Gemengerot

vum 23. Dezember 2016

Budget rectifié vum Exer-

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Nodeems
mir leschte Freiden de Budget rectifié 2016 an de Budget initial 2017 hei als Schäfferot virgestallt hunn, ass
et haut un de Conseillere vun der Majoritéit a vun der
Oppositioun dozou Stellung ze huelen, éier mir dann op
de Vott haut am Laf vum Mëtte wäerten iwwer goen.
De Gemengerot ass komplett, d’Brit Schlussnuss
wäert nach antreffen. Ech wollt just nach soen, dass
mir hei gëschter vun engem Courrier befaasst gi si
vum Romy Rech, deen eis matdeelt, dass en ab dem
1. Januar 2017 aus dësem Gremium wäert demissionéieren an ech mengen, dass de Romy sécherlech herno nach wäert e puer Wierder dozou soen.
Ech wollt awer och nach soen, dass haut am Fong den
2. Gemengerot ass, deen an enger Woch oder successiv no engem Attentat stattfënnt. Dir kënnt Iech
erënneren un de 14. Juli zu Nice, déi Woch, wou dat
stattfonnt huet, hate mir hei e Gemengerot an dës
Woch am Fong datselwecht mat deem Attentat um
Chrëschtmaart zu Berlin an ech géif Iech bieden, dass
mir villäicht awer par rapport zu deene Victimmen, déi
do zu Schued komm sinn, déi onschëlleg waren, eng
Gedenkminutt géifen aleeën. Merci.

cice 2016 an zum Budget
initial vum Exercice 2017
Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter. Merci fir Wuert. Mir haten elo eng Gedenk
minutt gemaach fir déi onschëlleg Opfer vu Berlin. Dat
ass sécher dramatesch, mä ech denken, ech hunn elo
während där Minutt och un déi onschëlleg Opfer vun
Aleppo geduecht an un all déi Flüchtlingen, déi ëmkomme bei hirer Flucht aus de Krichsgebitter. Ech denken,
dat ass och eppes, wat heiansdo vergiess gëtt.
Da wollt ech och op déi Nouvelle reagéieren, déi Dir eis
elo matgedeelt hutt, dass eise Kolleeg Romy Rech eis
d’nächst Joer net méi hei am Sall wäert kommentéieren, well et ass jo de Fraktiounsspriecher vun der LSAP.
Ech denken de Romy huet eng extrem gutt Aarbecht gemaach a war och eng Zäitche Schäffen a mir, vun der
CSV, hunn en ëmmer appreciéiert als awer korrekte Führer vu senger Fraktioun an och wa mir heiansdo e bëssen
unenee gerode sinn, méi perséinlech si mir ni ginn. Ech
wënschen dem Romy op sengem weidere Wee ganz vill
Freed, ech mengen déi wäert en och hunn, souwuel politesch, ech huelen un e wäert sech net ganz zeréckzéien
aus der Politik, wéi virun allem och privat an ech weess,
do si vill Enkelcher, déi frou sinn, wann de Bopi e bësse
méi Zäit fir si huet. Also Merci nach eng Kéier fir deng
konstruktiv Kritik och a bonne Chance fir d’Zukunft.
Voilà, da wollt ech, éier mir lo zu de Budgetsdiskussioune
kommen, am Numm vun der CSV, dem Här Pascal Poull
an der ganzer Equipe am Comptabilitéitsservice villmools
Merci soe fir déi iwwersiichtlech Dokumentatioun zum
Budget 2017. Virun allem appreciéiere mir och ëmmer
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d’Ajoutten an déi detailléiert Commentairen zu ville Budgetsposten, wat engem d’Zesummenhäng vu verschidden Operatioune méi liicht ze verstoe gëtt. Net nëmmen
an der Finanzkommissiounssëtzung, mä och am Laf vum
Joer huet den Här Poull och ëmmer en offent Ouer fir eis
an eis Froen, och dofir e grousse Merci un hien.
Ech huelen dann am Numm vun eiser CSV-Fraktioun als
éischt Stellung zum Budget rectifié 2016. Mir stelle
fest, dass d’Differenz vum Budget initial op de Budget
rectifié 2016 eng Baisse vun eisen Erwaardungen opweist. Amplaz e moderate Mali vu 475.000,- Euro, wéi
am Budget initial virgesinn, hu mir am Budget rectifié
awer e Mali vun 1,4 Milliounen Euro. Am ordinäre Budget ass zwar eng Hausse vun de Recettë festzestellen, mä am extraordinäre Budget eng zolidd Hausse
vun den Depensen. Mir stelle fest, dass d’LSAP-Majoritéit hir alljäerlech hei vun eis kritiséiert Ankündigungspolitik dëst Joer mat reportéierte Projete vu
sage und schreibe 6 Milliounen Euro getoppt huet an
den absolute Summum erreecht huet.
An der Kontinuitéit sinn och déi 1,2 Milliounen feelend
Suen an der Kees duerch e leider gläichhéichbleiwende
Restanten-Etat. Och dës Zomm wäert wuel ni ënnert
eng Millioun falen, well et virun allem Altlaste sinn, déi
duerch eng relax Gestioun vun de Scholden duerch eis
LSAP-Majoritéit iwwer Joren zustane komm sinn. Déi
lescht Joren hu mir zwar gutt Efforte gemaach, fir
eise Scholdner op d’Spréng ze hëllefen, mä fort ass
fort, an 1 Millioun Euro ass sécher futsch. Déi kréie
mir ni méi zeréck.
Och an der traureger Kontinuitéit sinn eis enorm Personalfraisen: Neen, et ass souguer nach eng enorm
Iwwerschreidung dra gewiescht. De Schäfferot konnt
d’Fraise vun eise Personalkäschten nach emol ëm
2,8 Milliounen Euro par rapport zum leschte Joer
an d’Luucht dreiwen. 2012 hunn d’Personalfraisen
48,5% vun den Depensen am Budget ausgemaach,
2015 ware mir schonn op 51%, eng Augmentatioun
vun 3,5 Milliounen Euro par rapport zu 2014. 2016
war nees eng Augmentatioun vun 2,8 Milliounen Euro
par rapport zu 2015 fäerdegbruecht ginn an 2017,
do toppe mir dann dat Ganzt nach eng Kéier mat engem Plus vun 3,9 Milliounen Euro, e Plus vun 11% op
de Personalkäschten. Mir leien elo bei 52,47% vun
eisem Budget. Dës Sue si blockéiert, de Budget ass
blockéiert duerch Personalkäschten. Posten, déi 2016
geschaaft goufen, kaschten 912.000,- Euro, Posten,
déi fir 2017 geschaaft goufen, maachen 1,6 Milliounen

Euro aus vun eisen Dépense-ordinairen. Dobäi kommen
nach 2017 eng Indextranche; dat ass och e Plus vu
bal 1 Millioun Euro, et komme Biennallen dobäi, a.s.w.
D’CSV gëtt et net midd ze fuerderen, méi eng responsabel Personalpolitik ze maachen. Dass mir an eise
Maison-relaisen e fixe Personalschlëssel virgeschriwwe
kréien an eis dorunner ze halen hunn, läit op der Hand
an dës Poste goufen och vun der CSV anstandslos matgedroen. Och eng sënnvoll Verstäerkung a verschiddene
Servicer huet d’CSV ëmmer matgedroen. Mir fannen
awer, dass vill Servicer onnéideg opgebauscht ginn,
on
néideg oft mol niewent engem bestoende Posten,
schnell nach ee geschaaft gëtt, soi-disant fir d’Relève
vun engem Mataarbechter optimal ze preparéieren, andeems een en neie Mataarbechter uléiert. Mä nimools
gouf bis elo, wéi et ëmmer nees vum Schäfferot versprach gouf a vun der CSV gefuerdert gouf, nimools gouf
bis elo deem Salarié, deen herno an d’Pensioun geet,
säi Posten ofgeschaaft. Heimlich, still und leise gëtt de
Posten dann nees nei besat an da maachen zwee Leit
déiselwecht Aarbecht, déi virdrun ee Mann gutt fäerdegbruecht huet. An déi absolut Spezialitéit vun dësem
Schäfferot ass et, Posten ze erfannen an ze schafen,
déi et nëmmen hei zu Diddeleng ginn. An de Culot dee
muss een sech da mol virstellen, deen ee vum fréiere
Buergermeeschter ëmmer e bësse verschimmte, selwergebastelte Poste genannt, sollt, wann déi Persoun,
déi drop ass, an d’Pensioun geet, ofgeschaaft ginn. Sou
krute mir et emol ëmmer gesot. Mä dëst Joer gëtt,
mine-de-rien, nach esou ee selwergebastelte Posten
doniewent geschaaft. Also Dir genéiert Iech wierklech
net, a mir fannen dat guer net gutt.
D’CSV fuerdert: Maache mir dach mol en éierbare
Screening an de Servicer. Kommt mir iwwerleeën eis,
sënnvoll Synergien ze schafen, fir eis Personalfraisen an
de Grëff ze kréien. Sécher wiisst eis Gemeng. Sécher
bidde mir vill gutt Servicer u fir eis Diddelenger Leit.
Mä dat kann awer net dozou féieren, dass mir an eise
Personalfraisen erstécken an dass méi wéi d’Halschent
vun eise Recetten, 52,5%, blockéiert sinn.
Dir sidd de Patron Här Buergermeeschter, Dir musst
probéieren am Konsens mat de Mataarbechter selbstverständlech duerch Optimiséierung vun der Aarbecht, duerch Schafe vu Synergien, d’Personalfraisen ze
deckelen, esou dass Dir Suen iwwereg hutt, fir se gutt
z’investéieren. Verschidde Gemengen hu sech zum Beispill e Moratoire operluecht a versprach e Joer keng nei
Posten ze schafen. Dat wär dach mol eng Méiglechkeet.
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All Joer seet d’CSV datselwecht: Mir blockéieren eis
Marge-de-manoeuvre, mä net nëmmen d’CSV seet dat.
Déiselwecht Warnunge kommen all Joer vum Comptabilitéitsservice an den offiziellen Dokumenter zum Budget. “À l’instar de leur évolution en 2015, la hausse
des dépenses en 2016 s’explique principalement par
l’augmentation de la masse salariale. En 2017, des 4,7
millions d’augmentation, des dépenses de 3,9 millions
sont dues à l’augmentation de la masse salariale.” Dat
sinn iwwer 80% vun der Hausse vun den Depensen, déi
vun de steigende Personalfraisen opgefriess sinn. Dobäi
musst Dir jo awer och feststellen, dass d’Recetten net
klammen. Mir froen eis also, ob dat Iech iwwerhaapt
net beandrockt. Gott sei dank hu mir e Boni cumulé vun
11 Milliounen Euro, fir de Mali vun 2016 auszegläichen,
sou dass mir glimpflech dovu kommen an e Boni définitif vun 10,17 Milliounen Euro mat an de Budget initial
vun 2017 kënne mat eriwwer huelen. Ech wëll och festhalen, dass mir duerch eis Prêten, déi mir déi lescht
Jore fir de Centre Hartmann gemaach hunn, eng Schold
hunn, déi eis awer Annuitéite vun 1,578 Milliounen Euro
bréngt. Och dës Sue si blockéiert, déi kënne mir och net
ausginn a wann d’Scholdzënse klammen, kee weess a
wéi eng Richtung et da geet.
Mir si frou, dass mir 12,5 Milliounen Euro Reserven
hunn, notamment duerch d’Vente vum Gas, wat eis jo
viru 4 Joer 3 Milliounen Euro bruecht huet, hu mir e
Polster, deen eis villäicht eng Kéier hëlleft, wann et enk
gëtt. Et ass och gutt, dass trotz de Prêten, déi lafen,
eis Pro-Kapp-Schold ënner 900 Euro läit. Dat beluewe
mir ausdrécklech.
Also am Resumé ass, wat de Budget rectifié 2016 ubelaangt, eis Schlussfolgerung souzesoen “same proce
dure as last year, same procedure as every year”.
Mir kritiséieren, dass éischtens vill Projeten ugekënnegt ginn an aus ënnerschiddleche Grënn net a Musek
ëmgesat ginn; dëst Joer en neie Rekord, e Budget vu 6
Milliounen Euro maachen déi reportéiert Projeten aus,
an dass duerch Depassementer vun den Dépenseextraordinairë vill Korrekturen tëscht Budget initial a
rectifié ëmmer néideg sinn.
Beim Restanten-Etat vun 1,23 Milliounen Euro kritiséiere mir, dass et virun allem e Restanten-Etat vun ale
Scholden ass, deen d’lescht Joer absolut net bougéiert huet an och net wäert kënnen ofgebaut ginn.

A mir kritiséieren drëttens, an dat ass dee wichtegste Punkt, dass d’Personalfraisen, déi duerch absolut
onverantwortlech an iwwerdriwwe Postekreatiounen
explodéieren, eis Investissementsméiglechkeeten
enorm blockéieren.
An aus dësen Ursaachen droe mir dëse Budget 2016
net mat.
Ech kommen dann zum Budget initial 2017. Iwwert
den Impakt vun der Reform vum Gemengefinanzéierungsgesetz op de Budget 2017 brauche mir net
nach vill Wierder ze verléieren, well, wéi den Här Buergermeeschter gesot huet, spillt de Surplus, deen Diddeleng duerch dës Reform kritt, jo eigentlech réischt
2018. Dass mir 5 Milliounen Euro wäerte méi kréien,
ass jo och gutt an och richteg. Mir si jo als CDA-Gemeng agestuuft ginn an hunn also regional Aufgaben.
Wat heescht dat genau? Wéi eng Leeschtunge musse mir dann extra ubidden? An dann herno och, logescherweis, eleng bezuelen, well mir jo och initialement
méi eng héich Dotatioun pro Kapp kréien. Hei sinn
nach vill Detailer net kloer, mä villäicht ka mir den Här
Buergermeeschter herno do nach méi Explikatioune
ginn. Net dass dat herno e “Cadeau empoisonné” ass.
Wat awer bei der Neiopdeelung vun den Dotatiounen
un d’Gemenge spillt, ass net nëmmen d’Awunnerzuel,
déi berücksichtegt gëtt, mä och d’Zuel vun den Aarbechtsplazen an de Gemengen. Hei kënne mir zu Diddeleng awer nach eng gutt Schëpp zouleeën. Mir profitéiere momentan vun nationalen a privaten Initiativen,
ech denken un de Staatslabo, d’CFL multimodal, de
Logistikzenter, de Lidl, a.s.w. Mä wat maache mir als
Gemeng, fir nei Aarbechtsplazen ze schafen? Et geet
net duer, méi Personal an der Gemeng anzestellen.
D’CSV betount ëmmer nees, dass mir op eisem Terrain
musse proaktiv virgoen an eng Zon Helper, eng Zon
Koibestrachen an Ugrëff huelen. Mir betounen ëmmer
nees, dass mir mussen eng Stéchstrooss tëscht der
Lëtzebuergerstrooss an der Näerzengerstrooss bauen, dass mir mussen dee ganzen Areal amenagéieren.
Éischtens ass dat wichteg fir de Verkéierschaos am
Agang vun Diddeleng z’entlaaschten; zweetens fir déi
néideg Infrastrukturen ze schafen, fir hei nei Betriber
unzesidelen, nei Plazen ze schafen, méi Suen duerch
Dotatioun vum Staat ze kréien.
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Am RTL-Interview hat den Här Buergermeeschter gesot, dass ee muss kucken, dass een do wunnt, wou
een och schafft, mä da musse mir awer och mol en
Effort maachen an Aarbechtsplaze schafen, do wou
d’Diddelenger Leit wunnen an och weiderhi wunne
kommen. Mä am Budget 2017 sinn am Développement
économique ganzer 0 Euro agesat ginn, fir d’Zone
d’activité Helper. Am Budget sinn 2017 och manner
Sue virgesinn, fir Terrainen ze kafen. Do hätt d’CSV
awer gären elo schonn nei Akzenter gesat a sech méi
proaktiv investéiert. Sécher bréngt de Shared Space
mam Projet “Am Duerf”, och nees e private Bauprojet,
méi Geschäfter an ekonomescht Liewen an eis Stad.
De Subsid vun 300.000,- Euro fir de Shared Space
duerch europäesch Gelder kënnt jo och gutt.
Ech hunn awer och nach eng Fro: Wéi ass et mat engem Subsid fir de Shared Space vum Nohaltegkeetsministère? Do sollt mol eng Kéier nogefrot ginn, hat den
Här Buergermeeschter gesot, an ech woll nofroen, ob
do schonn eppes dran ass oder ob mir Promessë kritt
hunn oder wéi dat ausgesäit.
Sécher wäert och de Projet “Neischmelz” Aarbechtsplaze schafen, mä dat wäert jo awer nach
5 bis 10 Joer daueren. Ech war och frou ze héieren, wéi den Här Buergermeeschter um Radio gesot huet, dass d’Assainissementsfraise vum Staat
a vun der ARBED iwwerholl solle ginn an dass 2018
d’Infrastrukturaarbechte sollen ugoen. Ech hoffen,
dass deem och sou ass. Trotzdem wäert et 5 bis 10
Joer daueren, bis alles leeft.
Mir sinn der Meenung, dass een elo hätt misse fir
Mëttel- a Klengbetriber schonn eng Optioun zu Diddeleng schafen. Ech widderhuelen et nach eng Kéier:
Zone d’activité Helper, Zone Koibestrachen, do hätt ee
missen investéieren an an eisen Aen ass do och eng
Chance verpasst ginn.
Da kommen ech zu engem ganz wichtege Punkt, deen
awer iwwerhaapt nach net bei deenen éischten Diskussiounen zum Budget ugeschwat ginn ass: eist
Spidol. Wann ech vun Aarbechtsplazen zu Diddeleng
schwätzen, dann denken ech och un eist Spidol. Hei
hu mir exzellent Servicer, déi eng formidabel Aarbecht
leeschten, an am Budget vun 2017 steet een eenzege Posten iwwert d’Spidol dran: De Loyer vu 5.230,Euro, deen den CHEM der Stad Diddeleng bezilt, fir
däerfen hei eng medizinesch Aktivitéit ze bedreiwen.
D’CSV huet sech an de leschte Méint d’Méi gemaach,

déi finanziell Situatioun vum Spidol mol ze duerchliichten an och d’Relatioun vun der Diddelenger Gemeng
an dem CHEM z’analyséieren. Mir haten dem Schäfferot eng Rei Froe gestallt an no engem Mount koum
d’Äntwert, déi awer trotzdem nach vill Froen onbeäntwert léisst. Am September 2016 huet den LSAPSchäfferot proposéiert, grousszügeg op e Remboursement vun enger Schold vu sage und schreibe 3,7
Milliounen Euro ze verzichten. Dat ass dat Duebelt vun
eisem Restanten-Etat, deen 1,23 Milliounen Euro beinhalt. D’LSAP-Majoritéit an och déi Gréng-Fraktioun
hate mat dëser grousszügeger Annulatioun vun enger
Schold kee Problem, mir awer schonn.
A wie schëllegt der Gemeng dann elo sou vill Suen?
Ma dat ass eist Spidol, den Hospice civil. Am Februar
2007, also viru bal 10 Joer, huet d’Gemeng Diddeleng
schonn e Prêt opgeholl vu 4 Milliounen, fir d’Scholde
vum Spidol ze bezuelen. Dëse Prêt bezuele mir iwwer
20 Joer zeréck, also och nach haut. Am Budget steet
haut nach eng Reschtschold vun 2,3 Milliounen Euro.
D’CSV hat am September vun dësem Joer den LSAPSchäfferot missen drop opmierksam maachen, dass
esou e Prêt opgeholl gouf. Den Här Buergermeeschter
hat zwar behaapt, d’Autorisatioun fir e Prêt opzehuele wär 2007 ugefrot ginn, mä de Prêt wär awer nimools opgeholl ginn. Mä an der schrëftlecher Äntwert
op der CSV hirer Fro zu de Finanze vum Spidol huet
den Här Buergermeeschter missen zouginn, dass hien
net d’Wouerecht gesot huet oder, nach méi schlëmm,
net richteg Bescheed wosst. Dëse Prêt war opgeholl
ginn, wéi den deemolege Buergermeeschter schonn
2006 gesot huet, “um den größten Teil des Defizits
des Düdelinger Spitals, das sich während 10 bis 15
Jahren angesammelt hat, über eine Anleihe mit einer
Laufzeit von 20 Jahren abzustottern.” Fakt ass, dass
d’Gemeng ëmmer nees Suen an d’Spidol gepompelt
huet, fir sécher wichteg an néideg Acquisitiounen,
Renovatiounen, Betribsfraisen ze finanzéieren. Och
d’CSV huet dës Invester ëmmer matgedroen.
Dëst ass awer geschitt mat Suen aus dem Gemengebudget. Well awer weder d’Krankekeesen, nach
d’Spidol, nach de Ministère dës Investissementer un
d’Gemeng zeréckbezuelt huet, gouf, fir d’Konte vum
Budget vun der Stad Diddeleng ze regulariséieren,
2007 dee besote Prêt vu 4 Milliounen Euro opgeholl.
Mir gesinn hei einfach och en Zeeche vu jorelaanger
Intransparenz, Gewurschtels an de Finanze vum Spidol
an awer och an eise Gemengefinanzen. Hei huet déi
néideg Rigueur gefeelt.
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Den aarmen Här Poull, dee mat deem Duercherneen
hei iwwerhaapt näischt ze dinn huet, sot eis, dass et
einfach keng Tracë ginn, wie wat woumat finanzéiert
huet. Eng responsabel Finanzpolitik gesäit anescht
aus. Wat eis awer elo virun allem fochst, dat sinn
net déi 3,2 Milliounen Euro, déi mir duerch Altlasten,
Investissementer vu virun 2004, also virun der Fusioun mam CHEM, verluer hunn an definitiv mussen ofschreiwen, a wou mir mat eisem lafende 4-MilliounePrêt nach ëmmer ofstotteren, mä wat eis fochst, dat
ass, dass och no der Fusioun weiderhin en Defizit vu
554.256,- Euro kumuléiert gouf. Dëst koum zustanen
duerch eng Ligne de crédit, déi ageriicht gouf fir defizitär Betribskäschte vum Spidol ze bezuelen. Deemools
hu mir en plus vill Scholdzënsen drop bezuelt. An am
Mee 2015 huet d’LSAP-Majoritéit dësen Defizit vu
554.000,- Euro och einfach sou iwwerholl. An dunn
am September 2016 huet déiselwecht Majoritéit,
an dës Kéier mat der Fraktioun vun deene Gréngen
och, op de Remboursement vun dëser Schold verzicht.
D’Annulatioun vun dëser Dette hätt een net sollen
aussetzen. Hätt een dann do net missen nach eng Kéier mam CHEM verhandelen, ob den CHEM eis dann
net en Deel vun dësem Defizit zeréckbezilt? Ëmmerhin
huet d’Diddelenger Gemeng duerch hir Suen, déi se an
d’Spidol gepompelt huet, erméiglecht, dass Personal
an Doktere vum CHEM hei kënne schaffen, dass Patienten hei kënne korrekt a gutt behandelt ginn, dass
den CHEM d’Sue vun de Behandlungen, de Sejouren
an den Interventiounen, déi hei zu Diddeleng getätegt
ginn, akasséiert. Hunn eis 2 Diddelenger Vertrieder
am CHEM-Verwaltungsrot beim CHEM intervenéiert,
fir hei awer eng, wéi mir mengen, néideg Participatioun
erauszeschloen? Ech hoffe villäicht haut am Laf vum
Dag heiriwwer vun eisen CHEM-Verwaltungsrotsmemberen nach Explikatiounen ze kréien.
Den Hospice civil soll och Enn dës Joer 2016 opgeléist
ginn. Mir hunn also lo nach eng Woch. Meng Fro ass:
Wéi si mir lo an deem Dossier? Oder sinn nach aner
Onregelméissegkeeten opgetaucht, déi en Opléise vum
Hospice civil net méiglech maachen.
Nom Fusiounsvertrag mam CHEM 2004, an dat ass och
e Punkt, deen eppes zur Transparenz an zum Dialog vum
Schäfferot mam Gemengerot ausseet, gouf och en Zousaz vum Gemengerot 2007 guttgeheescht, wou ënner
anerem d’Besëtzverhältnisser vum Spidol sollte gekläert
ginn. D’Gemeng sollt dem CHEM d’Gebai fir 200.000,Euro verkafen. A falls den CHEM en neit Spidol op Diddelenger Terrain opriicht, op Terrainen, déi d’Gemeng soll

zur Verfügung stellen, da géifen den Terrain an d’Gebai
vum Spidol un d’Stad Diddeleng zeréckfalen an net wéi
den Här Buergermeeschter am September behaapt
huet, dass am Fusiounsvertrag stéing, den CHEM géif
d’Gebai mam Terrain herno iwwerhuelen. Dat ass falsch.
Op der CSV hirer Nofro, wéi et dann elo mat deenen
Transaktiounen aus dem Fusiounsvertrag wär, huet
den Här Buergermeeschter awer misse schrëftlech
zouginn, dass d’Spidol net un den CHEM gaangen ass,
dass den CHEM “die Vollstreckung der Vereinbarung
aus dem Fusionsvertrag nicht beantragt hat.” Jo,
mä hätte mir als Stad Diddeleng, déi dës Konventioun
och ënnerschriwwen huet, net op d’Vollstreckung
vum Accord missen drängen? Dann hätte mir
d’Betribskäschten déi lescht Joren no der Fusioun
net misste bezuelen an hätten dee kumuléierten Defizit vu 555.000,- Euro net missten iwwerhuelen an
net einfach fale loossen. Mir hätten au contraire nach
200.000,- Euro an eis Keess kritt an hätten herno,
wéi et am Fusiounsvertrag stoung, d’Gebai an den Terrain vum Spidol zeréckkritt, wann den CHEM dann en
neit Spidol zu Diddeleng opriicht.
Kënne mir dann elo net dem CHEM soen, e soll sech un
den Ausgaben, déi mir duerch en Net-Anhale vun enger Konventioun haten, bedeelegen? Hei ass d’Gemeng
Diddeleng vun CHEM richteg iwwert den Dësch gezu
ginn. En plus ass hei och nees e Mangel un Transparenz opgedeckt ginn, well wann en Accord net agehale
gëtt, dee vum Gemengerot ënnerschriwwe gouf, firwat
gëtt de Gemengerot dat net gewuer? Den Här Buergermeeschter huet och an der schrëftlecher Äntwert
op der CSV hirer Fro gesot, den CHEM hätt Wëlles,
zu Diddeleng “eine moderne, alternative, krankenhausähnliche Struktur zu errichten”.
Dat wär jo mol wierklech eng gutt Nouvelle. Mä wou
gëtt déi dann opgeriicht? Wat beinhalt se? Dir wësst,
bis 2022 ass eise Site Diddeleng mat sengen exzellente Servicer assuréiert a wéi geet et duerno weider?
Am Budget gesinn ech och guer kee Posten, deen an
dës Richtung vun enger Planung oder Entwécklung
vun eisem Spidol hiweist. D’Spidol Diddeleng, Spidol
zu Diddeleng: Affaire à suivre. Mir erwaarden hei kloer
Aussoen, wéi et soll weidergoen.
Da kommen ech zum nächste Punkt vum Budget, iwwert deen ech schwätze wëll, nämlech d’Familljen- a
Schoulpolitik hei zu Diddeleng.
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Fänke mir mat deene ganz klengen Diddelenger un; de
Service Baby+ ass eng gutt Saach. Eng onbürokratesch
éischt Berodung fir Eltere mat engem klenge Puppelche
gëtt vun eiser Gemeng weider ënnerstëtzt, och d’CSV
steet hannert deem Projet. Den Här Spina huet d’Zuele
genannt an et gesäit een, dass vill Leit kontaktéiert
ginn an dass dee Service sech bewäert huet.

Fir d’éischt gëtt en exzellente Projet mat schonn detailléierte Pläng innerhalb vun nëmmen engem hallwe
Joer ausgeschafft a presentéiert, da gëtt gebaut a
parallel dozou d’pedagogescht Konzept ausgeschafft,
net wéi am Quartier Lenkeschléi, mä mäi Kolleeg,
Jean-Paul Friedrich, wäert zu deem verschleefte Projet “Bildungshaus” nach Stellung huelen.

Da gëtt de Puppelche méi grouss, d’Eltere ginn nees
schaffen a si brauchen eng Crèchëplaz fir hir Kanner.

Niewent dem Projet Crèche am Quartier Italien hätt
d’CSV et awer och gär gesinn, wann och endlech eng
Bëschcrèche op Diddeleng komm wär. Mir sinn sou eng
gréng Gemeng, hunn esou vill Bësch ronderëm, firwat net op de Wee goen an de Kanner vun Ufank un
d’Waldpedagogik méi no ze bréngen? A menger Clientèle
si ganz vill Leit, déi hir Kanner op Esch, op Schëffleng,
op Keel an d’Bëschcrèche féieren, well si iwwerzeegt
si vu sou engem flotte Projet. Déi Kanner spille mat
Blieder, mat Äscht, mat Käschten, mat Wierm, mat
Schleeken, léiere vill iwwert d’Natur, sinn dee ganzen
Dag bei Reen a Wand dobaussen a si bal ni krank. Fir
mech ass dat net gutt, mä awer fir d’Kanner schonn.

Säit 2012 doktere mir lo schonn um Projet “Kommunal
Crèche”. Nach bei deene leschte Budgetsdiskussiounen
a souguer nach op Ufro vun der CSV am Februar 2016
gouf nach iwwert de Projet “Crèche Rue du Parc” philosophéiert. Säit 2012 sinn awer 100.000,- Euro an de
Sand gesat ginn duerch Etüden un engem Projet, deen
awer elo abandonnéiert gëtt, respektiv an de Quartier
Italie plënnert, wou en eng ganz nei Nues kritt.
Et hätt ee villäicht och kënnen éischter drop kommen,
dass et an der Parkstrooss näischt gëtt. D’CSV ass
awer 100% iwwerzeegt vum neie Projet am Quartier
Italien, wou eng Crèche an eng Maison de recontre soll
zur Beliewung vum Quartier bäidroen a wou mir déi laang
ugekënnegt Crèche communale opriichten. Wichteg ass,
niewent dem Invest vun insgesamt 4,3 Milliounen Euro,
mat dësem Joer e Bäitrag vun 800.000,- Euro am Budget, dass dës Crèche a Gemengenhand bleift. Dass mir
eng eege Gestioun maachen, dat fanne mir ganz gutt.
Ech sinn iwwerzeegt, dass mir och hei am Gemengerot
unanime wäerten déi néideg Poste fir en optimalen Encadrement vun de Kanner stëmmen. Eng enk Zesummenaarbecht mam Office social ass sécher néideg an
erwënscht. Kanner, déi onbedéngt eng Crèchëplaz brauchen, sief et, well se en elengerzéienden Elterendeel
hunn oder hir Famill an enger prekärer finanzieller oder
sozialer Situatioun ass, sollen natierlech Prioritéit hunn.
Eng Staffelung vum Präis ass och erwënscht, mä e gesonde Mix vu Kanner ass och erstriewenswäert. Dass
Lëtzebuergesch geschwat gëtt, ass enorm wichteg an
dass d’Ëffnungszäite flexibel musse sinn, ass och kloer.
Et huet an enger éischter Phas geheescht, d’Crèche
wär op vu 7 bis 7, ass an eisen Aen e bësse knapp, fir
zum Beispill Leit, déi am Botzsecteur schaffen oder Elteren, déi mussen um 8 an der Stad op hirer Aarbecht
sinn. Mä dat sinn Detailer; genau wéi dat pedagogescht
Konzept. Doriwwer kann ee jo méi spéit nach diskutéieren. Hei gëtt mol d’Saach richteg ugepaakt, dat musse
mir ausdrécklech soen.

D’Ëffnungszäite si flexibel, d’Eltere sinn all begeeschtert. Zirka 1,3 Milliounen Euro Milliounen Euro kascht
sou eng Bëschcrèche a sou e Projet gëtt sécher och
subventionéiert. Mir kréien 1,6 Milliounen Euro vun der
SIDOR: Wär et dann net mol eng Iddi, dës Suen an eng
Bëschcrèche z’investéieren oder, dat ass awer och d’Fro
un de Schäfferot, wat wollt Dir mat dëse Sue maachen?
Ech fannen et net gutt, wa mir d’Kannerbetreiung vun
eisen Diddelenger Butzen deene ville Privatcrèchen iwwerloossen. Et gi gutt Crèchen zu Diddeleng, dat ass
wouer, an och an der Ëmgéigend, mä et ginn awer och
schwaarz Schof. Dat pedagogesch sënnvollt Konzept
feelt, oft ass d’Personal och net adäquat ausgebilt,
oft ass net genuch Personal sur place. Eng Educatrice
huet mir dës Woch nach erzielt, si wär fäerdeg mam
Nerv, si hätt gekënnegt, bei hinnen an der Crèche wär
sou e knappe Personaldeckel, dass si elo 3 Owender
hannerenee vu 6 bis 7 eleng mat 45 Kanner war. Oft
ass d’Präispolitik an dëse Crèchen och net gestaffelt
an onflexibel; et ass e Business a soss näischt. Mä
d’Leit hunn oft kee Choix.
Eis Propos vun der CSV ass, dass mir et maache wéi
zu Suessem. Do huet d’Gemeng selwer e Screening
vun de Crèchë gemaach an no verschiddene Kritären
eng Bewäertung opgestallt an e Guide vun de Crèchen
erausbruecht. Eng Iddi, déi och zu Diddeleng kéint duerchgefouert ginn, fir de Leit ze hëllefen, déi fir hiert
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Kand beschte Crèche erauszesichen. Déi privat Crèchë
stinn och an direkter Konkurrenz mat eisem Precoce.
Hei bitt d’Gemeng eng pedagogesch wäertvoll gratis
Offer fir eis 3-järeg Kanner un. D’Fërderung vun der
lëtzebuergescher Sprooch ass niewent der pedagogescher psychomotorescher Aarbecht an der Sozialisatioun vun de Kanner e ganz wichtege Pluspunkt, mä
ausser eisen zwou Precoce-Maison-relais-Strukturen,
déi eng Ganzdaagsbetreiung ubidden, sinn eis aner
Precoce-Offertë vun 3, 4, 5 hallef oder souguer ganz
Deeg net voll. An der Schoulkommissioun hu sech verschidde Leit doriwwer gewonnert, mä d’Explikatioun
läit op der Hand: D’Leit kënnen hiert Kand oft nëmmen
an de Precoce ginn, wann se puer Mol an der Woch
och e Mëttesdësch vun der Gemeng ugebuede kréien.
Soss huet d’Crèche d’Nues vir, well verschidde Crèchë
bidde souguer un, d’Kanner an de Precoce ze féieren
a sichen ze kommen. Dat kascht vill Geld fir d’Leit, mä
vill Leit hu leider keng aner Wiel.
D’CSV plaidéiert, nodeems eis jorelaang Fuerderung
no enger Ganzdaagsbetreiung vun de Precocekanner
jo mat vill Succès ëmgesat gouf, dass dir, léiwe Schäfferot, och dës Kéier op d’CSV lauschtert an e flexibele
Mëttesdësch fir eis 3-järeg Kanner ubitt.
Firwat net an der Butschebuerger Schoul? Do hu mir
eng flexibel Precoce-Offer à la carte, awer Plagë sinn
net besat. Mir maachen elo de Gymnase mat de Vestiairen am Keller nei. Hei ass och de berühmte Raum
vum Camping-Caravaning-Club, deen definitiv net benotzt gëtt. Wann d’Schoul de Sall elo brauch, da soll
en der Schoul natierlech zoufalen, mä villäicht wär et
awer och derwäert z’iwwerpréiwen, ob net och hei
eventuell eng Precocekantin ugebuede kéint ginn. Oder
wär et dann net eng Iddi am Quartier Italien an eiser
neier Struktur, déi jo och bis den Alter vu 4 Joer soll
Kanner ophuelen, eventuell sou eng Kantin anzeriichten? Da kéinte mir d’Precoceklass am Quartier och
nees nei beliewen, eventuell zum Beispill an der Schoul
Italien installéieren an d’Kanner kënnen zu Fouss erop
bei déi nei Struktur trëppelen an dohinner iesse goen.
Mir bieden Iech, dës Propose mol z’iwwerdenken.
A propos Maison relais, vill gëtt an d’Strukturen investéiert, vill Mise-en-conformitéë mussen duerchgefouert ginn, vill Contraintë kommen duerch technesch
Oploe vum Ministère. Mir stëmmen dës Budgetsposte sécher all mat: Si gi jo och alleguer vum Ministère
subventionéiert. Mä elo muss zum Beispill an déi nei

Strukturen Italien a Gaffelt a, wa méiglech och an déi
aner méi al Maison-relaisen, e Psychomotorikraum
agebaut ginn. D’CSV fuerdert dann alt elo rëm fir déi
Xte Kéier, e Psychomotoriker anzestellen, deen an der
Schoulzäit an de Schoulen intervenéiert an duerno och
an de Maison-relaisen. Elo kënnt Dir dach sou enger
sënnvoller Postekreatioun net méi negativ géintiwwerstoen. Den Invest an d’Säll musse mir tätegen, dann
ass et jo wuel logesch, och fachlech kompetent Personal ze sichen, fir hei mat de Kanner ze schaffen.
Eist Léierpersonal insistéiert ëmmer nees, dass mir
vill Kanner hunn, déi eng psychomotoresch Ënnerstëtzung brauchen. Genau wéi och en Orthophonisteposte
wierklech kee Luxus ass.
Säit ech am Gemengerot sinn, säit bal zwou Legislaturperiode froen ech all Joer dës zwee Posten an ech
wäert mech och net ginn, bis mir dës wichteg Leit fir
eis Diddelenger Schoulkanner agestallt hunn.
Da kommen ech zu e puer Froen. Um Strutzbierg sollt
och eng Mise en conformité/en sécurité gemaach ginn;
ënnert dem Daach vun engem Gebai sollt ausgebaut
ginn. Do wären och nach Veräiner logéiert huet et e
Freide geheescht, meng Fro ass: Wou ass dat genee?
Wéi eng Veräiner sinn dat? Wou ginn déi dann duerno
hin? Um Strutzbierg ass jo och e Sall, dee mat vill
Suen ëmgebaut gouf, fir en Uewe fir Poterie doran ze
setzen, elo ass anscheinend de Sall awer 10 cm ze
niddereg an den Uewe kann aus Sécherheetsursaachen net benotzt ginn. Wat gedenkt Dir dann an dëser
Saach z’ënnerhuelen?
Schoule fit maache fir d’Zukunft: Dat ass och eppes,
wat der CSV um Häerz läit. Gutt fanne mir d’Iddi vum
Versuch d’Initiativ Maker Space op Diddeleng ze kréien.
Bis elo sinn et jo just d’Lycéeën, déi hei matmaachen;
de Kanner am Fondamental spilleresch déi nei Méiglechkeeten ze weisen, fir mat Computertechnik nei Medien
ze schafen ass wichteg an och immens flott. Den Invest
vu 5.000,- Euro ass sécher e gudden Ufank.
Mä an der CSV hiren Ae misst Diddeleng probéieren, eng
Virreider-Roll am Ubidde vun de modernen Technologien
an de Schoulen ze sinn. Mat engem Invest vu 70.000,Euro fir de Kaf vun Informatikmaterial lafe mir net wäit.
Och de Posten “Matériel didactique” fir d’Schoulen
ass mat 34.000,- Euro onverännert. D’CSV ass der
Meenung, dass mir hei, genau wéi vill aner Gemengen,
d’Entwécklung, déi am Secondaire rasant weidergeet,
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verschlofen. Den Deich ass virgeprescht, iPads ginn am
Unterrecht mat agebaut, d’Léierpersonal huet didaktesch Formatioune matgemaach, EducDesign beréit
exzellent an deem Domän an d’Zesummenaarbecht mat
hinne gëtt jo och vun eis mat 60.000,- Euro weiderhi
finanzéiert. Eng gutt Saach. Mä um Deich zum Beispill
sinn net genuch iPads do, fir mat all Kand an enger
Klass um iPad ze schaffen. Och an den anere Schoule
muss opgerüst ginn; Beamer feelen an de Klassen,
en elektronescht Klassebuch wier eng Iddi, en interne
Reseau an all Schoul misst onbedéngt gemaach ginn,
Wi-Fi an all Schoul, alles dat musse mir sou schnell wéi
méiglech installéieren, fir eis Kanner fit ze maache fir
d’Zukunft. Hei gesäit d’CSV e groussen Handlungsbedarf, eng Prioritéit an eisen Investissementer, déi en
Invest an d’Zukunft sinn. Do si mir net mat der zaghafter Erugoensweis vum Schäfferot averstanen.
Dann, Plaz fir eis Schoulkanner. Zu der Schoul am
Quartier Lenkeschléi hëlt mäi Kolleeg, de Jean-Paul
Friedrich, nach Stellung. Ech wollt just froen, wou
dann elo d’Kanner vun de Stéit an d’Schoul ginn, déi elo
praktesch mateneen am Ufank vum Joer an de Projet
“Am Duerf” plënneren? Huet de Strutzbierg nach Kapazitéiten? Wësse mir scho mat wéi vill Schoulkanner
mir rechne mussen? Eng wichteg Fro fir d’Planung vun
den nächste Joren.
Da kuerz e puer Wierder zur Jugend. D’Jugendhaus
gëtt an Zukunft vun der Gemeng geréiert. D’Equipe
ronderëm den Änder Marques mécht eng exzellent
Aarbecht, dat freet eis. D’Fro ass awer, wéi ass et elo
mat de Frais-de-fonctionnemente vum Jugendhaus?
Wéi eng Zomm musse mir do nach nostëmmen? Well
dëse Poste jo guer net am Budget ze fannen ass. Ech
hat d’Fro schonn e Freide gestallt, an den Här Buergermeeschter hat gemengt, hie giff mir haut kënnen
dorobber eng Äntwert ginn.
An d’Jugend wäert begeeschtert sinn, dass der CSV
hir Motioun vum leschten Dezember, déi zwar vun der
LSAP als eenzeg Fraktioun net matgestëmmt gouf,
awer elo zur Halschent ëmgesat gëtt. D’CSV hat gefrot, e Late-Night-Bus net nëmmen all zweete Freideg
am Mount, wéi de Schäfferot et organiséiert hat, aus
der Stad op Diddeleng z’organiséieren, mä all Weekend freides a samschdes. Elo fiert en all Freideg. Merci, dat ass dach en Ufank an d’nächst Joer kënnt déi
aner Halschent vun eiser Motioun drun, da fuere mir
och nach samschdes. Oder mir kucken awer och villäicht, wéi déi erweidert CFL-Offer mat den Nuetszich

sech entwéckelt. Meng Fro: Hu mir och eng Demande
gemaach, dass wann dësen CFL-Projet geplangt ass,
Diddeleng och mat ugefuer gëtt? Well wann eis jonk
Leit mam Zuch just bis op Beetebuerg nuets kommen,
dann hu mir awer net vill gewonnen.
Nach e puer Wuert zu de Studenten an zu de jonke
Leit. Mir bauen déi zweet Struktur fir Studenten hei
zu Diddeleng. Fir Post-Graduate-Leit gëtt eng Wunnstruktur niewent der Piscine geplangt. D’CSV huet de
Projet matgedroen, huet awer och kloer gesot, dass mir
d’Petits-Haus anescht affektéiert hätten. Eis Iddi vun de
Start-Up-Wunnenge fanne mir ëmmer gutt a mir hätten
dëst Haus esou ëmgebaut, dass déi jonk Diddelenger, déi
fäerdeg op der Uni sinn, déi hir Léier fäerdeg hunn an net
méi kënnen oder wëlle bei den Eltere wunnen, eng Méiglechkeet kréichen, fir 1 bis 2 Joer mat reduzéiertem
Loyer hei ze wunnen, fir als éischt e bësse sattelfest ze
ginn am Beruff an e bëssen ze spueren, fir sech duerno
um fräie Marché eng Wunneng leeschten ze kënnen. Dat
wär der CSV hir Alternativ gewiescht. Mir begréissen
awer och explizit, dass zum Beispill d’Gesamtzomm vun
de Subside fir fläisseg Studenten a Schüler e bëssen
eropgesat goufen. Mir hu vill fläisseg jonk Leit hei wunnen an dat solle mir och weiderhi belounen.
Zum Thema Soziales wollt ech soen, dass den Här
Manderscheid an och d’Leit vum Office social eis e
Freideg ausféierlech en Exkurs duerch all Sozialprojet
vun Diddeleng gefouert hunn an dass den Office social
d’Gestioun vun der Gemeng hire soziale Wunnstrukture mécht, hat d’CSV scho viru Joren ugereegt a mir
fannen dat och ganz gutt.
Mir kafen och zwou weider Sozialwunnengen op Lenkeschléi; och do si mir dobäi. Meng Fro: Kafe mir awer déi
Wunnengen op Lenkeschléi zu deene Präisser vun der
éischter Konventioun, déi mir gemaach haten, oder zu
deene méi deiere Präisser vun der zweeter Konventioun?
A wéi grouss sinn dës Wunnengen? Wou si se genee? An
ass de Promoteur seng Sozialwunnengen souwuel am
Projet “Am Duerf” wéi och op Lenkeschléi als Sozialwunnenge lass ginn oder sinn awer, faute d’intérêt, Wunnengen zum deiere Maartpräis verkaaft ginn?
Da kommen ech zu de Senioren. Mir als CSV erneieren
nach emol eis Fuerderung, e Call-Bus zu Diddeleng anzeféieren. All Südgemeng huet sou e Service, just eise
Schäfferot seet stur Neen. Vill al Leit an net nëmme
si wäre frou doriwwer.
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Erlaabt mir, och zum Schluss dann nach e puer Froen
zu verschiddenen anere Punkten am Budget ze stellen. Wéi all Joer meng éischt Fro, op déi ech nach ni
eng Äntwert kritt hunn: Säit 52 Indemnité Secrétaire
de la Commission scolaire: D’Schoulkommissioun tagt
zweemol am Joer eng Indemnitéit vu 4.843,- Euro fir e
Gemengefonctionnaire: Wann dat keng historesch gewuessen Indemnitéit ass? Mä och déi kann een awer
villäicht eng Kéier ofschafen.
Dann zweetens, Participation aux frais d’exploitation
du syndicat PRO-SUD: 37.500,- Euro, déi sinn idem
wéi d’lescht Joer, dat hunn ech nogekuckt an an de
leschte Budgetsdokumenter waren d’Fraise vun de
Syndikater all op enger Säit opgelëscht, dëst Joer
feelt dësen Tableau a meng Fro ass, ob et méiglech
wär, deen nozereechen. Well da kann ee besser kucken,
ob d’Syndikatsfraisen erop oder erof ginn. D’Fraisd’exploitation vum TICE zum Beispill si vun 1,4 Milliounen 2013 op 1,52 Milliounen 2016 eropgaangen a
ginn elo op 1,527 Milliounen Euro erop, obwuel manner op de Regionallinne gefuer gëtt. Fro: Fiwat ginn
d’Fraisen dann awer an d’Luucht?
D’Part dans les Investissement du TICE ass emol eng
Kéier manner héich wéi déi Jore virdrun, mä et wär
flott, wann een den Tableau giff kréien iwwert all Fraisen, mat deenen d’Syndikater an de Budget vun der
Stad Diddeleng erafléissen.
Nächst Fro: Firwat kritt de Service Ressources hum
aines 9.500,- Euro “Frais de route et de séjour”, Déi
aner Servicer awer net? Mir rekrutéiere jo awer sur
place a bedreiwe keen Headhunting an der ganzer Welt.
An och an deenen anere Servicer gi Leit op Formatiounen. Ass dat och historesch gewuess? Dat kann een
sech villäicht och mol eng Kéier froen a villäicht och
dee Posten eng Kéier sträichen.
Rémunération de personnel temporaire 2015/2016:
Hei ass och als Kommentar dobäi “2015/2016 agent de
nettoyage supplémentaire Centre sportif Hartmann”,
do ware 752.929,- Euro 2016 ageschriwwen an 2017
nach eng Kéier 664.386,- Euro. Maache mir awer Outsourcing? War dat wéinst der Generalrengegung? An
elo? Gëtt elo alles an Eegeregie gemaach? Eng Fro, op
déi mir dann de Mëtte villäicht eng Äntwert kréien.
Mir hunn eng “Aide au tiers monde” mat 25.000,- Euro
am Budget ageschriwwen. Wat heescht dat genee?
Wéi eng Rechnunge ginn heiriwwer gedroen? Kënnen

do zum Beispill Associatioune vun Diddeleng, wéi zum
Beispill de Rooku mi Rokka , eng Demande maachen, fir
Ënnerstëtzung vun hire Projeten, déi sécher eng Aide
un den Tiers-monde sinn.
Wéi ass et méiglech, an dat ass elo eppes, wat elo dee
grousse Personalfraisëposten touchéiert, wéi ass et
méiglech, dass an engem Service Atelier d’Traitement
an d’Charges-socialë vum Grupp Atelier/Garage an engem Joer ëm 600.000,- Euro eropginn? An anere Servicer gëtt et och eng Hausse vun 10.000, 20.000,
30.000,- Euro, souguer eis Maison-relaisen, déi jo
awer wierklech hir Offer immens erweidert hunn, hunn
eng Hausse vu 500.000,- Euro, mä hei gi 600.000,Euro an engem Joer méi ageschriwwen. Hei ass e Posten, dee säit 2015 vun 2,4 Milliounen op 3,3 Milliounen, also bal 1 Millioun u Paien a Chargen eropgeet.
Wéi ass dat z’erklären?
Dann hunn ech eng Fro zum Leasingvertrag vun den
Antennen Hotcity. Mir hunn Antennen am Hartmann,
an der Bibliothéik an am CNA; wat ass do am Vertrag
mat dran? Hu mir deen als Gemeng direkt mat Hotcity gemaach? Ass dat net eppes, wat de PRO-SUD
mol sollt am Süden ubidden? An et huet ëmmer geheescht, doduercher kréiche mir e bessere Präis, wa mir
all d’Gemengen aus dem Süde géife mat Hotcity verhandelen. Waren do nach aner Offeren ugefrot ginn?
Nächst Fro: Capitale européenne de la culture 2022. Déi
10.000,- Euro, déi am Budget stinn, ginn déi réischt bezuelt, wa mir definitiv als europäesch Kulturhaaptstad
zeréckbehale ginn oder musse mir déi elo scho bezuelen?
Dann eng nei Fro: Wat ass de “Prix du bénévolat”?
5.000,- Euro sinn do virgesinn. Wie ka sech do bewerben, fir deen ze kréien?
Dann nach eng Fro: Mir hunn eng “Indemnité pour assistance aux devoirs à domicile” mat 40.000,- Euro
nach eng Kéier an de Budget ageschriwwen, mä ech
hunn awer gemengt, d’Hausaufgabenhëllefe wären elo an
d’Maison-relaisen integréiert an déi géifen net méi separat ugebuede ginn. Wie kritt dann déi 40.000,- Euro?
An, ech hat et virdru scho gefrot, wat maache mir
mam Geld vum SIDOR, dat mir kréien? Dat sinn 1,62
Milliounen Euro; eis Propos wär eng Bëschcrèche.
Wéi vill ass de Gesamtkäschtepunkt pro Joer? Do ass
och guer kee kloere Chiffer genannt ginn an et ass awer
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e wichtege Punkt. Wéi vill ass de Gesamtkäschtepunkt
pro Joer vun de Frais-de-fonctionnementen/Entretien/
Salairë vum Centre Hartmann? Dat ass schliisslech
awer och e Budget, dee mir all Joer musse matdroen,
an et wär interessant, är Berechnungen ze kennen an
ze wëssen, wou mir dru sinn.
Da kommen ech zur Konklusioun. All Sozialprojete vun
der Stad Diddeleng droe mir, déi Diddelenger CSV mat.
All Invest an d’Schoulen, Maison-relaisen, Crèchen,
Logement, begréisse mir. All Invest, deen d’sozial Kohäsioun fërdert, ekologesch Projeten, kulturell Projete
bedeit, deem stëmme mir zou. Gutt PAPen ënnerstëtze mir. Mir géifen awer och, zum Beispill, Start-UpWunnenge schafen, e Call-Bus aféieren, eng sécher
méi gerecht an transparent Subsidepolitik maachen
a virun allem eng méi responsabel Personalpolitik an
och Finanzpolitik, ech erënneren un d’Situatioun vum
Spidol. Mir géifen eis Zone-d’activitéen ausbauen, mir
géifen eng Strooss vun der Lëtzebuergerstrooss op
d’Näerzengerstrooss bauen. Mir géifen den Invest an
nei Technologien, virun allem an de Schoule virundreiwen. Mir géifen am Schoulebauwiesen am Viraus plangen a bauen an net hannert de Besoinen hierlafen.
Mir géife sou munches anescht maachen, eis Prioritéite wären anerer an dofir stëmme mir dëse Budget
initial vun 2017, dee sécher gutt Punkten opweist,
trotzdem awer net mat.
Ech soen Iech Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter):Merci Madame Kayser. Den nächste Riedner ass den Här Rech.

Romy Rech (LSAP): Merci Här Buergermeeschter, Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Schäffen- a Gemengerot. Ech kommen, wéi an der Finanzkommissioun, nach
eng Kéier dorop zeréck, dass ech natierlech eisem Finanzservice Merci soen, fir déi flott, verständlech an
iwwersiichtlech Dokumentatioun iwwert d’Diddelenger
Gemengefinanzen. Ech muss awer och soen, de Merci
geet net nëmmen un de Finanzservice, deen en absolut
verdéngt huet, mä e geet awer och un dës Majoritéit.
Et ass jo awer och wichteg, dass dës LSAP-Majoritéit
drop hält, dass déi Transparenz vun den Zuelen jiddwerengem hei bannen zur Verfügung steet. Mir hunn och all
déi Joren an der Finanzkommissioun dorop gehalen, et
gëtt keng Geheimnisser, näischt gëtt verstoppt oder

net gesot. Och e Joer virun der Echeance vum Oktober
2017 leien d’Kaarten offen a kloer um Dësch, och wann
hei elo an där ganzer Spidolsproblematik gemaach gëtt,
wéi wa mir hei, d’LSAP-Fraktioun an déi Gréng-Fraktioun, ech weess net wat Scheussleches verbrach hätten all déi Joren. Ech soen et nach eng Kéier hei ganz
kloer, an ech bezéie mech och op déi Äntwert, déi de
Schäfferot ginn huet, et ass fir eis Fraktioun ganz kloer, dass mir zu deenen Invester, déi mir an dat Haus do
gemaach hunn, all déi Joerzéngten, wou immens vill vum
Personal, vun där zoustänneger Kommissioun, vun dësem Gemengerot a vun dëser Majoritéit am Schäfferot
geschafft ginn ass, dass mir 100% dozou stinn an dass
eis keen eenzegen Cent, dee mir dora gestach hunn,
Leed deet. Dass een dat elo an engem reng finanztechneschen, wirtschaftleche Kontext gesäit, dass een den
CHEM permanent hei sou behandelt, wéi wann dat e
Friemkierper an dësem Spidolswiese vum Süde wär,
mat deem Diddeleng eigentlech näischt ze dinn hätt,
dat deele mir als Fraktioun zu kengem Moment. Eis
Leit wäerten do souwuel hei am Schäfferot, wéi och am
Conseil d’administration scho vigilant genuch sinn, fir
ëmmer erëm ze kucken, dass och déi medizinesch, déi
nomedizinesch Versuergung vun den Diddelenger Leit
och an der Zukunft wäert gewaacht bleiwen an dass déi
formidabel Struktur, déi lo do uewe steet a funktionéiert, och iwwer 2020 eraus liewensfäeg wäert bleiwen.
Ech wollt e puer Wuert zum Rectifié 2016 soen.
D’Madame Kayser huet jo scho ganz vill a ganz laang doriwwer geschwat. Den Här Buergermeeschter
huet eis jo och d’Zuele schonn eng Kéier genannt an
d’Finanzkommissioun huet se och gutt gedrescht. Fir
mech ass et wichteg, dass mir an deem Budget rectifié 2016, an Dir huelt mir dat net iwwel, dass mir mat
engem Boni définitif vun 10,1 Milliounen Euro ofschléissen. Dat ass e wichtegt Polster. Ech erklären dat
och nach eng Kéier herno. Et ass e wichtegt Polster
an eng sécher Basis fir de Budget initial 2017.
Och am Rectifié 2016 gëtt am Ordinaire en nach
grousse Boni vu 7,1 Milliounen erausgeschaaft. Ech
wëll betounen, dass mir hei schonn ëfters och an dëser
Majoritéit gesot hunn, dass e Boni sech wa méiglech
ëmmer sollt tëschent 2,5 a 4 Milliounen Euro bezifferen. Mir hunn hei bal dat Duebelt. Wann een déi Dokumenter vun der Finanzkommissioun kuckt, da gesi mir
och, dass dat och déi lescht Joren ëmmer erëm de Fall
war. D’Basis fir an den Exercice 2017 ze goe stëmmt
also. Ech maachen et awer net esou wéi d’CSV, dass
ech sou einfach iwwert d’Gemengefinanzreform ewech
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fueren, well dat ass sech d’Saach e bëssen ze einfach
gemaach. Ech soen dat och net polemesch. Et steet
mir guer net zou, fir grouss polemesch Remarquen
dozou ze maachen. Ech soe just, dass dës Fraktioun
während wéinstens all deene Joren, wou ech hei am
Gemengerot souz, an ech ka mir och virstellen, dass
dat virdrun de Fall war, sech geseent huet, dass endlech eng Stabilitéit vun de Gemengefinanze laangfristeg
soll ofgeséchert ginn, dass déi ëmmer hei gefuerdert
ginn ass. Ech weess, dass ech dat déi lescht 16 Joer
gemaach hunn, an ech weess och, dass ech permanent
dorop higewisen hunn, dass ech immens frou wär, wann
dat Ongläichgewiicht tëschent de Gemengen onbedéngt bei den Einname misst reduzéiert ginn. Lo kënne mir net maachen, wéi wann déi lescht 34 Joer hei
an dësem Land net stattfonnt hätten, well déi lescht
34 Joer an dësem Land souzen CSV-Inneministeren an
CSV-Finanz- a Budgetsministeren op deenen dote Fongen an, et ass zwar vill dovu geschwat ginn an och vill
taktéiert ginn, mä et ass guer näischt geschitt.
Ech wëll net soen, dass déi Koalitioune mat der CSV,
wou d’LSAP och mat dobäi war, net geschafft hätten.
Dat ass guer net wouer; do sinn immens vill gutt Saache gemaach ginn. Dir wësst dat och, dass ech dat
eent vun deem anere kann ënnerscheeden. An dësem
präzise Punkt ass awer näischt gemaach gi géint déi
Ongerechtegkeet an déi Ongläichheet, déi an der ProKapp-Verdeelung vum groussen Dëppen, fir d’ICC an
d’FCC ze reduzéieren, ass vun CSV-Säit, well déi hätte
jo d’Moyene gehat, näischt gemaach ginn. Schlëmmer
nach: Si hu bemol a 24 Stonne méi gemaach wéi a 34
Joer. Bemol hate se och e Virschlag aus dem Hutt
gezunn; dat éiert se, dat ass net de Problem, mä, dee
kënnt räichlech spéit, 34 Joer duerno. A wann ech
elo géif d’Milchmädcherechnung maachen, wéi vill Joer,
dass mir elo op eng gerecht Verdeelung géife waarden
a wéi vill Milliounen Euro dat leschtenenns der Gemeng
Diddeleng bruecht hätt, muss ech soen: “Gutt geschafft CSV!” Well déi Sue feelen awer op d’mannst 5
Mol méi, wéi déi wou mir an d’Spidol investéiert hunn.
Ech wollt dat awer hei kloer an däitlech soen. Dat ass
dem LSAP-Inneminister, Dan Kersch, objektiv gelongen, fir déi Gemengefinanze laangfristeg ofzesécheren
a fir dat Ongläichgewiicht tëschent de Gemenge bei
den Einnamen ze reduzéieren.
74 Gemenge kréie spierbar méi Recetten. Vun deenen
31 Gemengen, déi Kompenséierunge kréien, ass eng
eenzeg Gemeng, nämlech Waldbriedemes, déi 4 ganzer
Euro manner pro Kapp kritt wéi Diddeleng.

Ëmmerhin, an den Här Buergermeeschter hat et gesot, läit Diddeleng am Süden ënnert der Moyenne vum
Land mat 244 an déi 22 Gemengen, déi also iwwert
Diddeleng leien, kréien nach ëmmer ronn 200 Euro pro
Kapp méi wéi Diddeleng an de ganze Süden. Ech hunn
dat extra op der ganzer Kaart gekuckt. Et war also
extrem wichteg, fir do ze handelen an dat bréngt der
Stad Diddeleng, och wann dat elo sech e bësse verzitt, eng substanziell Mehreinnam. Déi 5 ugewannte
Kriterie si gutt gewielt; endlech gëtt der Bezeechnung
“Centre de développement et d’attractivité”, mir hunn
dat all déi Joren e bëssen aneschters bezeechent,
mir hu gesot déi grouss a regional Aufgaben, déi sou
eng Stad wéi Diddeleng erfëllt, méi Rechnung gedroen.
Also summa summarum, déi ganz Finanzreform stäerkt d’finanziell Startpositioun vun der Gemeng Diddeleng an déi nächst Joren. Do ass guer keen Zweiwel.
Ech wiere mech ëmmer an ech hunn dat och all déi Jore
gesot, dass een ëmmer nëmmen en Exercice isoléiert
kuckt am Verglach mat där ganzer Period. Dës LSAPMajoritéit huet et an dëser Legislaturperiod, also vun
2012, a mat dësem Budget initial vun 2017 bis dann
d’nächst Joer mat, dat heescht bis zu de Walen, bis
zum 31.12. an dach all deene Jore vun onsécheren
an turbulente wirtschaftleche konjunkturellen Zäite
fäerdegbruecht, konkret positiv Signaler un all ekonomesch Acteuren an a ronderëm Diddeleng ze senden.
D’Optioun fir d’LSAP war ëmmer kloer. Eng bewosst,
offensiv, finanziell total ofgeséchert Investitiounspolitik anstatt eng zaudernd ängschtlech defensiv BremsSpuer-Politik. Also keng Veronsécherung vun de Leit,
keng onnéideg Panikmache, oder net Angscht opkomme loossen, mä weider offensiv iwwerluecht a geziilt
an a fir d’Zukunft vun Diddeleng schaffen.
Dëse Budget initial 2017 ass fir mech, wéi ech dat ëmmer hei gesot hunn, am Gesamtkontext vun der ganzer
Mandatsperiod ze kucken. Et ass also dat lescht Puzzelstéck vum ganze Bild, dat an der Schäfferotserklärung gezeechent ginn ass fir 2012 bis 2017. Well mir jo
hei an enger lokaler, seriéiser Realpolitik sinn, déi keng
Monopoly-Fantasien erlaabt, mä realiséierbar a finanzéierbar Investitiounsprojeten haut an an der Zukunft
brauch, ass et ëmmer erëm wichteg z’iwwerpréiwen,
ob déi wichteg Gläichgewiichtsparametere bei der Budgetiséierung nach ëmmer stëmmen.
Et brauch een nëmmen déi flott Dokumentatioun, déi
mir virdrun erwäänt hunn, ze kucken, all déi Joren

19
rapport

ass sech un d’Circulaire ministérielle gehale ginn, et
ass virsiichteg budgetiséiert ginn, weder iwwerdriwwe ginn op der Recettësäit nach bei den Depensen,
vu Joer zu Joer ass en anstännege Boni am Ordinairen erausgesprongen, hunn ech éinescht ugedeit, dee
mam Boni vum Kont erlaabt huet, den Extraordinairen
ze decken an e korrekte Boni définitif an deen nächsten Exercice z’iwwerdroen. Keng Loftschlässer, keng
Aventuren; eng équilibréiert Ausgabepolitik an alle
Beräicher, sief et performant Déngschtleeschtungen
oder noutwenneg Infrastrukturen, am Déif- oder am
Héichbau. D’Dette communale läit um Enn vun 2016
bei 19,09 Milliounen Euro fir Enn 2017 erëm op 17,55
Milliounen Euro erof ze goen, wat dann um Enn vun
dëser 6-Jores-Period eng Pro-Kapp-Verscholdung
vun 846,- Euro bedeit. Et gi Gemengen, déi si besser
drun; et gi Gemengen hei ronderëm eis, déi si vill méi
schlecht drun. Ech fannen, dass dat doten en absolut
raisonnabele Parameter ass. 2017 gëtt keen Emprunt
getätegt. An der ganzer Zäitspan vun 2012 bis 2017
si schlussendlech da reell bal 100 Milliounen Euro an
Diddeleng investéiert ginn. Och dat gëtt hei vergiess.
100 Milliounen Euro si 4 Milliarde Lëtzebuerger Frang,
dat däerf een sech awer mol eng Kéier op der Zong
zergoe loossen. Et ass ganz sécher, an dat éiert och
dës LSAP-Majoritéit, kee Walbudget, do si mir eis jo
heibannen eeneg, mä ee leschten Deelhaushalt, deen
dozou bäidréit, eis Versprieche vis-à-vis vun den Diddelenger Bierger a Biergerinnen anzehalen.
D’Reserve vun 12,5 Milliounen Euro, en zolitten Apel
fir den Duuscht, sinn nach ëmmer do. Aner Gemengen hunn déi scho längst opgebraucht; bei eis si se
nach ëmmer do. D’Gemengefinanzreform garantéiert,
wéi ech et éinescht gesot hunn, och sensibel Mehreinnamen. Déi si spierbar; 5 Milliounen Euro ass net
näischt. Net dass mir elo hei maache wéi wann; et
sinn 200 Milliounen. Och do nach eng Kéier, de Verglach, och wann dat deen een oder deen anere villäicht
stéiert, dat sinn awer 200 Milliounen, dat ass eng
Fënneftelsmilliard, déi awer pro Joer an dës Gemeng u
Mehreinnamen erafléisst.
Also, an dat ass fir mech dat wichtegst, dat ganzt
Déngschtleeschtungsnetz, dat haut existéiert, dat also
haut vun dëser Gemengeverwaltung opgebaut ginn ass
a weider existéiert, ka bäibehale ginn, souguer ausgebaut ginn an de Finanzement dovun ass och garantéiert.
Datselwecht gëllt fir déi lafend Infrastrukturprojeten,
déi Diddeleng fit maache wäerte fir déi nächst Joerzéng-

ten. Fir dass dat alles ëmmer weider funktionéiere kann,
brauche mir gutt opgestallte Gemengeservicer.
Maache mir eis guer näischt hei vir, villes, wat hei an
der Gemeng geschafft an ugebuede gëtt, ass extrem
aarbechtsintensiv a kann nëmme vun engem performante Personal geleescht ginn. Ouni z’iwwerdreiwen,
ech hunn nach eng Kéier mam Finanzservice gekuckt,
de berengegte Chiffer läit nach ëmmer ënner 50% hunn
ech mir vum Här Poull nach eng Kéier bestätege gelooss, déi plus-ou-moins 50% Personalkäschte sinn de
Präis, deen ee fir dat Qualitéitsugebuet muss bezuelen.
Wann ech hei d’CSV héieren hunn, ech ginn net nach
eng Kéier op déi ganz Problematik an, muss ech trotzdem feststellen, dass all Joer dach awer immens widderspréchlech Aussoe vun der CSV an dëser Fro, wat
d’Personal ubelaangt, kommen. Ech maache mir et net
sou einfach. Ech hu mir déi Fro do och ëmmer gestallt.
Mir pendele scho jorelaang bei deene 47, 48 bis 50%,
wéi gesot wann e berengegt ass, läit en ënner 50%,
wann en net berengegt ass (berengegt heescht mat
de Gelder vum Corps enseignant), ech hunn extra nach
eng Kéier den Här Poull drop ugeschwat a gefrot, ob
mir berengegt ënnert deene 50% leien, en huet mir dat
bestätegt, mä mir huelen einfach d’Mëtt, plus ou moins
50%, dat ass jo de Chiffer, mat deem mir eis hei scho
jorelaang beschäftegen. Ech gi vill méi differenzéiert do
vir, well et ass alles guer net sou einfach. Op där enger
Säit fuerdert a verschiddene Beräicher d’CSV ëmmer
méi Création-de-posten, ech widderhuelen elo net déi
Beräicher, déi d’Madame Kayser genannt huet, mä an
anere Beräicher seet se et misst e Screening gemaach
ginn, et misst Outsourcing gemaach ginn an ech weess
net wat nach alles; sou einfach geet dat net.
Ech huelen e Beispill: Den Här Spina huet a senger Budgetsvirstellung hei vum Informatikservice geschwat.
Maache mir eis et w.e.g. hei bannen net einfach? Well
dat ass effektiv en Häerz- a Kärstéck vum Fonctionnement vun dëser Verwaltung. Dat ass net méi eng kleng
Juxverwaltung vun 20 Leit, hei si 400 – 500 Leit, déi
hei mussen all Dag verwaltungsméisseg esou fléissend
bedéngt ginn, dass dësen Déngschtleeschtungsapparat funktionéiert. Ech sinn der Meenung, dass mir dee
Service an deenen nächste Joren, an déi Diskussioun
wäert dann an dësem Gemengerot nach méi dacks
stattfannen, souguer nach muss verstäerkt ginn, well
sou komme mir héchstwahrscheinlech, wann ech deen
dote Service mat anere Servicer am Staat, déi bürotesch gesi scho vill méi wäit sinn, ech betounen dat,
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wa mir do wëllen eng Plus-value an nach méi Floss an
den administrative Flux erakréien, da brauche mir hei
eng Verstäerkung, sief et op héichqualifizéiertem Niveau, ech ginn also op den universitairen Domän do
eran, oder, wat mir op alle Fall héchstwahrscheinlech
och wäerte brauchen, wéi dat och an anere grousse
Staatsservicer hei de Fall ass, dat ass e Service de
méthodologie, deen de Lien mécht tëschent der Verwaltung an dem Informatikservice. Dat si Virgaben, déi
awer kaschten. Déi kaschten och 40 Joer, ech weess
dat, mä wa mir alleguer hei banne wëlle Schrëtt halen,
wa mir alleguer dat doten alles sou schéi propper a
gutt wëlle weider ubidden, wéi mir dat am Moment
maachen, da musse mir och fäeg sinn, fir dat eent vun
deem anere kloer ze trennen an ze soen, dass Besoinen do sinn. Personalbesoinen, mä et ginn, wéi dat
an all Verwaltung ass, Verschibungen. Och déi, an do
weess ech, dass de Schäfferot an d’Ressource-humainen hei bannen dach awer ganz waakreg sinn an deem
doten Domän, a kucken, wéi déi Verschibunge sech um
Terrain maachen an deementspriechend och gehandelt
gëtt. Mir hunn et schonn eng Kéier hei gesot, Outsourcing kënnt fir eis, d’LSAP-Majoritéit, net a Fro.
Besonnesch bei deem Personal, wou vill net qualifizéiert Leit schaffen, steet d’LSAP-Fraktioun zu sengem
Wuert: Dat kënnt net a Fro.
Ech soen elo nach e Beispill, wat d’Informatik ubelaangt:
Mir brauche jo och de SIGI. Dat heescht, mir hunn hei
e Service informatique, mir hunn de SIGI an dat ass
alles net sou einfach, ech mierken dat jo och elo, säit
ech am Office social versiche mech och e bësselchen
ëm déi administrativ Struktur ze bekëmmeren. Dat ass
alles net sou einfach; dat leeft nach guer net sou an de
parallele Bunnen. Dat ass ganz sécher net der Gemeng
Diddeleng hir Schold. Dat ass well och do, a mengen
Aen, och an deenen nächste Joren d’Diskussioun an
eng aner Richtung lafe muss. Déi administrativ Struktur vun de Gemengen alleguer an och vun der Gemeng
Diddeleng an och vum SIGI muss weider optiméiert
ginn. Mir sinn zum Beispill, an dat ass awer net bezunn
op d’Gemeng Diddeleng, am Moment net equipéiert an
outilléiert, fir en Dossier électronique ze maachen. Ech
betounen awer, dass dat näischt mat eisem Service
informatique ze dinn huet, well soss maache mir egal
wat. Mir fänken elo net un, et gëtt scho genuch an
eenzelne Servicer gewerkelt, e bësselche vun hei, e
bësselche vun do Know-how, dat bréngt alles näischt,
dat do muss uniform iwwert d’ganz Land lafen a fir
deen Dossier électronique, deen, och dat betounen
ech, schonn op anere Plazen zur vollster Zefriddenheet

vun all Lëtzebuerger Biergerin a Bierger funktionéiert,
do si mir nach Galaxien dovun ewech. Ech wëll dat awer
just hei betounen. Och do musse mir eis d’Personal an
d’Strukture ginn, fir dat ze schafen.
Ech wollt nach e puer aner Remarquë maachen zu Felder,
wou ech och e bësselche matschaffen: d’Syndikater.
Ech fannen, dass eben d’Chance vun enger Gemeng
Diddeleng och dora läit, fir iwwer den Tellerrand vun
eisen Diddelenger Grenzen eraus ze kucken an an der
Zesummenaarbecht mat anere Gemengen hei an der
Lëtzebuerger Regioun an och an der auslännescher
Regioun, dat wäert och ëmmer méi akut ginn, a verschiddenen Domänen enk zesummenzeschaffen, fir den
Déngscht un de Biergerinnen a Bierger z’optiméieren.
Ech hunn all déi Joren, wou ech an de Syndikater mat
am Comité geschafft hunn, gutt Erfahrungen do gemaach, besonnesch wat zwëschemënschlech Relatiounen ubelaangt, well déi sinn och op deem klenge lëtzebuerger Terrain terribel wichteg. Et ass wichteg, sech
auszetausche mat de Kolleeginnen a Kolleegen aus den
anere Gemengen, egal wat fir eng Majoritéit do sëtzt.
Dat bréngt ganz vill, well, an ech ginn dat Beispill, wat
de René Manderscheid hei gesot huet vum Minettkompost, do konnten exzellent Decisioune getraff ginn. De
Minettkompost huet a mengen Aen eng ganz gutt Decisioun an deene leschte Méint getraff an dat huet
dee ganze Büro an dee ganze Comité zesumme gemaach, unanime, fir op Eegeregie iwwer ze goen; dat
heescht, fir déi ganz Kompostéierungsanlag a Vergärungsanlag mat Produktioun vu Biogas an Eegeregie ze
maachen. Dat bréngt op Jore gesi Milliounen. Dat ass
guer keen Zweiwel. Dat huet mat sech bruecht, dass
dat doten en immens flotte Verbund vun deene Gemengen alleguer ass an ech brauch Iech jo net dorun
z’erënneren, dass wa mir sou eng Tonn hu missen an
d’Ausland féieren, dat en zolitte Präis kascht huet. Alles dat ass eriwwer an elo ass et souguer esou, dass
fir dee gudde Produkt, deen do wäert entstoen, an dat
ass och eng vun deenen Decisioune vun deene leschte
Comitéen, méi aktiv an d’Werbung gestach gëtt, fir de
Produit och nach jiddwer Lëtzebuerger an den Haushalt kommen ze loossen an och natierlech gréisser
Betriber, déi drop ugewise sinn. An et kënnt souguer
nach en neien Deel dobäi, nämlech dee vun den Holzspéin, déi dann eventuell och nach kënne méi produzéiert
ginn a méi beim Heize gebraucht ginn. Also do eng formidabel Aarbecht.
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De SICONA; dat ass wichteg, ech si, wéi Dir och alleguer, ëmmer terribel vill frou, wann d’Päiperlécke
sou dorëmmer fléien an och d’Déiere geschützt ginn.
Dir wësst dat, ech ginn och gär an de Bësch. Villes
wat am SICONA geschafft a gemaach gëtt, ass eng
gutt Initiativ. Et ass natierlech a mir mussen eis och
bewosst sinn, an dat sinn déi grouss Gemenge sech
bewosst, dass déi grouss Gemenge manner op de Service, deen de SICONA ubitt, mussen zeréckgräifen, wéi
déi méi kleng Landgemengen.
Dat hënnert awer net fir zesumme mat deene Gemengen an dem Syndikat flott virunzeschaffen. Et si
70.000,- Euro, et ass richteg, mä et ass wierklech
eng leschtenenns gewënnbréngend Aarbecht, fir an
der Regioun mat deenen zwee SICONAen zesummenzeschaffen, well Dir wësst, dass de Weste mam Zentrum quasi fusionéiert ass. Do steet an der nächster
Gemengerotssëtzung héchstwahrscheinlech eng kleng
Statuttereform un. Dat ass en Toilettage de texte,
et ass näischt wat iergendwéi e méi héijen Tribut vun
den eenzelne Gemenge géif fuerderen. Déi eenzel Gemengen am SICONA sinn sech och eens, dass deen
Toilettage de texte kann duerchgezu ginn. Ech wëll
awer soen, dass een déi Syndikater net däerf ënnerschätzen. Och d’Aarbecht an deene Syndikater an och
dat, wat an deene Comitéen, respektiv an deene Büroe
geschwat an décidéiert gëtt. Do muss ee ganz vigilant
bleiwen, well do huet ee ganz schnell iwwert ee klenge
Fiederstréch e puer Dausend Euro verluer. Dat war hei
am SICONA de Fall, do ass versicht ginn iwwert eng
Statuttenännerung, d’Méiglechkeet ze ginn, fir de Bäitrag entscheedend iwwert d’Statutten z’erhéijen. Dat
huet awer net den Aval vun enger ganzer Partie Gemengen, ënner anerem och vun eiser Gemeng, fonnt.
Sport: Diddeleng ass eng Sportstad, net nëmmen am
Héichleeschtungssport, mä och am breede Sport. Dat
ass eng ganz flott an eng ganz wichteg Saach, et ass
en immensen Ambassadeur fir dës Stad an der Regioun an international.
Ech wëll just op ee Punkt agoen an dat läit de Kluppen,
besonnesch deenen, déi international an enger Coupe
d’Europe spillen, immens um Mo, mussen dee Klompfouss vum Participatiounsgeld bei der internationaler
Federatioun allkéiers ze blechen, souguer wann se en
Tour virukommen. Fir e Profisklubb ass dat e Klacks, fir
en Amateursklubb, wéi zum Beispill dat am Dëschtennis de Fall ass, oder am Handball oder nach an anere
Sportaarten, deet dat immens wéi, well op där enger

Säit kritt een e Subsid an deen ass direkt geschléckt
vun deem topege Participatiounsgeld, dat een un déi
international Federatioun pro Tour muss bezuelen. Ech
géif de Schäfferot froen, an ech géif dofir plaidéieren,
fir dat Participatiounsgeld op Virweise vun där jeeweileger Rechnung vun där jeeweileger Federatioun bei de
Subsid un d’Sportskluppen, déi an der Coupe d’Europe
spillen, bäizeschloen, well dann hu se wierklech eng
echt Hëllef an dat deet och gutt. Ech muss Iech dat
ganz éierlech soen, well et däerf een och nach eppes
net vergiessen, wann et net grad d’Reinecker Löwen
sinn, oder am Dëschtennis eng aner weltberühmten
oder europaberühmten Equipe, spillen déi Leit oder
Kluppen hir Coupe d’Europe och nach virun enger ganz
späerlecher Zuschauerkuliss.
Mäi Merci geet un de ganze Gemengerot hei, wat
d’Ënnerstëtzung vun eiser Asbl SOS LRS, wat den
Échec scolaire ubelaangt fir Kanner, déi Lies- a Rechtschreifschwieregkeeten hunn. Merci fir Är Ënnerstëtzung, mir brauchen déi; net d’Asbl brauch déi, mä
d’Kanner an d’Eltere brauchen déi. Och do deet sech
natierlech Verschiddenes, well och an der Schoulproblematik geschitt jo och villes. D’Kanner ginn och deelweis besser encadréiert, mä ech muss awer soen,
dass een um Terrain e bëssen an Uecht hëlt, dass dem
Facteur Lies- a Rechtschreifschwieregkeete vill manner Rechnung gedroe gëtt an doduerch d’Aciduitéit,
fir u sou ausserschoulesch Coursen ze participéieren,
e bësselchen zeréckgaangen ass. Ech sinn zwar der
Meenung, dass dat sech lues awer sécher erëm wäert
normaliséieren. Merci fir déi Hëllef, well déi ass fir déi
Kanner an déi Elteren déck noutwenneg.
E Wuert nach an eegener Saach, den Här Buergermeeschter huet gesot, en hätt e Courrier kritt. Jo, ech
hunn décidéiert d’nächst Joer net méi mat an d’Walen
ze goen. Ech hunn och gëschter mäin Demissiounsschreiwen un de Minister geschriwwen, fir hei aus dem
Gemengerot, an deem ech mech bei Iech immens wuel
gefillt hunn a wuel fillen, erauszegoen an der Kolleegin,
déi no mir kënnt, Plaz ze maachen, fir dass si och hei
ka siégéieren. Erlaabt mir ze soen, dass ech hei gär
matgeschafft hunn, dass ech hei ganz vill vun Iech alleguer geléiert hunn, dass mir e flotte Kontakt ëmmer
alleguer zesummen hunn a Respekt, dass ech och wäert natierlech politesch bei menger LSAP-Sektioun hei
zu Diddeleng aktiv bleiwen, dass ech dat och gär maachen an dass ech mech natierlech op meng Tâche konzentréieren, déi ech am Office social hunn. Eng wichteg Tâche fir eis alleguer, well mir do wierklech deenen
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hëllefen, déi um ënneschte Spross vun der Leeder
stinn. Erlaabt mir och, menger Famill a menge Frënn,
déi mech all Joer ënnerstëtzt hunn, Merci ze soen.
An natierlech den Diddelenger Wieler a Wielerinnen,
déi mech allkéiers heihi gewielt hunn. Ech wënschen
Iech natierlech bei de Walen alleguer dat bescht. Ech
wënschen awer menger Fraktioun, der LSAP an dëser
LSAP-Majoritéit, dass se fir déi exzellent Aarbecht bei
de Wale vun den Diddelenger Biergerinnen a Bierger
belount gëtt an ech wäert och aktiv do matschaffen.
Ech soen Iech Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
och dem Romy Rech fir seng Stellungnam. Da ginn ech
d’Wuert weider un d’Romaine Goergen.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Merci Här Buergermeeschter. Léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem
Schäffen- a Gemengerot, wéi gewinnt fänken ech da
mat der Stellungnam vun deene Gréngen zu de Budgeten 2016 Rectifié an 2017 un, dee mir hei virleien hunn.
Wéi meng Virriednerin a mäi Virriedner wéilt ech dann
och dem Service Comptabilité mat der Madame Duarte
an dem Här Lopes a besonnesch dem Här Poull Merci
soe fir d’Opsetze vun de Budgeten. Merci och fir déi begleedend Dokumenter, mat deene mir eis e gudden Iwwerbléck konnte verschafen, ouni ze vill missen an Dokumenter ze sichen. Dobäi wëll ech awer nach besonnesch
den exzellente Rapport vum Här Poull vun der Budgetskommissioun ervirsträichen, deen äusserst kloer zesummefaasst, wat an der Kommissioun gesot ginn ass.
Mir sinn och frou, dass mir eng Woch Zäit haten no
der Virstellung vum Budget, fir eis Stellungnam virzebereeden. Op déi Manéier konnte mir erëm méi Distanz
zu de Chiffere kréien, och zu der Begeeschterung vum
Schäfferot, deen natierlech säi Méiglechst gemaach
huet, fir eis vun hirem Budget z’iwwerzeegen. Wéi gewinnt sinn ech dann och zoustänneg fir den Iwwerbléck
vum Budget rectifié, Budget initial an och déi allgemeng Finanzsituatioun.
Ech fänken u mam Budget rectifié 2016, an zwar mat
den Dépense-extraordinairen. Déi Ausgabe klamme vu
virgesinne ronn 15,6 Milliounen op ronn 22,8 Milliounen Euro, wat jo net wéineg ass. Gläichzäiteg klammen
dann déi aussergewéinlech Recettë vun 12,8 Milliounen op 14,2 Milliounen Euro. Wéi all Joer kréie mir

Erklärungen dozou, déi op verschibten Investissementer baséieren an och op staatleche Subsiden, déi dann
entspriechend net erakommen.
Wou ech nogekuckt hunn, wéi dat dann d’lescht Joer
war, do si mir nach méi staark Ofwäichungen opgefall.
D’Ausseruerdentlech Ausgabe ware fir d’Joer 2015
ursprénglech bei 24,4 Milliounen Euro agesat ginn,
et sinn zousätzlech Kreditter am Laf vum Joer gestëmmt ginn, fir op e Chiffer vun 30,5 Milliounen Euro
am Rectifié ze kommen. De Chiffer vun den ausseruerdentlechen Ausgaben an de Konten 2015 beleeft sech
schlussendlech awer op 19,8 Milliounen Euro. Ech
wollt dat Beispill just uféieren, fir ze weisen, wéi wéineg mir eis op déi Zuele kënne verloossen, déi och an
engem Budget rectifié stinn. Et tauchen ëmmer erëm
Imprevuen op, deenen net ka Rechnung gedroe gi bei
Previsiounen. Wat geplangte Projete méi grouss sinn,
wat d’Ofwäichungen och méi grouss ginn.
Wa mir am aussergewéinlechen Deel scho mat deene
Schwankunge rechne mussen an deementspriechend
och mat Ofwäichungen am Resultat, sou fanne mir eppes Ähnleches awer och am uerdentleche Budget vir.
Wat d’Resultater vun deene leschte Jore betrëfft, sou
war 2014 am Initial e Boni vu +2 Milliounen Euro virgesinn, +9 ass et dunn am Rectifié ginn a +9,8 Milliounen
Euro am Kont.
2015 war et +4 Milliounen am Initial, +5 am Rectifié
a +6 am Kont.
2016 waren et +2 Milliounen am Initial, +7 Milliounen
am Rectifié a +7,1 am Kont.
Fir 2017 ass elo e Plus vun 1,6 Milliounen Euro am
Budget initial beim Budget ordinaire, also bei den normalen Einnamen an Ausgaben, virgesinn. Déi Jore virdrun hunn ech ëmmer dorop higewisen, dass de Sputt
vum Boni, dee sech an dem uerdentlechen Deel ergëtt,
op engem zimlech déiwen Niveau ass an d’Eegemëttel
also kleng sinn. Dat kéint ech also dëst Joer och erëm
soen, a wahrscheinlech wäert sech dat erëm am Laf
vum Joer änneren. Et ass also net wierklech méiglech, déi Zuelen, déi am Budget stinn, op eng gëlle
Wo ze leeën. Et kann ee wierklech net soen, dass se
extra genee viraussoen, wat wierklech geschitt, net
emol beim uerdentlechen Deel. Woufir mir net emol de
Schäfferot wëlle verantwortlech maachen, vu dass mir
ëmmer plausibel Erklärunge kréien. Dofir wëll ech mech
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net méi ze vill op déi Zuelen, déi am Budget stinn,
aloossen.
Wat de Budget rectifié 2016 betrëfft, sou wäerte mir
als Gréng eis bei der Ofstëmmung enthalen. Mir ware
wuel net mam Budget initial d’accord, aus Grënn, déi
mir d’lescht Joer duergeluecht hunn, awer kënnen
d’Ofännerungen novollzéien a se sinn eis och transpar
ent vermëttelt ginn.
Trotzdem verbleift ëmmer e schlechten Nogeschmaach, well ëmmer schonn erëm nei Projeten an
Ausgabe virgesi ginn, war scho kloer ass, dass déi vum
Joer virdrun nach net duerchgezu sinn. Wat eis allgemeng Finanzlag betrëfft, sou fält op, dass déi uerdentlech Ausgabe säit 2013 all Joer an d’Luucht ginn.
Och am Budget 2017 sinn erëm méi Ausgaben am Budget ordinaire virgesinn an am Verglach zu den Einnamen
ass d’Situatioun zimlech enk. Wéi ech awer scho virdru
gesot hunn, sinn déi Zuele mat Virsiicht ze genéissen an
am Ofschloss gesäit et meeschtens besser aus. Trotzdem hu mir am leschte Gemengerot missen en Emprunt
vu 4 Milliounen ophuelen, fir d’Ausgabe fir eis Sportshal
ze decken. Mir haten deem och zougestëmmt, well dat
eng Ausgab ass, déi allen Diddelenger zegutt kënnt, an
och deenen nächste Generatiounen.
Effektiv klëmmt eis Gesamtschold doduerch op 17,5
Milliounen, wat net dramatesch héich ass. Virun allem
kaschten se eis momentan net vill Zënsen an et ass
schonn e bësse cocasse am Tableau ze gesinn, dass
mir op verschidden Emprunten, deene vun 2007 an
2008 zum Beispill, negativ Zënsen ze bezuelen hunn,
dat heescht, souguer eppes ausbezuelt kréien.
Et ass allerdéngs net unzehuelen, dass déi Situatioun
sou bleift an dofir sollt ee weiderhi virsiichteg sinn.
Mir liese jo aus enger vun eise Grafiken eraus, dass
d’Annuitéite vun Emprunte säit 2013 lues awer sécher erëm klammen. Et kann een awer dovun ausgoen,
dass dank der Notzung vu staatleche Subventiounen
a souguer vu Gelder vum FEDER, dem EU-Fong, deen
d’Regiounen ënnerstëtzt, déi Diddelenger Bierger a
Biergerinnen e Standard vun Equipementer gebuede
kréien, vun deem d’Leit an de Gemengen aus eisem
noen Ausland nëmmen dreeme kënnen. Mir mengen dofir, dass et och net drëm goe kann, ëmmer méi an ëmmer méi unzebidden, mä dass och muss ofgewie ginn,
ob d’Investissementer eis wierklech weiderbréngen a
punkto Liewensqualitéit an net einfach sou verpuffen.

An där Hisiicht kann ee schonn eng Rei Ausgaben hannerfroen, wéi d’Madame Kutten et wäert maachen,
an zum Beispill d’Agent-municipauxe mat engem Vëlo
equipéieren amplaz mat engem Auto.
Éier ech awer zu der Reform vun de Gemengefinanze kommen, wéilt ech nach kuerz op d’Syndikater ze
schwätze kommen. Eis Ausgabe fir déi Syndikater
si jo net onwesentlech. Et ass an der Zwëschenzäit esou, dass mir vun deene meeschte Syndikater a
méi oder manner regelméissegen Ofstänn Rapporten
zougeschéckt kréien, sou dass mir eis e gewëssent
Bild kënnen dovu maachen, wéi déi Syndikater lafen. De
PRO-SUD ass säit dem leschte Joer e richtegt Virbild
u Kommunikatioun ginn. De Syndikat schéngt, och senger Bestëmmung méi no ze kommen. Par conter, mat
de Rapporte vum SIDOR kann ech net ganz vill ufänken,
ech hat d’Gefill, dass et a leschter Zäit net zu villen
Ännerunge komm ass. Vum SIGI erënneren ech mech
awer net, Rapporte kritt ze hunn.
Zum Minettkompost dann elo, deen elo an Eegeregie
gefouert gëtt, hätt ech nach e puer Froen. Ech wéilt gär wëssen, ob e Kontrakt bestanen huet mat där
Privatfirma SOVACOM, déi déi Anlag jo wahrscheinlech gebaut hat a geréiert huet. Op wéi vill Joer war
dee Kontrakt dann ugeluecht an huet déi Firma eng
bestëmmt Zomm gefrot als Ausbezuelung souzesoe fir
hiren Know-How, deen se an déi Anlag abruecht huet?
Da wollt ech nach eng Kéier zeréckkommen op
d’Gemengefinanzéierung insgesamt. Den allergréissten Deel vun eisen Ausgabe gëtt finanzéiert iwwer staatlech Zouwendungen, d’Gewerbesteier an
d’Dotatioun an natierlech déi Subventiounen, déi u
Projete gebonne sinn. D’Meenung vun der Majoritéit
hei banne war ëmmer, dass Diddeleng bei der Attributioun vu Gewerbesteier an Dotatioun schlecht ewechkéim. Jorelaang ass eng Reform vun de Gemengefinanze
gewënscht ginn, déi ni zustane komm ass, well wann
déi eng méi kréien, anerer och musse manner kréien,
wat dann net onbedéngt begréisst gëtt.
Ëmmerhin huet dës Regierung elo fäerdegbruecht eng
Reform auszeschaffen, där hiert Gesetz och scho vun
der Chamber gestëmmt ginn ass, bei där et keng Verléierer soll ginn. Diddeleng gehéiert duerch déi Kritären, no deenen déi nei Dotatioun aus engem “Fonds
des dotations globales” gespeist gëtt, jiddefalls zu de
Gewënner. De Fong gëtt zu méi wéi 82% nom Bevëlkerungskritär opgedeelt, woubäi dem Statut als “Centre
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de développement et d’attractivité” wéi am Amenagementsgesetz festgeluecht och Rechnung gedroe gëtt.
Diddeleng kritt doduerch als CDA3-Stad, also als Stad
mat zentrale Funktiounen en Ajustement vu +5%.
Insgesamt gëtt also dem regionale Charakter an deenen Aufgaben, déi do drunhänken, an Zukunft Rechnung gedroen. Alles an allem wäert déi Reform, wann
se am Budget 2018 zum Droe kënnt, Diddeleng e Plus
vun ongeféier 5 Milliounen Euro abréngen. Déi Reform
kënne mir also roueg positiv bewäerten, well se dem
nächste Schäfferot e bësse méi Sputt am uerdent
lechen Deel vum Budget wäert verschafen.
Erlaabt mir dann elo nach 3 Themen erauszegräifen,
déi mir entweder ganz wichteg schéngen oder ganz no
leien, wéi den Ëmgang mat eiser Geschicht. An deem
Sënn war et erfreelech ze héieren, dass Panneaue virgesi gi fir d’Gemengen- an d’Kiercheplaz, sécher mat
Informatiounen zu dëse Gebailechkeeten. Et ass och
ze begréissen, dass dëst an Zesummenaarbecht mat
den “Amis de l’histoire” geschitt. Hoffentlech ass dat
just den Ufank an et kommen dann aner Panneauen no.
Ech erënneren un de Konverter an d’Walzen, déi virum
Lycée Nic Biever stinn an a Siichtwäit vun engem vun
den Agäng vun eiser Sportshal: Do wär och e Panneau noutwenneg, well vill Jonker kënnen näischt méi
mat deene Maschinnen ufänken. Déi Projeten, déi dozou an der staatlecher Schoul Nic Biever lafen, wéi eis
d’lescht Joer verséchert ginn ass, sinn awer net de
Merite vun der Gemeng an notzen och net deenen eppes, déi just laanscht trëppelen. Dës Schëlter sollten
eis an eisem Alldag uschwätzen, wa mir laanscht se
ginn, sou wéi op der Plaz virun der Maison sociale, wou
u jiddesch Famillen erënnert gëtt, sinn dat eent; dat
anert ass e lokale Geschichtsmusée, an deem Fundstécker vum Gehaansbierg an aneres kéinte gewise ginn
an an e Gesamtzesummenhang gesat ginn.
Déi fréier Galerie Gaasch sollt jo hoffentlech nëmmen
eng Zwëschestatioun sinn, well bei allem gudde Wëlle
kann deen enke Raum einfach net op eng uspriechend
modern Aart a Weis d’Geschicht vermëttelen.
Am Budget 2016 war e museologescht Konzept fir
50.000,- Euro virgesinn: Wat ass dorauser ginn?
Ech wollt an engems froen, wouhin ech d’Touriste ka
schécken, déi gären Informatiounen hätten. Den Internetsite Redrock.lu, deen d’ganz Regioun Minett
promovéiere soll, ass jiddefalls méi à jour wéi d’lescht
Joer. Ech hunn allerdéngs och keen Hiwäis fonnt op

eng Ulafplaz hei an Diddeleng. Glécklecherweis gëtt
net op dat, wat mir hei ëmmer Kannerwanderwee genannt hunn an deen op Initiativ vum Biergerforum an
der Le’h ugeluecht ginn ass, higewisen. Vun deem sengem Konzept ass leider net méi villes intakt a bräicht
dringend eng Reparatur.
Dann awer zum Thema Verkéier, deen an der Zwëschenzäit wuel all Diddelenger Leit Kappzerbrieches mécht, ob
se mam Auto, mam Vëlo oder mam Zuch wëllen aus Diddeleng erausfueren oder eran. Keng Angscht, ech wäert den allgemenge Lamento net opgräifen iwwert all déi
aner, déi verantwortlech fir de Stau sinn. Et ass awer
nun mol eng Tatsaach, dass déi meescht Leit ausserhalb vun Diddeleng schaffen an dass dat mat steigenden
Awunnerzuelen a mat 2 Ausgäng no Norden an 1 Ausgang no Süde fir Autofuerer ëmmer méi schwiereg gëtt.
Fir Zuchfuerer sinn och nach keng wesentlech Verbesserungen a Siicht, soulaang déi Beetebuerger Gare
net ëmgebaut gëtt. An Diddeleng selwer bleift awer
nach ze dinn, fir den Trafic ze reduzéieren. Mir wéilten
als Gréng dann och déi positiv Initiativen eraussträichen, déi vum Schäfferot ausgaange sinn.
Do wär fir d’éischt e schlëssegt Parkraumnotzungskonzept, dat jiddwerengem erméiglecht, mam Auto
bis bei den Zentrum fir méi eng laang Zäit parken ze
kënnen an am Zentrum fir 10 Cents eng hallef Stonn
séier eppes kafen ze goen. D’Aféierung vum Parking
résidentiel huet och eis Zoustëmmung fonnt, grad sou
wéi d’Verbanne vun de Camionnetten op speziell Parkplazen. Mir mussen als Gemeng schliisslech net Camionnettë vu privat Patrone Plaze fir ze stationéieren do
verschafen, wou hir Aarbechter wunnen. Eng regelméisseg Kontroll a Verwarnung wär awer och noutwenneg fir d’Anhale vun de Bestëmmungen.
Den zweete Punkt ass d’Ëmorganisatioun vum Citybus:
Mir haten d’Erweiderung vum Angebot begréisst trotz
verschiddene Schéinheetsfeeler. Mir haten och begréisst, dass eng Rei Ofännerungen, déi vun den Diddelenger Busbenotzer an Nach-Net-Busbenotzer erwënscht
gi sinn, berücksichtegt gi sinn. Deen neie Busplang ass
och ëm Kleeserchersdag pünktlech a Kraaft getratt.
D’Leit haten och eng schéi rout Reklamm kritt, fir se
drun z’erënneren, en Horaire hätten se allerdéngs net;
dorop hunn se nach bis de Weekend misste waarden,
ausser se si bis bei hir Bushaltestell getrëppelt an do
ass et dann och besser, et huet een e beweglecht Genéck, well d’Fahrpläng hänken heiansdo zimlech héich. Do-
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fir hu mir awer elo verständlech Horairen an all Stot, an
net ze vergiessen, déi Méiglechkeet ganz präisgënschteg Abonnementer hei am Accueil vun der Gemeng ze
kafen. Als gréisste Schéinheetsfeeler behält eise Citybus de Mangel, dass d’Fahrpläng net mam Zuchhoraire
iwwerteneestëmmen; zum Beispill fir déi aus dem Ribeschpont, déi vu méi wäit kommen. Eis Busverbindunge mat Esch sinn och ze laangwiereg a schwéierfälleg,
mä et dierft ee jo hoffen op e performante System a
méi wäiter Zukunft fir d’ganz Südregioun.
Wann ech dann awer zum Deel Vëlo vun der Mobilité douce eriwwer ginn, da gëtt et scho bal peinlech, fir ëmmer
erëm datselwecht hei opzedroen an opzedëschen, nämlech dass näischt geschitt ass. Säit d’Vëlosweeër vu
Biereng duerch de Brill ausgewise gi sinn an och do Einbahnstroossen opgemaach gi sinn, ass op deem Plang
näischt méi komm. An och vun där Säit kënnt ee just
bis bei d’Kierch. Et feelen a ganz Diddeleng ausgewise
sécher Vëlosweeër, déi de Vëlofuerer a –fuererinnen eng
Plaz niewent den Autoen zougestinn, hinnen Alternativen zu vill befuere Stroossen opzeweisen. Et feelen och
iwwerdaachte Stellplaze fir d’Vëloen. Leider hu mir den
Androck, dass Dir net dru gleeft, dass méi méiglech ass
an dass Dir am Schäfferot mat eise Servicer och net
genuch Energie drop verwennt. Dobäi wär nach villes
méiglech an Zesummenaarbecht mat der Vëlosinitiativ,
vun deenen hirem Seminaire den Här Thill sou léif war,
eis Dokumenter a Best-Practice-Beispiller zoukommen
ze loossen. Ech huelen un, dass hien als begeeschterte
Vëlosfuerer Iech dozou och nach eng Rei Virschléi wäert
maachen. Mir bleiwen och dobäi, dass de System Vël'OK
och net sengen Erwaardunge gerecht ka ginn, soulaang
d’Vëlosweeër net ausgebaut sinn. Mä leider ass dat och
net deen eenzege Problem bei deem System. Ech hu
mat Interessi dem Här Gangler seng Ausféierunge vun
de Schwächte vum Verléinsystem gelies; et ass schonn
iergerlech, dass net sou vill Vëloen op de Statioune sti
wéi versprach. De Vandalismus ass och e Problem. Mir
fannen awer nach méi schlëmm, wéi onmaniabel déi Gefierer sinn. Se si schwéier an ëmständlech ze beweegen; vun enger Uertschaft zu där anerer ze fueren ass
kaum denkbar, dofir bräicht ee méi performant Vëloen.
Et ass net denkbar sech op der Beetebuerger Gare e
Vëlo ze lounen an iwwert deen nei geschafene Vëloswee duerch d’Industriezon op Diddeleng ze fueren. Vläit
misst ee géint Bezuelung besser Vëloe virgesinn.
Da schlussendlech zum zweete Standbeen vun der
Mobilité douce, nämlech där, déi op deenen zwee Féiss
berout. Mir fannen dozou fir 15.000,- Euro e Système

de guidage fir Foussgänger a Foussgängerinnen: Sou
e System ass natierlech gutt, fir dass déi kleng Gässelen och weiderhi genotzt ginn, a mir hoffen, dass
dann och kënne reng Foussgängerweeër entstoen, vun
deene mir d’lescht Woch e Beispill am Gemengerot haten. Genau sou wichteg ass et awer och, déi Gässelen
ze fleegen an attraktiv z’erhalen; wat jiddefalls am Brill
op e puer Plazen, an haaptsächlech säitlech der Briller
Schoul, noutwenneg wär. Erlaabt mir awer ausdrécklech déi Initiativ “De séchere Schoulwee” an d’Ulafe
vun där Initiativ ze begréissen, wou Kanner vum Deich
erëm dozou geféiert ginn, zu Fouss an d’Schoul ze
trëppelen. Mir als Gréng begléckwënschen zu der Ausdauer, mat där d’Madame Di Bartolomeo, d’Madame
Schlussnuss sech hannert déi Aufgab gestallt hunn an
elo och an d’Praxis kënnen ëmsetzen. Mir hoffen, dass
dat Erfolleg huet an och bei anere Schoule ka weidergefouert ginn. Villmools Merci.
Vun de Foussgänger ass et fir eis, déi Gréng, och nëmmen e klenge Schrack zu der Niddeschgaass, déi zum
groussen Deel am Moment gezwongenermoossen eng
Foussgängerzon ginn ass. Dat erënnert Iech drun, dass
mir nach ëmmer fir eng Foussgängerzon an eiser Haaptgeschäftsstrooss antrieden an dat d’lescht Joer an eiser
Budgetsstellungnam och nach eng Kéier bekräftegt hunn.
D’Viraussetzunge fir e Shared Space sinn am Gaang
geschafen ze ginn, a mir sinn der Meenung, dass mir
och nach sollen den zousätzleche Schrack zu enger integraler Foussgängerzon maachen. Domat kréiche mir
méi Sécherheet fir Kanner a manner mobil Leit an duerch d’Méiglechkeet vun ongestéiertem Flanéieren och
zousätzlech Attraktivitéit fir eis Geschäfter. Mir sinn
elo sou wäit, dass mir mat eiser Ëmgestaltung vun der
Niddeschgaass bal den Enn vum éischten Tunnel gesinn,
en attendant dass de Belag definitiv gëtt an déi nächst
Phas an Ugrëff geholl gëtt. Fir d’Geschäftsleit war dat
sécherlech e laangt a schwéiert Joer, wourun déi Arrangementer viru Chrëschtdag och net vill verbessert hunn.
Méi wichteg fir si ass wahrscheinlech d’Schafung vun
enger Internetplattform, op déi d’Geschäftsleit an Zukunft kënnen zeréckgräifen, déi geschafe ginn ass. Et
huet sech am Ausland effektiv bewisen, dass sou Mesuren dem Eenzelhandel gehollef hunn. Nodeems mir
et engem Privatpromoteur iwwerlooss hunn, de Bau vu
Wunnengen a Geschäfter beim Projet “Am Duerf” ze finaliséieren, kéinte mir eis als Gemengeverantwortlech
elo awer iwwerleeën, wéi mir d’Ugebuet u Geschäfter
kéinte steieren. Et wär wichteg, wann niewent den on-
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vermeidleche Chaînen, mat deene Marken an all Stad
an all Akafszentrum ze fanne sinn, och méi originell
Butteker ze fannen wären, wéi mir der nach iwweregens hunn. Et wär iwwerhaapt mol wichteg, eng breet
Palett u Geschäfter kënnen unzebidden, fir engersäits
déi Diddelenger hei ze behalen oder zeréckzegewannen a Leit aus der Noperschaft unzezéien. Eng Vilfalt
vu Butteker géif dem ganze Geschäftszentrum zegutt
kommen. Fir dorop anzewierke gëtt et verschidde Modeller, déi am Ausland an och zu Lëtzebuerg vun der
Stad Lëtzebuerg, vun Esch an Déifferdeng ëmgesat
ginn. Et geet en gros dorëm, dass Geschäftsiddien, déi
bei gängege Loyere keng Chance hätten z’iwwerliewen,
duerch Subventionéierunge kéinten duerchgesat ginn.
D’Stad Lëtzebuerg ass am Besëtz vu Geschäftslokaler, déi se weiderverlount zu engem Mindestloyer un
deen, wou eppes Originelles a Passendes ze bidden
huet. Déifferdeng lount eidelstoend Geschäftsraim zu
bëllegem Loyer eventuell och als Zwëschelocatioun a
verlount weider u jonk Leit. Hei zu Diddeleng kéinte
mir eis jo eppes Ähnleches afale loossen an elo scho
bereet sinn, fir der Dynamik vun enger erneierter Niddeschgaass och an där Hisiicht weiderzehëllefen.

Josiane Di Bartolomeo-Ries (LSAP): Merci Här Buergermeeschter. Fir d’éischt wëll ech am Numm vun der
LSAP-Fraktioun mengem Kolleeg Romy, niewent deem
ech elo schonn eng Zäit sëtzen, Merci soe fir all déi
Aarbecht, Merci fir déi Aarbecht am Schäfferot eng
Zäit, Merci fir déi Aarbecht als Conseiller a Merci fir
d’Frëndschaft, déi s Du eis ëmmer entgéintbruecht
hues. Mir wäerten dech vermëssen, dat ass dat
éischt, mä ech muss awer och soen, ech hunn et elo
rëm eng Kéier u senger Ried gemierkt an dat ass säi
grousse Plus, de Romy straalt einfach eng onwahrscheinlech Rou aus, hie kann alles mat Rou soen an duerfir, Romy, mir hoffen, dass mir dem wäerte gerecht
ginn, och awer, wéi gesot, Merci fir all déi Zäit, wou
mir dech bei eis haten.
Da wëll ech wéi all Joer op déi Ressorten agoen, déi
mech speziell am Budget interesséieren. Ech wëll
awer herno och e puer Remarquë maachen insgesamt
iwwert de Budget.

Mir waren da bëssen erstaunt, dass den Här Rech
seng Demissioun ginn huet. Ech hat am leschte Gemengerot den Här Rech scho wéinst sengem Elan als
President vum Office social gelueft; ech wéilt en dann
och am Numm vun deene Gréngen elo fir säi jorelaangen Engagement hei am Gemengerot an och am Schäfferot würdegen; Merci Romy fir deng seriö Aarbecht.

Ech fänke mol u mat de Maison-relaisen; Kannerbetreiung ass souwisou ëmmer eppes vun deene wichtegste
Saachen an enger Gemeng. Do hu mir am Ordinaire
Depensë stoe vu 6 Milliounen. Wann ech da kucken,
d’Recetten, déi leie bei 4,3 Milliounen, sou dass dat
awer trotzdem e groussen Invest ass fir d’Gemeng am
Ordinairen. Eleng d’Restauration-scolaire, wa mir déi
eng Kéier kucken, ee Menu pro Dag pro Kand kascht
6,49,- Euro a mir zerwéieren der 124.160 am Joer. An
dann nach eng Kéier e Plus vun 18.000 Menue während de Vakanzen. Ech mengen, eleng dat si 1,1 Milliounen Euro an et ass also net wéi wa mir als Gemeng
net immens vill géifen an d’Kannerbetreiung stiechen.
Da kënnt dobäi, dass den Ausbau vun der Gaffelter
gemaach ginn ass. Do si mir an der Kapazitéit vu 85
op 136 Kanner eropgaangen, wat eis natierlech och
erlaabt, déi Waardelëschte méi kleng ze maachen. Dat
heescht, déi Leit, déi op der Waardelëscht waren, do
kënne mir awer engem gudden Deel entgéintkommen.
Wat den Här Zuang eis dann och ëmmer ganz detailléiert an der Schoulkommissioun normalerweis erkläert,
ass dass do schonn eng Prioritéit do ass. Et gëtt fir
d’éischt mol gekuckt, wou ass wierklech de Besoin bei
de Leit a wie muss fir d’éischt ënner Daach kommen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Romaine Goergen fir seng Stellungnam. Nächste
Riedner. Et ass normalerweis ee vun der Majoritéit, et
ass jo ëmmer à tour de rôle.

Zur Maison-relais Gaffelt, déi mir lo viru kuerzem hei
ageweit hunn, ech wëll do ganz kloer soen, et ass en duerchduechte Projet. Do ass op alles opgepasst ginn, do
ass opgepasst ginn, dass Raim do sinn, fir dass Kanner
sech kënnen zeréckzéien, awer och beweegen an net

An da sollt nach gekuckt ginn, dass déi nei Beem,
déi am Duerf ugeplanzt ginn, eng Chance kréien, unzekommen. An déi Plazen, wou se sollen hikommen,
grouss déif an optimal preparéiert ginn, fir dass
d’Stroossebeem kënne gedeien.
Domat sinn ech um Schluss vu menger Interventioun
ukomm an ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.
Wéi Dir sécher erausfonnt hutt, si fir eis och an dësem
Budget interessant Initiativen enthalen. Leider läit en
awer net ganz op eiser Linn, wat d’Madame Kutten Iech
dann och nach wäert erklären. Mir wäerte jiddefalls de
Budget 2017 vum Schäfferot net matstëmmen.
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méi nëmmen an engem Sall sëtzen an do de ganzen Dag
musse verbréngen. Et ass net nëmmen esou an der
Gaffelt, mir hunn zwar net iwwerall d’Moyene wéi an der
Gaffelt, mä et gëtt wierklech probéiert, och op anere
Sitte wéi um Strutzbierg oder wéi an der Waldschoul
oder an der Schwämm, dat dote méi konsequent de
Kanner Raimlechkeeten ze schafen, wou se sech kënnen
zeréckzéien, wou se kënnen Aktivitéite maachen.
Wat och dobäi kënnt an doduerch ginn d’Fraisen am Ordinaire ëmmer relativ héich, ass dass mir immens vill qualifizéiert Personal hunn. Ech mengen, mir leie souguer iwwert dem Taux, deen de Ministère fuerdert. Ech fannen
dat gutt, ech kann nëmme soen, mir hunn 61% Educateur-graduéen oder –diplôméen, 35% vum Personal huet
op d’mannst eng Cinquième Secondaire, och dat hieft
natierlech d’Fraisen am Ordinaire. Wa mir gären eng
gutt Betreiung hätten, da musse mir och gutt bezuelen.
Wat dann och dobäi kënnt, wou elo eigentlech nach keen
driwwer geschwat huet, wat mech awer e bësse verwonnert, mir haten an der lescht ugefaange mam “Art à
l’école”, dat ass elo mëttlerweil “Art à la maison relais”
ginn, wou e super Projet ass. Ech fannen et immens
gutt, dass d’Maison relais seet, voilà d’Kanner si jo de
ganzen Dag bei eis, da sollen se och e bësse mat der
Konscht a Verbindung kommen an et ass net niewelaanscht niewent der Schoul, wou dat doten elo stattfënnt. Dat heescht an deem Alldag kommen déi Kanner
an de Genoss vun deem “Art à la maison relais”.
Och de Projet “Musek fir all Kand” ass eppes ganz
Wichteges. Net all Kand huet de Moyen fir samschdes
moies an d’Museksschoul kënnen ze goen, et soll awer
jiddwereen e bëssen och dat bäibruecht kréien, dofir
fannen ech de Projet “Musek fir all Kand” an der Maison relais och e ganz gudde Projet. Duerch den Ausbau, deen an der Schoul Gaffelt gemaach gëtt, wou elo
1,5 Milliounen am Budget stinn, do komme 4 Klassesäll
bäi an do soll et och esou sinn, dass déi Klassesäll och
genotzt kënne gi fir sou Projeten, dass een net ëmmer
wann ee seet, “sou lo hunn ech den “Art à la maison
relais” da raume mir de Sall erëm eidel, well elo musse mir...”, dat heescht, och do kënnt eng Kapazitéit
bäi, déi dozou bäidréit, dass dat gutt gefouert ka ginn.
E weidere Budget wéi gewinnt: 30.000,- Euro fir de
Schoulhaff Gaffelt, do hänke mir allerdéngs e bëssen
um Bau, dat heescht, sou schnell wéi de Bau fäerdeg
ass, wäert dann och do de Schoulhaff gemaach ginn.

Dann, et gëtt jo ëmmer gesot, Dir hutt jo keng Crèchen
oder Dir maacht net viru mat de Crèchen; ech mengen, mir hu konventionéiert Crèchen a mir investéieren
och ëmmerhin elo 300.000,- Euro an d’Mise en conformité an de Minettsdäpp, an der Nuddelsfabrik gëtt
investéiert an an d’Heizung an der Diddelfamill gëtt
och investéiert. Dat sinn och konventionéiert Crèchen,
wou och déiselwecht Konditiounen hunn, déiselwecht
Oplage wéi mir an de Maison-relaisen, do ass et net
sou, dass een op 45 Kanner muss oppassen.
Aner Aarbechte sinn natierlech d’Vestiairen zu Butsche
buerg; do sinn ech oft genuch eran an eraus gaangen,
ech fannen dat eng absolut Noutwendegkeet an och
do léist d’Gemeng sech dat 534.000,- Euro kaschten.
D’Vestiairen um Deich; eng Mise-en-conformité um
Strutzbierg an dann de weidere Budget, wou dra steet,
dat sinn déi 600.000,- Euro fir d’Schoul Lenkeschléi.
Do kann ee soen, Dir sidd ze spéit, Dir hutt hei an do an
dëst an dat; ech fannen et ganz wichteg, dass hei endlech vun Ufank u geplangt gëtt, fir dass déi Schoul an
d’Maison relais zesumme kënne funktionéieren, dass do
e richtegt Konzept hannendru steet an net “sou lo stieche mir se mol an d’Gebai an da kucke mir mol herno,
wat mir domat maachen”. Natierlech dauert dat, mä
och Autorisatiounen dauere laang; also och do wäerte
mir relativ schnell viru kommen.
Ech hunn elo net richteg erausfonnt, ob d’Madame
Kayser elo fir d’Crèche oder géint d’Crèche war, well
et ass ëmmer sou bësse speziell. Dir sidd dofir, wann
et ganz schnell geet an Dir sidd dogéint, wann et
ze laang dauert. Si mir dann elo fir eng gutt schnell
Crèche ze bauen oder soe mir “dir hutt dat ze laang
verschleeft”. Dir hutt behaapt, mir hätten dat ze laang verschleeft an elo géif dat ganz schnell goen an
an an...., bon dofir wéi gesot: Mir sinn absolut fir déi
Crèche. Ok, dat mam Petits-Haus huet villäicht ze laang gedauert, Etüden dauere laang, dat wësst Dir, an
dat Ganzt dréit awer och dozou bäi, dass Dir elo e
richteg gudde Plang hutt, wou Dir vill Kanner ënnerdaach bréngt op enger richteg gudder Plaz. Dat huet
awer dozou bäigedroen.
D’Bëschcrèche: Ech mengen, ech héieren et schonn
10 Joer, ech weess et net, mä et ass net sou, dass
mir géint eng Bëschcrèche sinn, mä Dir vergiesst,
dass wa mir elo zum Beispill eng nei maachen, da brauche mir erëm neit Personal, mir brauche qualifizéiert
Personal, dat si Käschten an Dir geheit eis awer permanent vir, dass mir ze vill Personal hunn. Dat wär
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dann erëm eng Kéier e Punkt, deen am Ordinaire géif
nidderschloen; Bëschcrèche jo, mä alles zu senger
Zäit an et kann een net Crèchen a Bëschcrèchë bauen
an an an. D’Iddi ass net op der CSV-Säit gewuess, mir
maachen eis do och net zou.

ewech. Da wëll ech och soen, dass déi “Maison des
chercheurs” natierlech och gutt läit. Op 100 Meter
sidd Dir direkt op der Gare, da kënnt Dir den Zuch
huelen, oder mir hu jo och mëttlerweil zu Diddeleng e
Bus, deen op de Belval fiert.

Eppes anescht wat natierlech ëmmer erëm dra steet,
ass den Entretien vun eise Spillplazen. Mir hunn de Label “Sécher Spillplazen” an och do huet d’Gemeng konsequent investéiert. De Ministade am Ribeschpont,
muss deen Terrain da wierklech elo schonn erëm nei
gemaach ginn? Effektiv ass dee Ribeschpont während
de Vakanzenzäite virun allem a souguer och während
de Schoulzäite voll mat Leit. Dat heescht, déi komme
wierklech do geziilt hin an do gëtt permanent Fussball
oder Basket oder wat och ëmmer gespillt. Also och
dat ass e Budget, dee soll investéiert ginn.

D’Subside fir eis Schüler aus dem Secondaire, do ass
de Subsid an d’Luucht gaangen, well et kënnt effektiv
ganz gutt u bei eise Studenten a mir wäerten dat och
weiderhin ënnerstëtzen, dass si studéieren oder am
Secondaire gutt Leeschtunge bréngen.

D’Spillplaz beim Park Casino fannen ech eng gutt
Saach, well dat wäert dee Park sécher opwäerten.
De Park bei der Deicher Schoul, do hat den Här Thill
gesot, hie wéisst net richteg. Ech war lo puer Mol an
deem Park an ech mengen och fir d’Leit gëtt dat eng
Verbesserung, wa mir do en neie Park maachen. Net
nëmme fir d’Schoulkanner, wou d’Madame Schlussnuss nach drop ageet, mä ech muss einfach soen,
wann Dir all 3 Meter an e Kacka trëppelt oder iwwert
e Bamstamm faalt, also dee Park ass en exzellent investéierte Budget an dat solle mir och ënnerstëtzen.
Dann hu mir och nach 25.000,- Euro am Budget stoe
fir eng besser Notzung vun eise Spillplazen, ech fannen
do wichteg, dass eng Kéier gekuckt gëtt, wat fir eng
Spiller hu mir a wat fir engem Quartier. Si mir iwwerall
altersgerecht? Dat ass einfach ganz wichteg eng Kéier déi Bestandsopnam ze maachen an da kann een och
an déi richteg Richtung investéieren.
Eng Altersgrupp, déi net méi op d’Spillplaz geet, dat
sinn eis Studenten. Ech mengen nom Bau vun de Studentewunnengen am Duerf maache mir elo d’”Maison
des chercheurs” op. Bon, Dir hutt eng aner Iddi, Dir
sot maacht do Start-Up oder sou eppes fir Jonker.
Also “Maison des chercheurs” dat heescht elo net,
dass do diploméiert Professeren dohikommen, déi déck
Paien hunn. Dat kënnen och duerchaus Studente sinn,
déi am Erasmus sinn, dat muss net onbedéngt räich
Leit sinn, déi lo do eng Wunneng zur Verfügung kréien.
Dat sinn och Jonker. Och wa se net schaffen, se studéieren, mä et sinn och Jonker, also net wäit vuneneen

Zu der Konventioun Eltereschoul, ech mengen do huet
den Här Spina Iech och schonn d’Chiffere ginn, déi hutt
Dir héieren. Ech wëll awer dozou soen, mir sinn och
ganz frou, dass de Lycée mëttlerweil mat eis zesummeschafft. Och de Lycée gräift op d’Eltereschoul zeréck an si hu mir scho konfirméiert, dass och 2017 si
erëm ee vun de Partner wäerte si vun der Eltereschoul.
De Baby+ ass och e Service, deen net ewechzedenken
ass. Do gräifen och ganz vill Leit op de Baby+ zeréck
an ech wëll do soen, dass dat och ganz oft de Service,
wou se mierken, dass Leit a verschiddenen Beräicher
net eens ginn, an dann ënnerstëtzt ginn.
Als Presidentin vun der Familljekommissioun, ech mengen d’Famill ass vun 0 bis 100 Joer am Alter, do betrëfft een eigentlech alles. Do wollt ech awer nach e
puer Wuert zum Club Senior soen. De Club Senior ass
eng gutt gefouerte Struktur, mir kréien ëmmer de Rapport d’activité vum Här Manderscheid wa mir do sinn an
ech muss éierlech soen, do gi ganz ganz vill Aktivitéiten
ugebuede fir eeler Leit. Awer ouni d’Benevollen, déi am
Club Senior sinn, wär dat alles net méiglech, fir do all
déi Aktivitéiten unzebidden. Zur Konventioun vun deem
Service Senior, dee mir d’lescht Woch gestëmmt hunn:
Och dat kann ech nëmmen ënnerstëtzen, well och dat
ass am Fong e Plus, fir dass d’Leit net doheem am Alter
eleng sëtzen an net méi virun d’Dier kommen, sou wéi
de Club Senior dat dann och ënnerstëtzt.
Mir hunn de Service Téléalarme, de Service Repas sur
roues, mir hunn d’Dagesstruktur fir eeler Leit. Do ass
allkéiers een anere Partner, do gesäit een, dass mir
net ëmmer nëmmen deeselwechte Partner hunn. Mir
hu ganz oft Saachen, déi mir ugebuede kréien, an op
déi mir dann zeréckgräifen. De Budget dovunner läit
och iwwer 500.000,- Euro bei den Depensen, alles
wat mir an deem Beräich eraginn.
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An da si mir beim Ruffbus, dat ass och eng Saach,
jo, Ruffbus ass schéin a gutt, ech muss soen, dass
et dat eigentlech scho gëtt. Dat gëtt et net iwwert
d’Gemeng, mä iwwert d’Assurance-Dépendance.
Wann een d’Assurance-Dépendance huet an et ass
een an engem schlechten Zoustand, dann huet een
3 Mol d’Woch oder 4 Mol d’Woch, ech weess et net
auswenneg, ech mengen et ass 20 Mol de Mount, de
Bus zur Verfügung. Dee kanns de ruffen, dee kënnt
dech heem sichen, dee féiert dech iergendwou hin an
dee bréngt dech och erëm zeréck. Dat ass net ofzestreiden, dat stëmmt. An ech mengen, grad sou e
Service Senior, dee mir elo hei ugebuede kréien, wou
d’Gemeng dran investéiert, och dat si Leit, déi kommen dech heem sichen, déi fuere mat der iergendwou
hin. Dofir, de Ruffbus muss een net onbedéngt hunn,
d’Assurance-Dépendance suergt do och schonn dofir,
dass d’Leit de Bus kréien, wa se e brauchen.
Zum Familljendag, e puer Wuert iwwert de Familljendag;
ech wëll Iech do net ze vill verroden, et soll jo och awer
e bëssen eng Iwwerraschung sinn. Ech mengen an der
Familljekommissioun hu mir laang doru geplangt an doriwwer geschwat a mir si mëttlerweil um Punkt ukomm,
dass mir en Datum hunn. Et ass den 20. Mee 2017 an
et gëtt zesumme gemaach mat der Fédération des commerçants et artisans an och mam Syndicat d’initiative.
De Sënn an Zweck vum Familljendag ass natierlech, fir
d’Famille beieneen ze bréngen, mä och mol einfach eng
Kéier ze weisen, wat mir alles an der Gemeng hunn; wat
kann ech maache mat menger Mamm, déi am Alter ass,
wat kann ech mat mengem Kand maachen. Et ass do
eng Dynamik entstanen, mir hu mëttlerweil schonn 30
Partner, déi deelhuelen un deem Familljendag. Ech hoffen
et gëtt e Succès. Dir sidd do häerzlech wëllkomm. De
Budget hu mir kritt, do soen ech der Gemeng Merci, en
extrae Budget, deen ass natierlech e bësse méi héich,
mä ech hoffen, dass déi éischt Ausgab vun deem Familljendag dann och e Succès gëtt.
Zum soziale Volet, dee Beräich, deen net erof geet, ech
mengen, dat ass de Budget vum Office social. Net nëmme vum Office social, mä insgesamt läit e bei 1,5 Milliounen, d’Allocations-de-vie-chère si 610.000,- Euro,
ech mengen och do investéiert d’Gemeng an déi richteg Richtung. Dann hu mir net nëmmen d’lescht Joer
2 Wunnenge kaf, mä ech mengen, mir kafen och weider
2 Wunnengen. Lo kann ee soen, jo Dir misst der nach
méi kafen, ech fannen awer, a mir hunn dat och schonn
d’lescht Woch beschwat, ech muss éierlech soen, déi
Wunnengen, déi gi jo net einfach kaf vun der Gemeng an

da gëtt gesot, “voilà sëtz du dech dran an da kucks du,
dass du eens gëss”. Dat si wierklech Wunnengen, wou
d’Leit vum Office social géréieren, wou d’Leit e Suivi gemaach kréien, wou d’Leit e Projet-de-vie hunn, wou d’Leit
meeschtens ënner enger Gestioun stinn. Dat heescht,
dat ass net einfach nëmmen eng Wunneng, wou mir een
drasetzen an da kuck dass de eens gëss. Wéi gesot, jo
Wunnenge kafen, awer wann ech gelift lues awer sécher
a kucken, dass mir et nach iwwerhaapt geréiert kréien
an net, dass mir rëm Personal mussen astellen, well dat
géif jo dann erëm am Ordinaire spillen.
Zur Participatioun Cent Buttek, och dat ass eppes,
wat ëmmer méi Leit brauchen.
D’Mesures de Réemploi, mir hunn elo hei héieren, Dir
maacht näischt, Dir schaaft keng Aarbechtsplazen;
also ech gesinn dat elo net esou. Mir probéieren de
ganzen Zäit, iergendwéi d’Leit z’ënnerstëtzen, fir se
erëm op den Aarbechtsmarché ze kréien, sief et iwwert de CIGL, sief et iwwert de Service Emploi. Ech
muss soen, dass och wann dat elo privat Gebaier sinn
am Zentrum, och do kommen nei Butteker, och do wäerten nei Aarbechtsplazen entstoen. Also et kann een
elo net soen, mir géifen näischt maachen.
De Projet “Ensemble”, och dee gëtt vun der Gemeng
schonn iwwer Joren ënnerstëtzt fir d’Integratioun vun
eisen auslännesche Matbierger. An do wëll ech dem
Anola Merci soen, dat elo leider net méi bei eis ass
an net méi fir de Projet “Ensemble” do ass. Ech sinn
iwwerzeegt, dass déi Persoun, déi dono kënnt, datselwecht sou gutt mécht.
Structures Réfugiés: Do wëll ech just ganz kuerz drop
agoen, do wëll ech awer dem Service à l’égalité des
chances e ganz grousse Merci soen, well si hunn eigentlech déi ganz Kommunikatioun gemaach tëschent
de Benevollen an der Croix Rouge, si waren ëmmer do,
wann eppes war, konnt een ëmmer beim Service uruffen. An duerch déi Zesummenaarbecht vun deene Leit
huet dat och gutt geklappt, an ech mengen, déi Leit
fänken och un, sech ganz wuel hei ze fillen.
Villäicht nach e puer Wuert zum Rëmopbau, déi Suen,
déi am Budget stinn, vum Rëmopbau an der Regioun
Umbrien si gutt investéiert. Mir sollen dat méi konsequent maachen. Ech fannen et gutt, dass d’Gemeng
reagéiert op sou eng Katastrof an dofir ass dee Budget natierlech begréisst.

30
rapport

Dann, ech sinn elo 11 Joer dobäi, am 11. Joer, ech
wëll mol eng Kéier e puer Wuert méi global zum Budget
soen. Den Här Rech, deen huet dat sou gutt gemaach,
besser kann een et eigentlech net maachen, mä ech
wëll puer Saache soen. Ech menge mir hunn, wann een
dee Budget gesäit an den Här Rech sot et jo och, et
ass kee Budget wou ee seet, “Ah voilà, Dir gitt elo
an e Waljoer eran”, et ass wierklech en ausgeglachene gudde Budget mat héijen Invester, mat 17 Milliounen Invester am Extraordinaire an, wat ganz wichteg
ass, d’Pro-Kapp-Schold geet erof op 846,- Euro fir
d’nächst Joer. Ech fannen dat ass wéineg.

traordinaire erëm, mä Saachen, déi mir gemaach hunn,
déi ech elo net nach weider opzielen, well soss géif ech
wahrscheinlech de Mëtten um 2 nach schwätzen; mir
hunn all eis Veräiner duerch Infrastrukturen ënnerstëtzt
an hunn eis Veräiner bei allem, wat se organiséieren,
och ëmmer ënnerstëtzt. Et gëtt kaum eng Gemeng hei
a Lëtzebuerg, an dat kann ech bestätegen, déi sou vill
hëlleft, wann e Veräin eppes organiséiert. Mir stellen do
Servicer zur Verfügung, déi hëllefen opriichten, also dat
gëtt et zu Esch net, Madame Kayser. Et ginn och aner
Gemengen, wou dat net sou evident ass, wéi dat hei zu
Diddeleng ass.

Mir hunn och Reserven, déi an d’Luucht ginn, a mir
brauchen och keen neie Prêt opzehuelen; och dat si
Saachen, wou ee gesäit, dass et e gutt iwwerluechtene Budget ass. Mir investéieren an d’Zukunft, mir
investéieren an d’Schoulen, an de Wunnengsbau an an
ëffentlech Infrastrukturen. Den Här Rech huet dat och
gesot, mir baue keng Dramschlässer. Mir hannerloossen och keng katastrofal Finanzsituatioun.

Mir hunn eis Stroossen natierlech nei gemaach, wéi gewinnt schéin eng no där anerer, mir hunn de Citybus ausgebaut, mir hunn och de Parking résidentiel gemaach.

Mir hunn an enger Mandatsperiod 100 Milliounen
Euro, an dat muss een sech mol eng Kéier iwwerleeën,
als Gemeng Diddeleng investéiert. Ech hunn dat mol
nogesicht, mir louchen 2011 zwar bei enger Pro-KappVerscholdung vun ongeféier 640,- Euro, mä mir haten
awer och nëmmen d’Halschent un de Reserven. Dat
heescht, mir hunn trotz 100 Milliounen Invest, déi mir
all déi Jore gemaach hunn, et nach fäerdegbruecht eis
Reserven an d’Luucht ze kréien. Et ass keng dramatesch Pro-Kapp-Schold, déi mir hei zu Diddeleng hunn.

Lo kann ee soen, är Verkéierssituatioun ass dramatesch, jo, eis Verkéierssituatioun ass och fir mech heiansdo beschwéierlech. Ech muss dat éierlech zouginn,
ech wëll awer soen, dass an enger Stad, wou esou vill
Verännerunge kommen, an esou vill gutt Verännerungen, et net aussergewéinlech ass, dass ganz vill Verkéierschaos ass. Zu Esch ass dat säit 20 Joer an et
gëtt awer eng gutt Politik gemaach, do kommt Dir säit
20 Joer net eran an eraus, hei zu Diddeleng ass dat
méi limitéiert an der Zäit an ech mengen, dass wann
de Rondpoint dohanne fäerdeg ass, dass mir dann
erëm eng gutt Verkéierssituatioun hei zu Diddeleng kréien an do bësse Changementer kréien. Ech gleewen
dru Madame Kayser, Dir villäicht net, mä ech gleewen
drun, dass dat eppes Guddes ass.

Da wëll ech ganz ganz kuerz eng Kéier soen, well dat eng
Kéier eraus muss: Mir hunn an där Period 2011 bis zum
Schluss 2017 den Hartmann gebaut, Studentewunnenge geschaaft, d’Maison sociale geschaaft, Noutwunnenge geschaaft, Noutwunnenge kaf, de Wunnengsbau vun
der SNHBM ënnerstëtzt, de Shared Space gemaach,
dat ass och kee private Projet, et ass e Projet vun der
Gemeng, d’Madame Kayser hat gemengt, dat wär e Privatprojet, mä Shared Space ass e Projet vun der Gemeng; mir hunn d’Kierch deelweis renovéiert, d’Konzept
vum Mayrisch-Park ausgefouert, eis Schoule renovéiert, mir hunn den Ausbau um Strutzbierg gemaach,
den Ausbau an der Maison relais gemaach, mir bauen
d’Schoul Gaffelt aus, mir hunn d’Schoulhäff an d’Rei gesat, d’Spillplazen an d’Rei gesat, mir maachen eng Mise
en conformité vun eiser Crèche, mir bauen eng Crèche
an Italien, mir maachen d’Schoul an der Lenkeschléi a
virun allem, dat sinn alles Saachen, déi fannt Dir am Ex-

Da wëll ech nach éierlech soen, ech fille mech hei an där
Gemeng ganz wuel, mir hunn am Fong iwwert déi Period
sou vill geleescht, an et ass wierklech derwäert. Dir sot
hei kann een net schaffen, ma dach, hei kann ee schaffen a liewen zu Diddeleng mëttlerweil. Et ass och net fir
näischt, dass sou vill Leit op Diddeleng wëlle wunne kommen. Also, mir hunn eng gutt Aarbecht gemaach. Och
wann Dir sot, mir hätten dat oder mir hätten dëst oder
dat gemaach, ech wëll soen, dass d’CSV d’Gesetz vun
der Gemengefinanzéierung net matgestëmmt huet. Dir
sidd also agetrueden dofir, dass d’Gemeng Diddeleng elo
d’nächst Joer keng 5 Milliounen Euro weider kritt. Dofir
muss ech éierlech soen, et ass ganz schwéier ze soen,
Dir hätt sollen an Dir hätt sollen an dann awer an der
Stad géint eng Gemengefinanzreform stëmmen. Et deet
mir Leed, dat ass fir mech en no-go. Jo, Landespolitik
maache mir ganz oft hei an der Gemeng, dat hunn ech
mir och ugewinnt, dat hunn ech no 11 Joer och geléiert.
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Dann nach eppes anescht, an domat schléissen ech,
et gi Gemengen, wou d’CSV an der Verantwortung
sëtzt, wou si all hir Iddie kënne maachen, déi si bis elo
gemaach hunn. Ech wëll fir déi Gemengen awer just
eng Kéier d’Pro-Kapp-Verscholdung nennen. Also ech
kennen eng Gemeng Beetebuerg, déi huet eng ProKapp-Verscholdung vun 1.140,- Euro, et ass méi eng
kleng Gemeng; eng Gemeng Käerjeng huet eng ProKapp-Verscholdung vu 1.000,- Euro, dat sinn alles
CSV-Gemengen an et ass net esou, dass déi Gemenge besser gefouert sinn oder de Budget méi am Grëff
hunn. Ech ka just soen, mir hunn eng gutt Aarbecht
geleescht. Ech stëmme selbstverständlech mat menge Kolleegen dee Budget an ech gratuléieren am Fong
dem Schäfferot fir déi gutt Aarbecht. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Josiane Di Bartolomeo-Ries. Den nächste Riedner
ass den Här Thill.

2. Motioune vun "Déi Lénk"
Joseph Thill (Déi Lénk): Här Buergermeeschter, Dir
Dammen an Dir Hären aus dem Schäffen- a Gemengerot, ech wëll net weider op de Budget rectifié vun
2016 agoen, mä gläich d’Positioun vun Déi Lénk zum
Budget 2017 presentéieren. Ech wäert mech do och
beschränken op déi wichtegst Punkten, dat wëll net
heeschen, dass et net aner Saachen nach géif ze
soe ginn, mä ech wëll mech einfach op déi Punkte beschränken, déi fir eis déi wichtegst sinn.
Als éischt wëll ech och am Numm vun Déi Lénk den
Häre Pascal Poull, Paulo Lopes an der Madame Carina Duarte vum Service Comptabilitéit Merci soe fir hir
Aarbecht, déi si d’ganz Joer leeschten an och Merci fir
d’Dokumentatioun, d’Tableauen an d’Erklärungen zum
Budget, déi si eis all Joer liwweren. An dem Här Poull och
en extrae Merci fir dee gudden an detailléierten a séiere
Rapport iwwert d’Sëtzung vun der Finanzkommissioun.
Ech fänken u mat deene Punkte vum Budget 2017, wou
mir net d’accord sinn a vun deenen och eise Vott ofhänkt. Dat ass engersäits d’Wunnengspolitik an ane-

rersäits, de Waasserpräis. Duerno kommen ech dann
awer och zu 4 Themaen, wou Déi Lénk d’Politik vun
der Majoritéit ausdrécklech ënnerstëtzen. Ech hat
schonn a menger Untrëttsried gesot, ech wëll net alles schlecht rieden eleng well ech an der Oppositioun
sëtzen an do, wou d’Majoritéit Luef verdéngt, soll se
dat och kréien an dat sinn an eisen Aen déi ekonomesch
Gestioun am Allgemeng, d’Personalpolitik, d’Sozialpolitik
an d’Kulturpolitik. Et ginn nach aner Beräicher, mä wéi
gesot, ech beschränke mech op déi wichtegst.
Ee Beräich, wou vill méi misst geschéien an dëser, mä
awer och an anere Gemengen ass dee vum Wunnengsbau. Ech mengen, iwwert de Constat si mir eis an dësem Sall all eens. D’Wunnengen, egal ob am Kaf oder
an der Locatioun, si fir vill Leit hei am Land vill ze deier.
An déi Situatioun ass ongesond an huet e grousst Potenzial vu sozialem Sprengstoff. Wat d’Locatioun vu
Wunnengen ubelaangt, do hate mir am Annoncëbliedche vu leschter Woch eng ganz Säit mat Publicitéite fir
Mietwunnengen op där neier Locatioun “Am Duerf”. An
do konnt een da rechnen, dass d’Loyeren, déi gefrot
ginn, 17,- bis 23,- Euro de Quadratmeter betreffen/
ausmaachen a wat d’Wunneng méi kleng ass, wat de
Loyer méi héich ass. An da lant ee fir Wunnenge vu 40
bis 50 Quadratmeter bei Locatiounspräisser, Chargen
abegraff, rondrëm 1.200,- bis 1.300,- Euro de Mount.
Lo wësse mir, dass eise Mindestloun vu Januar 2017
un 1.950,- Euro ausmécht an dass 46.000 Leit an
dësem Land nëmmen de Mindestloun verdéngen. Also
géifen déi Leit fir sou eng Wunneng ze lounen, 2/3 vun
hirem Akommes ausginn, fir dee Loyer ze bezuelen,
wou jidderee seet, de Maximum, deen de Loyer däerf
ausmaachen, däerf héchstens 1/3 ausmaachen. Datselwecht geschitt beim Kaf. Mir hunn en neit Lotissement an der Lenkeschléi gestëmmt de 15. Juli an do
ginn et dann 21 Wunnengen “à coût modéré” an dat
heescht, e Kafpräis, TVA vun 3% abegraff, vun 3.960,Euro de Quadratmeter. An da versteet een och, dass
an där Konventioun tëschent der Gemeng an dem Promoteur an Zousaz dra steet, dee seet wa kee Beneficiaire, also een deen an de Genoss vum Logement “à
coût modéré” ka kommen, sech mellt, fir sou eng Wunneng ze kafen, dann huet d’Gemeng d’Virkafsrecht.
Dat ass jo awer eng paradox Situatioun. Mir hu kéipweis Leit, déi Wunnenge sichen, an da bei 21 Wunnengen besteet d’Méiglechkeet, dass mir déi mol net
ofgesat kréien, well eben déi Leit, déi an de Genoss kéinte kommen, kee Prêt vun der Bank kréien. Also muss
am Wunnengssecteur eppes geschéien.
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Et kann een dann nach dobäi soen, dass sou wéi mir
zurzäit bauen, ech denken do och un d’Lenkeschléi, do
brauche mir 11,9 Hektar fir 281 Wunnengen, also fir
1.000, 281 Wunnenge mol 3 oder 4 Leit pro Kapp am
Stot, da komme mir op 1.000 Leit fir déi Wunnengen.
Wéi gesot, dofir brauche mir 11,9 Hektar, dann hu
mir 1.000 Leit ënnerbruecht. Mir hunn awer an deene
leschte 10 Joer 100.000 Leit bäikritt. Mir kënnen
eis sou ze bauen, wéi mir elo bauen, einfach net méi
leeschten. Mir verbrauchen elo schonn 800 Hektar
d’Joer, also 8 Bauerebetriber, déi alljoers verschwannen, sou kann et eigentlech net weidergoen.

summegebrach ass, hat Éisträich e ganz grousse Problem. Ausserdem war op där anerer Säit a Russland
d’Revolutioun am Gaang an et war also e groussen
Drock, fir op sozialem Gebitt eppes ze maachen. An
dat huet dozou geféiert, dass an de Joren 1919 bis
1934 d’Stad Wien Ausschreiwunge gemaach huet,
un deenen 180 Architekten deelgeholl hunn an si hu
Wunnenge gebaut a wierklech ganz groussem Stil. An
zwar ëmmer sou, dass nëmmen 20% fir de Bau geholl ginn ass an 80% iwwereg bliwwe si fir Gréngfläche
ronderëm déi Gebaier, also hunn se och eng grouss
Wunnqualitéit assuréiert.

An dat wat mir am meeschten um Häerz läit, vun
deenen 100.000 Leit, déi bäikomm sinn, do sinn 3%
Flüchtlingen, tëscht 3 a 4%, also “des pays demandeurs de protection internationale”. An ech fäerten,
et sinn awer herno grad déi, déi et auszedrénke kréien, wann d’Lëtzebuerger keng Wunneng oder keen
Zougang zu enger Wunneng méi hei am Land fannen a
rietsextrem Kreesser wäerten da schonn dovu profitéieren, dëst Thema de Flüchtlingen, déi net de Grond
sinn, an d’Schong ze schëdden. An dofir denke mir als
Déi Lénk, dass op deem Plang eppes misst geschéien.

D’Resultat haut ass, dass d’Stad Wien haut Proprietaire ass vun 220.000 Wunnengen. D’Stad Wien
ass dee gréisste Proprietaire vu Wunnengen a ganz
Westeuropa. 60% vun 1,7 Milliounen Awunner vun der
Stad Wien wunnen a Mietwunnengen, déi entweder
der Stad Wien gehéieren oder enger Wunnkooperativ,
déi si selwer gegrënnt hunn. Dat sinn 1 Millioun Leit. A
fir et mat engem Beispill duerzestellen, eng Studentin,
déi bei mir am Joer ass, wunnt hei zu Diddeleng, déi
huet e Loyer hei fir en Appartement vun 1.100,- Euro
de Mount ouni Chargen, dat ass hei e ganz normale Loyer; hire Brudder, deen och Student ass, studéiert zu
Wien a wunnt an engem Appartement, wat méi grouss
ass a wat 300,- Euro de Mount kascht. Ech hunn dofir eng Simulatioun virgeluecht, wéi sou en Investissement fir Diddeleng kéint ausgesinn. An zwar hunn ech
do de Bau vu 500 Mietwunnengen ugereegt, firwat elo
500, ma dat hëlt just de Retard op, dee mir hunn.

Weder déi viregt nach dës Regierung huet de Problem
vum Wunnengsbau geléist, mä och d’Gemengen hunn
eng Verantwortung op dësem Gebitt, a wann déi aktuell Politik de Problem net léist, da muss een eppes
anescht maachen. Da muss ee ganz aner Léisungen
ugoen a fir eis ass e wichtegt Stéck vu sou enger Léisung de Bau vu Mietwunnengen duerch d’Gemengen
an Eegeregie. Natierlech kréien se dofir staatlech Ënnerstëtzung a groussem Moossstaf. An déi Iddi ass
iwweregens net nei. Ech erlabe mir dann hei eng Publicitéit fir déi ganz interessant Broschür, Buch muss
ee scho bal soen, zu den 100 Joer OGBL ze maachen,
also do fënnt een interessant Saachen dran, ënner
anerem dass scho viru 50 Joer den LAV op engem
Kongress, also den LAV ass d’Virgängerorganisatioun
vum OGBL, um Kongress 1968, an déi Resolutioun ass
eestëmmeg ugeholl ginn, gesot huet, et misste Mietwunnenge gebaut ginn.
Mir schloen also vir, dass d’Gemeng dat mécht, an
dass déi Iddi funktionéiert, kann een och am Ausland
kucken, ech erklären et kuerz um Beispill vun der Stad
Wien. D’Stad Wien huet déi nidderegst Wunnengspräisser a ganz Europa an d’Locatiounspräisser zu Wien
pro Quadratmeter sinn ¼ vun deem vu Lëtzebuerg.
Firwat? Nom 1. Weltkrich, wéi d’KOK-Monarchie ze-

Wann een déi national Besoine kuckt, da seet d’Caritas,
et géife 16.000 Wunnenge feelen. D’Chambre Immobilière schwätzt vun 12.000 Wunnengen, déi hei zu
Lëtzebuerg feelen. Wann een dann d’Moyenne hëlt,
da kritt een e bestëmmte Koeffizient pro Awunner,
2,45%, a wann een deen op Diddeleng applizéiert, da
sinn et zu Diddeleng 496 Wunnengen, déi feelen, dat
hunn ech opgerënnt op 500. Déi Simulatioun, déi Iech
verschéckt ginn ass mat deenen aneren Dokumenter
fir dëse Gemengerot, weist aus, wat et géif kaschten,
500 Wunnengen a gudder Bauqualitéit, ech betounen
dat, an an der A – B-Energieklass wéi se vun 2017
un erfuerdert ass, ze bauen, nämlech 160.875.000,Euro, Kaf vum Terrain y compris. Dat kréich d’Gemeng
hin mat successive Prête vun engem Total vu 60 Milliounen Euro, also e bësse méi wéi déi 25%; de Staat
dréit nämlech beim Bau vu soziale Wunnengen 75%,
mä bis zu engem Maximum vun 2.500,- Euro de Quadratmeter. Ech hunn de Präis méi héich agesat, do-
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fir bleift dann och méi Schold fir d’Stad Diddeleng.
An trotz deene 60 Milliounen Euro Prêt, déi missten
iwwer 5 Joer opgeholl ginn, géif d’Verscholdung vun
der Gemeng Diddeleng dann nach an de legalen Norme
bleiwen, also eigentlech bei der Halschent vun deenen
20%, déi maximal toleréiert sinn.
An dann ass d’Fro natierlech, wéi kritt een esou e Prêt
erëmbezuelt, ma iwwert de Loyer; a wéi héich misst
dee Loyer sinn, ma dat weist eis Simulatioun aus, et
géif duer goe mat engem Loyer vu 6,- Euro de Quadratmeter. Dat heescht, ¼ vum Präis, dee mir elo hei
an der Gemeng hunn an u sech ass dat Resultat jo och
net erstaunlech, well wann de Staat ¾ bei de Käschten
hëlleft, da bleiwen herno och nëmmen ¼ vun de Käschten ze droen, also ass et dann normal, dass do e Loyer
erauskënnt, dee bei ¼ vun der aktueller Situatioun läit.
Souwäit zum Wunnengsbau. Ech kommen dann zu menger zweeter Motioun, déi mir zum Budget 2017 virgeluecht hunn, an déi betrëfft d’Waasser. Firwat ech
nach eng Kéier op dat Thema zeréckkommen, nodeem
mir schonn am Januar doriwwer geschwat haten, dat
ass eigentlech well ech op déi Expertise vu WantzConsulting, déi echIech och matgeschéckt hunn, awer
e bëssen erféiert war.
Also mir maache jo doheem de Krunn op an da kënnt
Waasser rausgelaf a gudder Qualitéit a mir fannen
dat eigentlech selbstverständlech. Do soen eng Rei
leit, dat wär an Zukunft villäicht net méi sou selbstverständlech. Ech sot schonn, an deene leschten
10 Joer sinn 100.000 Awunner bäikomm, wa mir an
deem Rhythmus weiderfueren, da musse mir déi och
mat Waasser beliwweren, also gëtt d’Waasser an Zukunft wahrscheinlech méi rar a méi deier an dofir ass
et wichteg, fréi genuch mat Waasserspuermoossnamen unzefänken. An dofir dann nach eng Kéier eis Iddi
vum gestaffelten Tarif beim Waasserpräis. Staffelung
heescht an dësem Fall, dass all Mënsch e Recht op
proppert Drénkwaasser huet, mir hu mat Freed festgestallt, dass Slowenien als éischt Land an der EU
d’Recht op proppert Waasser an hir Verfassung ageschriwwen huet an zwar eestëmmeg. E gestaffelte
Präis heescht also, dass de Grondbedarf vun de Leit
am Stot entweder soll gratis oder méi bëlleg sinn, dat
heescht natierlech dann och, déi méi wéi en normale
Konsum hunn, wat weess ech, fir den Auto all Woch
ze wäschen oder eng privat Piscine voll ze maachen,
déi musse méi bezuelen, et muss een dann och konsequent sinn, well mir acceptéieren de Käschten

deckungsprinzip, dee jo virgeschriwwen ass. Also wär
e gestaffelte Waasserpräis éischtens legal méiglech,
zweetens technesch machbar, drëttens sozial a véiertens och sënnvoll fir d’Ëmwelt.
Ech war eigentlech der Meenung, dass zu Monnerech,
wou et sou e gestaffelte Waasserpräis gëtt, dass dat
de Merite wär vum Här Dan Kersch, ech hu mech do
misse beléiere loossen, dass et dee gestaffelte Waasserpräis zu Monnerech scho säit 20 Joer gëtt an dass
dat eng CSV-LSAP-Majoritéit war, déi deen ageféiert
huet, an zwar op Initiativ vu Leit, déi am Ëmweltberäich ganz engagéiert sinn, ënner anerem, vum Här Ed
Melchior, fir en net mam Numm ze nennen.
Mir sinn natierlech gäre bereet iwwert déi Expertise,
déi mir Iech zoukomme gelooss hunn, an der Gas- a
Waasserkommissioun eng Kéier ze diskutéieren, fir
eis ass dat op jiddefall e wichtege Punkt. Eng aner
Moossnam fir Waasser ze spueren, déi gëtt schonn zu
Diddeleng offréiert, dat ass d’Subside fir privat Leit fir
Infrastrukturmoossname fir d’Kollekt vum Reewaasser. Bon, wann een de Budget kuckt, da gesäit een,
dass déi Moossnam leider net an Usproch geholl gëtt,
also an de Konten 2014 stounge genau 2.440,-Euro,
2015 1.000,- Euro an 2016 1.336,- Euro am Budget
rectifié 2016, also misst een sech wierklech iwwerleeën, ob et net hei ubruecht wär, déi Moossname méi
attraktiv ze maachen.
Zu den Ausféierunge vun eise Schäffe vun leschter
Woch beschränken ech mech op 5 méi kleng Bemierkungen. Den Här Spina huet eis gesot, am Sport gëtt
Fair-play grouss geschriwwen, entweder interpretéieren ech dee Saz anescht wéi hien oder ech sinn net op
deeneselwechten Terrainen. Also meng Erfahrung mat
deem, wat Traineren an d’Responsabel vun de Clibb an
d’Elteren sou iwwert den Terrain ruffen, déi ass alles anescht wéi vu Fair-play gepräägt. Och bei Noperschaftskonflikter gesi mir, dass d’Leit éischter, oder
als éischt d’Police ruffen, anstatt mol mam Noper
schwätzen ze goen. An dofir d’Bemierkung, dass Kommunikatioun a Fair-play net vum Himmel eroffalen, dass
een dat muss léieren an am beschte vu klengem un
an deementspriechend sollt d’Gemeng d’Léiere vum
Fair-play och ënnerstëtzen, am Enseignement fondamental, och bei de Sportleréierungen an ech géif och
virschloen, dass dat bei de Subsiden un d’Veräiner e
Kritär ass, a wéi fern d’Jugend an de Beräich Fair-play
wierklech agewise gëtt.
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Da kommen ech bei d’Madame Dall’Agnol an
d’Bemierkung, dass d’Pecherten en Auto géife
kréien. Meng Remarque huet elo näischt direkt mat
de Pecherten ze dinn, ech stellen einfach fest, dass
d’Gewunnecht net geholl ass, respektiv net direkt gefërdert gëtt, villäicht och emol op e Vëlo oder e Pedelec
zeréckzegräifen. An dass de Pli vum Auto ewech bei de
Vëlo an dëser Gemeng och nach net geholl ass, gesäit
een och dodrun, dass d’Gemeng bei deem Seminaire
iwwert d’Vëloen net vertruede war. Ech erlabe mir dann
do och eng kleng Publicitéit. Well e groussen Undrang
war, gëtt dee Seminaire an en anere Seminaire fir eleng
de Bedarf vun de Foussgänger widderholl.
E weidere Punkt betrëfft de Shared Space, mir fannen
elo, et besteet do scho bal eng Foussgängerzon, mir
géifen effektiv d’Gemeng encouragéieren, e weidere
Schrëtt ze maachen an effektiv déi Niddeschgaass zu
enger Foussgängerzon ze maachen.
An dann eng lescht Bemierkung zum Verkéier, et gëtt
Busverbindunge vun Diddeleng an d’Frankräich, zum
Beispill op Manom an op Diddenuewen, mä déi entspriechend Horairë fënnt een awer néierens, sou dass
een sech dann och net brauch ze wonneren, wann
d’Leit net mam Bus an d’Frankräich fueren.
Ech kommen dann elo zu deene Beräicher, wou mir als
Déi Lénk d’Politik vun der Majoritéit ausdrécklech begréissen an dat ass éischtens, d’Budgetssituatioun allgemeng. Déi lescht Jore säit 2012 sinn nach all mat engem konsolidéierte Boni zu Enn gaangen an dat ass och
fir 2017 erëm geplangt. D’Schold läit aktuell bei 19,1
Milliounen Euro, do muss een awer berücksichtegen,
dass et och Reserve gi vun 12,5 Milliounen Euro, also
hu mir eng Nettoverscholdung vun 320,- Euro pro Kapp.
Dat ass extrem wéineg. D’Finanzsituatioun vun der Gemeng ass also ausgesprache gutt an, ech géif soen,
eng aner Rei Südgemenge kënnen iwwert déi Situatioun
nëmme neidesch sinn. Ech félicitéieren also d’Majoritéit
fir hir gutt Gestioun vun de Gemengefinanzen.
Da kommen ech bei d’Personalpolitik. D’Dokument
atioun, déi de Comptabilitéitsservice vun der Gemeng
eis zum Budget matgeliwwert huet, weist aus, dass
d’Depensen, déi beim Ordinaire erop ginn, zu 83% vun
enger Augmentatioun vun der Masse-salariale hierkommen. Do ass 1 Millioun Indextranche dobäi, déi mir
scho méi laang versprach kréien, déi dann iergendwann
och hoffentlech wäert falen. Do héieren ech da vill Kritiken an ech muss do awer soen, jo an?

Fir eis als Déi Lénk si mir a ware mir nach ëmmer
fir e staarken ëffentlechen Déngscht, deen eng breet
Palett vu Servicer ubitt an dat brauch ebe Leit. An
eng uerdentlech Aarbecht verdéngt och en uerdentleche Loun. Mir hunn also mat där Personalpolitik vun
der Majoritéit kee Problem, ganz am Contraire, mir
waren 2012 géint d’Auslagerung vum Gasverkaf un
ENOVOS a mir wäerten och konsequent weiderhi géint all Outsourcing vun ëffentlechen Déngschtbetriber
un de Privatsecteur sinn. An dofir soe mir och dem
Här Manderscheid als President vum Minettkompost
en ausdréckleche Merci, fir beim Minettkompost deen
ëmgekéierte Wee gaangen ze sinn, an dee Betrib erëm
an Eegeregie zeréckgeféiert ze hunn. Mir hunn also kee
Problem mat der Masse-salariale, am Contraire, mir
ënnerstëtzen d’CSV wa se seet, et wär en neie Poste fir e Psychmotricien oder eng Psychomotricienne
ubruecht, well jo do och géifen an de Maisons-relaisen
déi entspriechend Raim gebaut ginn.
Mir sinn allerdéngs guer net d’accord mat der CSV
an deene Gréngen, op d’mannst emol wat den Här
Traversini ubelaangt, wat d’Verhandlungen ëm de Kollektivvertrag vun de Gemengenaarbechter ubelaangt,
d’Gemengenaarbechter vun de Südgemengen. Déi Verhandlunge kommen net vum Fleck, well eben d’CSV an
den Här Traversini d’Uganksgehälter bei deene Gemengenaarbechter, déi nei agestallt ginn, wëlle kierzen. Mir
vun Déi Lénk hale vu sou enger Approche iwwerhaapt
näischt, mir halen déi fir komplett falsch, grad wann ee
jonk ass, brauch ee Geld, an éier een d’Gehälter vum
Gemengepersonal kierzt, ginn et nach aner Methode fir
e Budget an den Equiliber ze bréngen, an dat denke mir
op Gemengenniveau an op Staatsniveau, éischter um
Niveau vun de Recettë beim Staat denken ech do un sou
Saache wéi Tax-rulingen a Stock-options an aner Saachen, wou dem Staat honnerte Milliounen Euro laanscht
d’Nues ginn, wou déi Complaisance, déi d’Regierung,
déi aktuell an déi viregt, huet fir déi Tax-rulingen, och
nach eisem Handwierk schueden. IKEA zum Beispill
bezilt quasi keng Steieren un d’Handwierksbetriber
an d’Schräinerbetriber hei am Land, déi mussen awer
wuel Steiere bezuelen an déi bezuelen déi och braf, an
dofir ass dat eng Verfälschung vun der Konkurrenz fir
IKEA, an dat kann einfach net sinn. De Fazit ass, dass
Déi Lénk hoffen, dass d’LSAP-Buergermeeschter aus
de Südgemenge standhaft bleiwen an eng Kierzung vun
den Ufanksgehälter bei de Gemengenaarbechter net
matdroen, a mir wäerten se op jiddefall an der Richtung
vun engem soziale fortschrëttleche Kollektivvertrag ënnerstëtzen.
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Ech kommen da bei d’Sozialpolitik. Dat huet den Här
Manderscheid och schonn d’lescht Woch gesot, an deene
5 leschte Joer ass den Aarmut an den Aarmutsrisiko
zu Lëtzebuerg konstant eropgaangen. An dat beweise
leider och de Sozialalmanach 2016 vun der Caritas an
de Panorama social 2016 vun der Chambre des salariés du Luxembourg. An deementspriechend wichteg ass
dann och den Asaz vun der Gemeng am soziale Beräich, engersäits fir déi Leit, déi dës Hëllef brauchen, mä
anerersäits awer och fir d’Zesummeliewen an d’sozial
Kohäsioun zwëschent den Awunner an der Gemeng. An
dofir ënnerstëtze mir d’Approche an d’Aarbecht, déi
d’Gemeng leescht um Niveau vun deene véier Haaptsozialvoleten, déi den Här Manderscheid eis och virgestallt huet, de Service local pour l’emploi, de CIGL, de
Service Égalité des chances mat der Ënnerstëtzung fir
d’Refugiéen an den Office social. A mir soen der Majoritéit an all deene Leit, déi déi sozial Aarbecht an der
Gemeng organiséieren an an deene Beräicher schaffen,
e grousse Merci fir hir Aarbecht an dësem net ëmmer
liichten, mä awer immens wichtege Beräich.
Ech kommen dann zum Schluss op d’Kulturpolitik, wou
eis den Här Spina d’lescht Woch sot, dass eis Gemeng
op deem Niveau e Streber wär an dat ass och gutt
esou. Den Här Spina sot zu recht, dass mat den Ausgabe vun der Gemeng op kulturellem Gebitt engersäits
d’Diddelenger Leit e flotten a variéierte Programm vu
kulturelle Manifestatiounen ugebuede kréien, an anerersäits awer och doduerch d’Lëtzebuerger Artisten
an de lokale Commerce, ënner anerem d’Hoteller an
d’Diddelenger Geschäftswelt ënnerstëtzt ginn. Dat
ass gutt esou an dat soll och esou bleiwen.
Wéi meng Virriedner sinn ech och e bëssen iwwerrascht ginn, dass den Här Romy Rech wëll den 1. Januar hei am Gemengerot ophalen. Vun eiser Säit him
dann och en opriichtege Merci fir seng Aarbecht a mir
wënschen him vill Erfolleg a sengen zukünftegen Aktivitéiten, ënner anerem och an där ganz wichteger Tâche
als President vum Office social. Ech soen Iech Merci fir
Är Opmierksamkeet.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci dem Här Thill fir seng Stellungnam an da ginn ech
d’Wuert weider un de Bob Claude.

Bob Claude (LSAP): Här Buergemeeschter, Dir Dammen an Häre vum Schäffen- a Gemengerot. A mengen
Interventiounen zu de Budgetsdebatten am Dezember
2013, 2014 an 2015 hat ech allkéiers gefrot, dat voluminéist Budgetsdokument a PDF-Format ze kréien.
Dee Wonsch war scho virun 12 Méint an Erfëllung gaangen. An dat ass och dëst Joer de Fall, wat de Virdeel
huet, um Computer mat der Sichmaschinn ganz liicht
e Begrëff erëmzefannen.
Zu menger gréisster Zefriddenheet ass de Budget 2016,
soubal e vun den néidegen Instanzen ugeholl ginn ass, op
den Internetsite vun der Gemeng Diddeleng gesat ginn.
Et war zwar net esou einfach, fir dat Dokument direkt ze
fannen. Beim Aféiere vun der neier Versioun vun deem Site
fënnt een awer elo de Budget ënnert der Rubrik “Conseil
Communal” oder mat Hëllef vun der Sichmaschinn direkt.
Ech wär frou, wann an Zukunft d’Budgetsdokument nach
méi däitlech publizéiert géif ginn. Dat géif de Bierger erméiglechen, a voller Transparenz déi eenzel Posten am
Budget nozesichen an esou en däitlechen Abléck a quasi
all Beräicher vum Funktionéiere vun eiser Stad ze kréien.
Bei dëser Geleeënheet wëll ech och e grousse Merci den
Häre Pascal Poull a Paulo Lopes, sou wéi der Madame
Carina Duarte vun der Comptabilitéit ausspriechen. Si
sinn ëmmer mat vill Kompetenz a Frëndlechkeet, op all
Nofro haten se mir mech eng Äntwert parat an se hu
mir gehollef, dat néidegt Geld fir d’Organisatioune vun
der Sportskommissioun ze fannen.
Domat wär ech beim Beräich Sport ukomm. Ech wëll
kuerz iwwert d’Aktivitéite vun der Sportskommissioun agoen. D’Haaptorganisatioun ass ouni Zweiwel
d’Sportleréierung, déi Enn November am regionale
Kulturzentrum stattfonnt huet, an a punkto Unzuel vu
Sportlerinnen a Sportler all Rekord gebrach huet. Net
manner wéi 380 Sportler an Trainer aus 17 verschidde
Veräiner goufe fir hir exzellent Leeschtunge geéiert.
Och sinn zwee Präisser iwwerreecht ginn; dee vum
Mérite sportif, awer och dee vum Fair-play.
Dat heescht awer och, dass de Budget, deen eis fir
dësen Event zur Verfügung steet, ganz enk gëtt. Sou
begréissen ech, dass den normale Budgetsposten an
de speziellen Artikel fir d’Sportleréierung insgesamt
ëm 1.500,- Euro gehéicht gi sinn.
Fir den Diddelenger Geschäftsleit, an enger schwéierer Zäit fir eng Rei vun hinnen, entgéint ze kommen,
hunn déi Geéiert och dëst Joer e Chèque-cadeau vu
35,- Euro iwwerreecht kritt.
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Zesumme mat de Membere vun der Sportskommissioun wëlle mir fir déi nächst Editioun, den Donneschden
23. November 2017, erëm e Gadget als Kaddo eraussichen. Nodréiglech wëll ech de Perkussiounsschüler ënnert der Leedung vum Bob Morhard villmools Merci soe
fir dee gelongenen Optrëtt op dëser Manifestatioun.
D’Sportskommissioun versicht weider Impulser am
Schoulsport ze ginn.
Och dëst Joer hat si den Opruff bei den Enseignanten
an der Grondschoul gemaach, hire Schüler eng sportlech Aktivitéit an enger einfacher Form fir all Kand
unzebidden. Zum Beispill en Dauerlaf mat oder ouni
Hinderniss am Schoulhaff. Logistesch Ënnerstëtzung,
sou wéi Gadgeten huet d’Gemeng offréiert. Quasi all
Schoulen hate matgemaach an dat ganzt mat engem
Don un eng karitativ Associatioun verbonnen.
Houfreg kann een op d’Fussballtournéier sinn, dat vun
der Sportskommissioun fir déi sechs Grondschoule
vun Diddeleng um Stade Barozzi organiséiert gouf, an
dat scho fir déi fënnefte Kéier. Dëst Tournéier kënnt
ëmmer ganz gutt bei de Bedeelegten un an dat och
bei hire Supporterkomerodinnen a –komeroden, déi se
ufeiere kommen, an déi ganz Organisatioun ass einfach
net méi ewechzedenken.
Déi traditionell Sportswoch an der Ribeschponter
Schoul fir déi ronn 550 Kanner aus de Spillschoulsklassen a Precoceklassen an der leschter Woch virun der
grousser Vakanz ass eng Organisatioun vun der lokaler LASEP-Sektioun mat Bedeelegung vum Turnveräin,
dem HB Diddeleng an dem T71, dat Ganzt koordinéiert
vum Schouldéngscht mat der finanzieller Ënnerstëtzung vun der Sportskommissioun. Iwweregens gëtt déi
lokal LASEP-Sektioun, déi aktuell mat 10 Dirigeanten,
2 EDIF-Educatricen a 4 Educatricen aus de Maisonrelaisen 9 Course pro Woch fir 160 Kanner aus der
Grondschoul ubitt, mat 2.800,- Euro subventionéiert.
Ech wëll awer och op déi 8. Editioun vun der traditioneller “Nuit du sport” zeréckkommen, déi de Service
des sports de 4. Juni 2016 fir déi drëtte Kéier an
der Fondoucq-Hal vun der fréierer ARCELOR organiséiert huet. Besonnesch alternativ Sportaarte bis zu
engem Concert hu vill Leit trotz schlechtem Wieder vu
17Auer bis an d’Nuecht ugezunn.
Am Budget sti 15.000,- Euro fir déi 9. Editioun vun
der Nuit du sport, de Samschden 20. Mee 2017, um

selwechten Dag wéi d’Familljefest, zwee Eventer, déi
sech gutt kompletéieren. D’Sportsveräiner ginn och
dat kommend Joer vun der Gemeng infrastrukturell,
materiell a finanziell staark ënnerstëtzt. Mat ronn 4,8
Milliounen Euro ass och erëm vill Geld am ordinäre Budget 2017 fir d’Sportinfrastrukturen a Personalkäschte virgesinn. Am extraordinäre Budget sinn insgesamt
875.000,- Euro agesat. Ervirsträiche kann een do
déi 50.000,- Euro fir en neien Daach vum Boulodrome, déi 25.000,- Euro fir d’Erneierung vum syntheteschen Terrain am Ministade am Ribeschpont an déi
280.000,- Euro fir déi noutwenneg Modernisatiounsaarbechten an der Salle Grimler, dovun 180.000,Euro fir d’Sonorisatioun a Beliichtung. Éischt Etüden
an d’Elaboratioun vum Cahier de charges, sou wéi deen
éischte Spezialkredit vum Neibau an de kommende Jore
vum Léierschwammbaseng a vum Gymnase um Strutzbierg stinn insgesamt mat 300.000,- Euro am extraordinäre Budget. Eng fälleg Renovatioun fir 80.000,Euro ass en de Vestiairen an Duschen vum Gymnase
vum Stade Nosbaum. Dovu profitéieren net nëmmen
d’Fussballspiller , mä och d’Schoulkanner vum Deich.
Domat wär den Iwwergang zur Schoul an zum Schoulbudget gemaach.
Am ordinäre Budget ass quasi keng Ännerung par rapport zum Joer virdru festzestellen. Zum gréissten
Deel gëtt de Budget fir déi 6 Diddelenger Schoulen
am Schoulservice opgestallt, dat geschitt no Récksprooch mat de 6 Schoulpresidenten a Schoulcomitéen. D’Geld gëtt dann no der Zuel vun de Schüler an
der Gréisst vun de Gebaier opgedeelt. Ech hu mir soe
gelooss, dass ëmmer méi Schoulen hire Budget autonom verwalten an dat ass begréissenswäert.
Wat d’Infrastrukturen ugeet, stellt ee fest, dass niewent deene permanente Reparatur- a Renovatiounsaarbechten och gréisser Montanten am extraordinäre
Budget stinn. Dee gréissten dovu sinn déi 1,5 Milliounen Euro fir d’Extensioun vun der Gaffelter Schoul
mam Amenagement vu 4 supplementairë Klassesäll.
En zweete gréissere Montant sinn déi ronn 535.000,Euro fir d’Erneiere vum Sanitaire, Vestiairen an Duschen am Gymnase vun der Schoul Butschebuerg.
140.000,- Euro si fir nei Fënsteren an der Schoul Brill
virgesinn. Net ze vergiesse sinn déi 190.000,- Euro
fir de Renouvellement vun der Heizung an der Schoul
an am Gymnase Deich. 45.000,- Euro fir d’Mise en
conformité vum Gebai Strutzbierg B. Dass et awer
ëmmer weidergeet mam Schafe vun neier Schoulinfra-
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struktur beweisen déi 600.000,- Euro fir d’Etüden an
éischt Konstruktiounsaarbechte vum neie Schoulkomplex op Lenkeschléi. Souwäit zum Schoulbudget.
Ofschléissend wëll ech eng Initiativ vum Schäfferot ervirsträichen, déi mir ganz gutt gefall huet. Dat war de
“Public Viewing” op der Gemengeplaz bei Geleeënheet
vun der Fussball-Europameeschterschaft ufangs Juli an
d’Opstelle vun Transatte bei der Gemeng an am Mayrisch-Park, an dat während dem ganze Summer. An dee
Summer ass vun do un och immens gutt ginn. Bemierkenswäert war dat korrekt Verhale vun de Leit; eppes
wat am Virfeld munnech Leit net fir méiglech gehalen
hunn. Elo scho kënne mir eis op déi nächst gréisser Manifestatioune fir de Grand public freeën. Mat dëser positiver Remarque sinn ech fäerdeg mat menger Interventioun zu de Budgetsdebatten. Ech wäert dësem Budget
zoustëmmen an ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Bob Claude. Den nächste Riedner ass normalerweis e Vertrieder vun der Oppositioun. D’Wuert geet
un de Vic Haas.

Vic Haas (ADR): Merci Här Buergermeeschter fir
d’Wuert. Dir Dammen an Dir Hären. Et ass fir mech
als neie Conseiller déi éischt Kéier, dass ech a Budgetsdebatten deelhuelen. Als Vertrieder vun der ADR
wëll ech net eng blann Oppositiounspolitik bedreiwen,
mä ech wëll konstruktiv der Aarbecht hei nogoen an
ech wëll dat och léieren am Gemengerot. De Budget
ass d’Kärstéck vun der politescher Aarbecht am Joer
vun engem Gemengerot. Hei gëtt festgeluecht, wat fir
eng Projete mir als Gemeng am Laf vum nächste Joer
wëllen realiséieren a finanzéieren.
Gesond Gemengefinanze sinn d’Viraussetzung fir kënnen och eng gutt Investitiounspolitik ze maachen.
D’Finanzsituatioun an eiser Gemeng ass net déi
schlechst, awer och net déi bescht. De Budget rectifié vum Joer 2015 gesäit Recettë fir d’Joer 2015 zu
praktesch 78 Milliounen Euro vir, géint Ausgabe vun 71
Milliounen Euro, wat ënnert dem Stréch e Boni ausmécht vu 7 Milliounen Euro, also praktesch bal 10%.
Am Budget 2016 si menger Meenung no d’Chiffere relativ virsiichteg agesat ginn. Wat och gutt ass. Recettë
méi niddereg wéi erwaart an Depensë méi héich wéi erwaart. Esou si Recettë mat 77 Milliounen Euro agesat,

wat 1 Millioun Euro manner ass wéi mir scho laut Budget rectifié am Joer 2015 erakritt hunn. D’Depensë
si mat 75,5 Milliounen Euro agesat, wat dann nach
en Iwwerschoss vun 1,6 Milliounen Euro géif ausmaachen. Wann de Budget um Enn vum nächste Joer mat
dëse Chiffere géif ofschléissen, wär dat e schlecht
Resultat a alarmant fir eis Gemeng. Dat wäert awer
net de Fall sinn, well wéi gesot, engersäits d’Recettë
méi wéi virsiichteg agesat sinn an d’Depensë méi héich. Duerch d’Gemengefinanzreform, déi elo kierzlech
an der Chamber gestëmmt ginn ass, soll eis Gemeng
5,4 Milliounen Euro weider u Recettë kréien. Ech sinn
dovun iwwerzeegt, dass dës zousätzlech Recette bei
der Opstellung vum Budget net matberücksichtegt ginn
ass. Mat dëser zousätzlecher Recette wäert menger
Meenung no de Boni um Enn vum nächste Joer am ordinäre Budget bei 10 Milliounen Euro leien, wat gutt ass
fir d’Finanzsituatioun vun eiser Gemeng. Dëst erlaabt
eis och an Zukunft weider an eiser Gemeng investéieren, ouni dass mir eis musse weider verschëlden. Dofir
sinn ech och frou, dass fir d’nächst Joer keen neien
Emprunt am Budget virgesinn ass.
Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen,
wéi ech schonn ufanks gesot hunn, sinn ech nei am Gemengerot an ech wëll mech awer fir d’éischt aschaffen, dofir wäert ech mech souwuel beim Budget rectifié, wéi beim Budget 2017 enthalen. Ech soen Iech
Merci fir Är Opmierksamkeet.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Vic Haas fir seng Stellungnam an ech ginn dann
d’Wuert weider un d’Brit Schlussnuss.

Brit Schlussnuss (LSAP): Merci. Här Buergermeeschter, léif Schäffen, Dir Dammen an Hären aus dem Gemengerot. Säitdem ech hei an dësem Gemengerot sëtzen,
widderhëlt sech all Enn des Joers dëse wichtege Rendez-vous an zwar de Vott vun eisem Budget. Och dëst
Joer ass mäin Haaptgrond dëse Budget matzestëmme
meng Analys a punkto Sécherheet a virsiichtegem mä
net stagnativem Gemengemanagement.
D’lescht Joer hunn ech op dëser Plaz gehofft, mir géifen
eis Schold weider drécken, wat och am Budget 2017
esou virgesinn ass. Eis Pro-Kapp-Verscholdung ass zwar
nach net op mengem erwënschten déiwen Niveau vun
2013, mä de Fait, dass och fir 2017 normalerweis keen
Emprunt virgesinn ass, setzt en Zeechen an déi richteg
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Richtung. Wichteg dobäi ass awer ervirzehiewen, dass
de Budget 2017 net manner Investissementer virgesäit
wéi dat Joer virdrun. De facto ka kee behaapten, zu Diddeleng géif gespuert ginn, wat ee jo och un allen Ecker
gesäit. Ech erlabe mir op dëser Plaz nach e puer Wierder
zu menge Ressorte Sécherheet a Gesondheet ze soen.
Am Joer 2017 wäerte mir eis beméien, eise séchere
Schoulwee net aus den Aen ze verléieren. An dëst mat
zwee Projeten, déi mir ganz besonnesch um Häerz leien.
Un éischter Plaz hätte mir do den Amenagement vun
eisem klenge Park an der Nossbam-Strooss, deen net
nëmmen ästhetescher Natur ass, an op vill Zousproch
bei den Awunner stéisst, mä deen och endlech de Problem vun de Schoulkanner aus der Deicher Schoul léist. An zwar deen net ongeféierleche Wee laanscht
d’Autoen, déi do leider an zwou Richtunge fueren an
zum Deel op den Trottoir auswäichen an domadder déi
Kanner, déi zu Fouss an d’Schoul ginn, a Gefor bréngen.
Duerch en Accès an d’Schoul iwwert de Schoulhaff no
engem Foussgängerwee duerch d’Mëtt vun deem Park
kommen d’Schoulkanner do den Autoen aus de Féiss.
En zweete Punkt zur Verbesserung vum séchere
Schoulwee ass eis geplangten Erweiderung vum Pedibus op aner Schoulen. Mir hunn zwar keng professionell Begleeder bei eisem Pedibus, mä mir probéieren, d’Kanner ze motivéieren, zesummen ze Fouss an
d’Schoul ze goen, an dat op engem Trajet, dee beschtméiglechst securiséiert ass, sief et duerch Luuchten
oder adäquat Beschëlderung. An deem Kontext wëll ech
och de Projet “Zebrasträifen” ernimmen a begréissen,
dee sécher seng Daseinsberechtegung huet, well an
der momentaner Verkéierssituatioun zu Diddeleng, wéi
och op anere Plazen, ass keen Euro verschwent, deen
an d’Sécherheet vun eise Foussgänger investéiert gëtt.
Komme mir zum Thema Gesondheet. Mir haten dëst
Joer mat eisem Aarbechtsgrupp “Gesond Diddeleng”
14 Reuniounen am klenge Krees fir all eis Aktivitéiten z’organiséieren. Eise Gesondheetsdag war e flotten Novum an eiser neier Sportshal, an dat mat der
Hëllef vun eisem Service des sports. Ech freeë mech
elo schonn op d’Editioun 2017, wou déi éischt Iddien och schonn um Dësch leien. Mir haten dëst Joer
och nees e groussen Ustuerm bei eiser kulinarescher
Wanderung an allgemeng zefridde Gesiichter. Net ze
vergiessen ass awer och de Fait, dass mir eis mobil
Defibrillatoren flächendeckend um Diddelenger Territoire verdeelt hunn an domadder eng virbildlech éischt
Versuergung kënnen ubidden.

Ofschléissend wëll ech dann nach eng Kéier widderhuelen, dass ech op alle Fall dëse Budget ouni Bedenke
wäert matstëmmen. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Brit Schlussnuss fir seng Stellungnam an da ginn
ech d’Wuert weider un den Här Gangler.

Jean-Paul Gangler (CSV): Merci Här Buergermeeschter. Ech wollt do zwou Remarquë virausschécken.
D’Madame Goergen huet et schonn ugeschnidde vun
der Inkohärenz vu verschiddenen Zuelen, déi mir sou
an eisen Dokumenter erëmfannen. Ech muss soen, dat
huet mir och dës Kéier déi Preparatioun hei immens
schwéier gemaach, well ech hunn och ganz verschidde Montante fonnt, jee nodeem wat fir eng Versioun
vun der Budgetsdebatt dass ech gekuckt hunn. Zum
Beispill fir d’Joren 2014 an 2015, wann ech an déi
al Dokumenter siche gaange sinn, da fannen ech do
ganz aner Zuelen, wéi dat wat mir zum Beispill an der
Finanzkommissioun an deenen Tafelen ausgedeelt kritt
hunn, déi och déi Jore matenee vergläichen.
An därselwechter Iddi wollt ech nach just e Wuert
soen zu deene Meenungsverschiddenheete vum Här
Rech a vun der Madame Kayser, wat dee Prozentsaz
vun der Masse-salariale hei zu Diddeleng ugeet. Et
schéngt mir de Mëssel kënnt dohier, dass an der Finanzkommissioun Zuele genannt gi sinn, déi och dann
an deem Rapport vun der Finanzkommissioun erëmzefannen sinn, an do steet och effektiv, dass déi Depensë
fir d’Masse salariale vun der Commune 52,47% wieren
an dass déi Depensë mat deene vun den Enseignanten,
wann déi dobäi kommen, dann 59,75% ausmaachen.
Wouhier elo dee Mëssel do kënnt, dass den Här Rech
sech op aner Zuele berifft wéi d’Madame Kayser, dat
weess ech net, mä ech wéilt op alle Fall net hei engem
Conseiller wëlle Reprochë maache loossen, en hätt déi
falsch Zuelen genannt, wann een sech awer op dat offiziellt Dokument baséiert, wat mir verdeelt kritt hunn.
Ech géif dann d’Stellungnam ufänken zum Budget
2016/2017. Ähnlech wéi d’lescht Joer ass mir dann
dëst Joer erëm opgefall, dass déi finanziell Situatioun
vun eiser Gemeng Diddeleng zu dësem Joreswiessel
net méi sou roseg ass wéi virun engem Joer. Am ordinäre Service vum Rectifié si vun 2015 op 2016 eis
Recetten zwar ëm 6 Milliounen eropgaangen, mä eis
Depensen awer och ëm 4 Milliounen eropgaangen,
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haaptsächlech duerch d’Gehälter an duerch den TICE.
Am extraordinäre Service dogéint sinn eis Recetten
ëm 2 Milliounen erof- an eis Depensen ëm 3 Milliounen
Euro eropgaangen. Obschonn 2015 de Centre sportif
René Hartmann ofgeschloss gouf, koumen 2016 nei
Projeten dobäi, Sozialwunnengen “Am Duerf” an an der
Maison sociale, Vestiairë vum Stade Aloyse Meyer, de
Shared Space an der Niddeschgaass, d’Extensioun
vun der Gaffelter Schoul.
Zu verschiddene liicht pickege Remarquen, déi elo hei
zirkuléiert sinn, wou een awer mierkt, dass d’Waljoer
geschwënn ugeet, wollt ech awer nach dat hei soen:
Mir vun der CSV hunn awer och ganz vill vun deene
Saachen, ech géif soen deen allergréissten Deel, als
CSV matgestëmmt, a mir sinn net onbedéngt frou, wa
mir gesinn, dass d’LSAP dauernd dorop rëmreit, wat
si alles geleescht hunn. Mir hunn och verschidde Saachen do matgedroen, ech wollt dat emol kuerz soen.
Mir sinn och nach hei en Deel vum Gemengerot!
Dann, d’Recettë sinn also erofgaangen am extraordinäre
Service, well fir all déi Projeten déi staatlech Subsiden
nëmmen e gewësse Prozentsaz ausmaachen an an der
Regel eréischt d’Joer drop afléissen. Eise konsolidéierte Bonus vun 10,1 Milliounen, dee mir mat eriwwer an
d’Joer 2017 huelen, läit do mat ronn 1,5 Millioun méi
niddereg wéi dee vun 2015, do waren et der 11,6. Wat
den Ausbléck op 2017 ugeet, sou weist deen alt rëm
e schwéiert d’Budgetsjoer. Am ordinäre Service rechne mir mat Méieinnamen duerch déi erhéichte Waasser- an Ofwaassertax, mä do dogéint stinn awer och
d’Méiausgabe fir Gehälter- a Lounkäschten, déi eropginn, zum Beispill duerch den Index. D’Reform vun de Gemengefinanze bréngt eis 2017 net vill Gräifbares.
Déi staatlech net affektéiert Zouwendungen änneren
zwar an der Ëmverdeelung duerch en neie Verdeelungsschlëssel, an deem d’Gewerbesteier erof- an déi aus
dem kommunalen Dotatiounsfong eropginn, awer ënnert
dem Stréch mécht dat fir eis fir 2017 nach keng riseg
Differenz aus. Ob och nach weiderhin en Deel vun der
erhéichter TVA, dee soss de Gemengen zoukomm ass fir
d’Finanzéierung vun de Rettungsdéngschter ëmverdeelt
gëtt, dat weess ech leider net, mä och 2017 gëtt de
regionale Charakter vun der CDA-Gemeng wéi eiser nach
net ganz respektéiert. An réischt am Budget 2018, wéi
den Här Buergermeeschter et scho gesot hat, soll dës
Reform duerch méi eng héich Gewerbesteier an duerch
d’Ewechfale vun den Enseignantspaien fir eis eng méi
grouss Recette vun ongeféier 5 Milliounen ausmaachen.

Bis dohinner huet de Schäfferot, wéi schonn 2016,
d’Erwaardungen un déi staatlech Zouwendungen op e
virsiichtege Minimum am Budget niddergeschriwwen,
woufir ech och dëst Joer erëm meng Unerkennung
wéilt ausdrécken. Am extraordinäre Service stinn och
dëst Joer erëm bedeitend Investissementer am Budget, während anerer vun 2016 weidergefouert ginn.
Mir investéieren, an dat si mir alleguer hei bannen,
an ëffentlech a sozial Gebaier a Schoulen, Betreiungsstrukturen, Studentewunnengen an a Sportsinfrastrukturen. Vun deene 17 Milliounen Euro ginn der
eleng 8 an nei Projete fir dat neit Joer. A fir dat alles
ze bezuelen, gräife mir op den accumuléierte konsolidéierte Bonus vun de leschte Joren, vun 10 Milliounen
Euro, an op staatlech Subsiden zeréck.
Ënnert dem Stréch leeft dat dann drop eraus, dass
mir Enn 2017 nach just e Bonus vun nëmme méi 2,3
Milliounen Euro wäerten hunn. A wann ee bedenkt,
dass an dësem Benefice eng Recette dran ass vun
1,6 Milliounen, déi eis ganz onerwaart an aussergewéinlech zoukënnt, dat ass de Remboursement vum
Syndikat SIDOR fir Bäiträg, déi mir iwwer Joren ze vill
bezuelt hunn, da géif am Fong, ouni dëse Kaddo, de
Benefice Enn 2017 nach just 0,7 Milliounen Euro bedroen. Niewebäi bemierkt géifen eis déi 1,2 Milliounen
Euro Restanten-Etat, déi d’Gemeng an de vergaangene Jore verpasst hat anzedreiwen an déi mir zimlech
sécher nimools wäerte gesinn, och gutt virun hëllefen.
En attendant, dass eis d’Reform vun de Gemengefinanzen 2018 nach eng Kéier e Batz Sue beschert,
musse mir eis dann 2017 duerch e weidert investissementintensiivt Joer duerchschloen.
De Schäfferot huet awer och décidéiert, an ech fannen
dat och gutt, 2017 nach ëmmer weder eis Reserven
unzetaaschten, déi stattlech 12,5 Milliounen Euro bedroen, nach e weideren Emprunt opzehuelen. Mä den
Här Buergermeeschter hat awer och schonn ugedeit,
dass dat nach just 2017 méiglech wäert sinn an dass
dat dat lescht Joer wäert sinn, wou mir eis dat kënnen
erlaben. 2018 wäert deen neie Schäfferot dann e gréisseren Challenge kréien, fir d’Enner beieneen ze kréien.
No dëse generelle Beobachtunge géif ech dann nach
am Detail op e puer Punkten agoen. Am éischte Grupp
“Services généraux des administrations publiques”
fanne mir mol fir d’éischt bei den ordinären Depensen
d’”Frais de Marketing et de publicité” mam Zousaz
“Rapport analytique”. Dëse Poste fir den Analyteschen
ass am Fong an 3 Joer guer net richteg erofgaangen,
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trotzdem d’Redaktioun an den Drock sollte vill méi bëlleg ginn, ab deem Moment, wou den Analyteschen net
méi toutes boîtes verdeelt gouf. Dem Schäfferot seng
Äntwerten op meng Froen d’lescht an d’virlescht Joer
waren inexistent, respektiv net zefriddestellend. Dofir
nach eng Kéier: Firwat ass dee Chiffer nach ëmmer sou
héich? Wat fir en Deel vum Chiffer geet un d’Redaktioun
vum Analyteschen? A wat fir een Deel vum Chiffer geet
un den Drécker? An ech wollt nach eng Kéier viruginn,
ouni dass dat eis engagéiert, dass vill Bierger fannen,
dass 6 Wochen nom Gemengerot vill ze laang sinn, fir
den Analyteschen erauszebréngen. E verléiert dee Moment drastesch un Aktualitéit an un Attraktivitéit.
Zweetens, am Urbanismus gouf 2014 en Devis gestëmmt fir den Amenagement vum Kiosk op der Stadhausplaz, dee jo och als nationaalt Monument klasséiert ass. Am Budget 2016 stounge 60.000,- Euro an
am Budget 2017 stinn der 70.000,- Euro: Kënnt Dir
eis w.e.g. soen, firwat déi Aarbechten nach net ugaange sinn a wéini se dann uginn?
Da komme mir an den zweete Grupp, dat ass dee vun
der Protection sociale, do fanne mir d’Allocation de vie
chère vu 610.000,- Euro, dat si Suen, déi bedürfteg
Stéit kréien, fir hir Gemengentaxe kënnen ze bezuelen.
Am véierte Grupp vun den Affaires économiques do hu
mir als éischt d’Fotovoltaik. 2015 hu mir Recettë fir
d’Stroumproduktioun vu 16.100,- Euro fir d’Anlagen op
der Schoul Lenkeschléi an op der Maison-relais Strutzbierg erakritt. 2016 koumen d’Anlagen um Foyer Diddelfamill an um Centre sportif René Hartmann dobäi
an am Budget vun 2016 goufen 20.000,- Euro ageschriwwe fir d’Stroumproduktioun vun deene mëttlerweil véier Anlagen. Dat si 4.000,- Euro méi par rapport
zu deenen zwou éischten Anlagen. 2017 soll d’Anlag
op der Gaffelter Schoul realiséiert ginn, an awer sti
fir d’Stroumproduktioun vun deene 5 Anlagen nëmmen
nach 20.000,- Euro am Budget 2017. Meng Fro dohier:
Sinn déi Recetten net villäicht ze niddereg ageschat? A
wéi scho mol eng Kéier gesot, virun engem Joer, mat
“Dudelange on dirait le sud”, do muss et engem jo net
baang sinn, dass mir genuch Sonnenastralung kréien,
fir déi Anlagen do rentabel ze maachen. Schlussendlech geet dann am Budget och nach vun enger Fotovoltaikanlag op der Place Fohrmann riets, ech konnt mir
net richteg virstellen, wou dat ass. No Récksprooch
mat menger Fraktiounspresidentin hunn ech awer da
gesot kritt, dat wier déi Ladestatioun fir d’Vëloen a fir
d’Autoen. Kënnt Dir mir dat confirméieren, w.e.g.?

An dann de Vël’OK, also déi elektresch Vëloen, déi ee
gratis léine kann, fir duerch Diddeleng an duerch de Minett ze fueren. Dir erënnert Iech, am September hat
mir dat Thema an engem Gemengerot ugeschnidden.
D’CSV hat deemools e puer Mol betount, dass si vun
Ufank un, hannert deem Projet stoung an nach ëmmer
steet. Mir hunn do konkret Froe gestallt gehat zu der
Responsabiliséierung an zu de Folgekäschten am Kontext vu Vëloen, déi futti gemaach ginn. Mir wollte wëssen, ob op den Diddelenger Steierzueler zousätzlech
Käschten zoukomme géifen. Déi Froe goufe gestallt als
Recht a Flicht vun engem Conseiller. D’sozialistesch
Majoritéit war bestierzt iwwert eis Froen an huet eist
Mësstrauen ugeprangert, mä ausser e puer ongefroten
Informatiounen a fragwierdegen Aussoen, wéi “lass dich
nicht erwischen”, sinn net allzevill brauchbar Äntwerten op eis Froe vun der Majoritéitssäit eriwwerkomm.
Lo fanne mir am Budget 2017 zwou Positiounen zu
deene Pedelecs erëm. Engersäits ass dat de Punkt
4. 449 “Installation de stations e-bike”. 2015 hu mir
5 Statiounen opgeriicht fir 168.506,- Euro, dat mécht 33.700,- Euro pro Statioun. 2016 koumen 2 Statiounen dobäi, déi am Budget Rectifié mat enger Ausgab vun 131.494,- Euro zu Buch schloen, dat mécht
65.747,- Euro pro Statioun. An obschonn eis gesot
gouf, et kéim och nach eng Statioun op Biereng, sti fir
2017 komescherweis 0 Euro am Budget: wéi ass dat
ze verstoen? Mir froen, wat mécht déi ënnerschiddlech Präisser pro Statioun aus a firwat ass 2017 keng
Ausgab fir Statioune méi geplangt?
An dann anerersäits fanne mir am Budget d’Positioun
fir den Entretien, dee mir dem CIGL Esch bezuelen,
“Participation au projet Vël’OK”, 3. 449, déi geet vu
25.000,- Euro fir 2016 op 30.000,- Euro fir 2017
erop. Mir froen, firwat geet dee Montant erop? Ass
dat duerch déi méi grouss Zuel u Statiounen, obschonn de CIGL jo am Fong näischt mat de Statiounen
ze dinn huet, dat sinn der Gemeng hir Affairen? Oder
ass et duerch eng méi grouss Zuel u Vëloen, da wéisste mir awer gär, wéi vill Vëloen huet Diddeleng dann
elo neierdéngs? A wa mir der méi hu wéi am Ufank,
musse mir déi dann och elo bezuelen? Do fanne mir
och keng Positioun am Budget, an a wat fir enger Positioun fanne mir dat? Kënne mir dann awer och sécher sinn, dass de Montant net einfach eropgeet, well
de CIGL villäicht sou vill Reparaturen un de futtisse
Vëloen huet? Ausserdeem géife mir Iech bieden, Dir
Dammen an Dir Häre vum Schäfferot, fir eis dem CIGL
säi Rapport iwwert de Vël’OK vun 2016 sou schnell
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wéi méiglech virzestellen, soubal Dir en hutt. An elo
schonn dofir Merci gesot.
No der Fotovoltaik an den elektresche Vëloe komme mir
bei d’Wandkraaft. Mir war schonn opgefall, dass am
Budget stoung, dass déi Machbarkeetsstudie iwwer
215.200,- Euro fir d’Installatioun vun engem oder méi
Wandrieder ofgebrach gouf, an dass de Projet “Wandpark zu Diddeleng” géif aus Mangel u Rentabilitéit fale
gelooss ginn. An der Klimateamsëtzung vu virun 2
Deeg, dem 21. Dezember, gouf eis dat dunn och leider
confirméiert. Deen eenzegen zeréckbehalene potenzielle Standuert beim Wal gëtt net genuch Wand of, fir dee
Projet rentabel ze bedreiwen. Dat ass dann den definitiven Aus fir d’Wandenergie zu Diddeleng an engem Moment, wou Lëtzebuerg an och aner Länner verstäerkt
op déi Form vun erneierbarer Energie setzen. Eigentlech sollt et jo en Deel vun eisem 0%-Energie-Konzept
vum Quartier Neischmelz ginn, mä do musse mir eis
dann elo no neie Quellen ëmsichen. Mir bedaueren dat,
mä et ass eben esou, et ass net ze änneren. Positiven Aspekt vun där ganzer Affaire; Déi Studie huet net
bis zum Schluss misse gemaach ginn, an domat spuert
d’Gemeng 200.000,- Euro u Frais-d’étüden.
A vun dohier eriwwer bei eng aner Industriezon, mä
dat huet d’Madame Kayser schonn ugeschnidden,
déi d’Zoustëmmung vun der CSV kritt hat, well si
d’Potenzial hat fir en interessante Mix vu Klengbetriber,
Start-Up-Betriber a Wunnengen, villäicht souguer déi
villgefuerderte Start-Up-Wunnengen ze ginn. Mir huelen zur Kenntnis, dass am Budget 2017 entgéint 2016
keng weider Mëttele méi virgesi si fir d’Elaboratioun
vum Plan-directeur a fir d’Etablissement vum PAP vun
Helper. Den Här Buergermeeschter hat schonn ugedeit, dass an deem Projet ee grousse Problem, dee
vun den Terrainen wier, déi ee ville Privatleit misst ofkafen. Mir froen awer, ass dat dann den eenzege Grond,
oder gëtt et nach aner Grënn firwat déi Zon elo hir
Prioritéit verléiert?
Am fënnefte Grupp “Protection de l’environnement”
do hu mir mol fir d’éischt d’Méieinnamen duerch
d’Erhéijung vun der Waasser- an Ofwaassertax. Aus
Grënn, déi ech schonn hei genannt hunn, sti mir vun
der CSV hannert där Erhéijung, wuelwëssend, dass
Stéit, deenen duerch Taxenerhéijung eng zousätzlech
Belaaschtung entsteet mat eiser Allocation de vie
chère gehollef kréien, an déi chiffréiert sech wéi scho
gesot ëmmerhin op 610.000,- Euro, dat si vill Suen.
Mir hunn awer dem Här Manderscheid seng Ausso zur

Kenntnis geholl, dass sengen Informatiounen no bis elo
um Office social nach keng Leit virstelleg gi sinn, déi
eng Hëllef gefrot hunn fir hir Waasser- an Ofwaasserrechnunge bezuelt ze kréien.
Zum Klimapakt wier villäicht ze soen, dass engersäits Ufank 2016 d’Bewäertungskritären nei definéiert
goufen an dass eise Klimaberoder doropshin huet misse vill Zäit domat verbréngen, fir eise ganzen Dossier
nei ze strukturéieren. Doduerch hu sech eis Prozenter
och geännert. Et war zum Beispill ee Problem, an dat
deckt sech mat deem wat den Här Thill gesot huet
iwwert d’Reewaassernotzung, dass vill manner Leit
nach Konsultatioune bei MyEnergy gemaach hunn, a
schlussendlech si mir an engem gewësse Sënn doropshi penaliséiert ginn, well et kënnt dobäi, dass
d’Fërdergelder an deem neie Regime och elo net méi
an enger fixer Zomm ausbezuelt ginn, mä an enger variabeler Zomm. A mat deem Geschéck kréie mir vun
2016 net déi 250.000,- Euro, déi am Budget stinn,
mä ronn 75.000,- Euro manner. An déi 250.000,Euro, déi mir eis fir 2017 erwaart haten, wäerte mir
wahrscheinlech och net kréien. Op d’mannst op deene
Punkte stëmmt eise Budget da mol net mat der Wierklechkeet iwwerteneen. An domat schrumpft och eise
Klimapaktfong, mat deem mir eis Ëmwelt- an Energiemoossname bezuele sollen.
An eng vun deene Mesuren, déi domat bezuelt ginn
ass, ass eng Etüd iwwert d’Loftverschmotzung zu
Diddeleng, d’Positioun vum Kapital 1.531 an déi vun
der Etüd 4.531 iwwer 55.000,- Euro. An där besoter Klimateamsëtzung koum dunn eng weider Hiobsbotschaft. De Rapport vun där Etüd hätt sollen am
Januar 2017 virgeluecht ginn, awer elo gëtt et Unzeechen, dass dorauser näischt gëtt, well anscheinend
d’meteorologesch Konditiounen 2016 net virdeelhaft genuch waren an déi Etüd deemno kee brauchbaart Resultat liwwere kéint. Sollt dat sech bestätegen, da waren déi 55.000,- Euro fir d’Kaz. Si kann
och net ouni Weideres 2017 virugefouert ginn, well
d’Moossapparater si schonn agepaakt a fortgefouert. Sollte mir elo drop bestoen, se nach eng Kéier
ze maachen, well mir jo awer gär Informatiounen zu
eiser Loftqualitéit hätten, da kascht se nach eng Kéier sou vill. Mir fannen dat skandaléis a fillen eis bei
d’Lisette gelooss. Ausserdeem war am Klimateam och
nach proposéiert ginn, dass eis Gemeng sollt probéieren, mat deem Volet Loftverschmotzung an engem
Pilotprojet-Zousazprogramm, dee sech Klimapakt Plus
nennt, matzemaachen, wat eiser Bewäertung am Kli-
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mapakt och zegutt kënnt, mä ënnert deenen doten
Ëmstänn, wa mir ebe keng Donnéeë kréie vun der Loftverschmotzung, da kënne mir och do net an deem Pilotprojet matmaachen.
Dat sinn also eng Rei vu Verstréckungen, déi maache
wäerten, dass mir am Volet Klimapakt e gudde Batz
Sue wäerten hänke loossen. Et gëtt ausserdeem parallel dozou och nach Erhiewunge vum Ëmweltamt iwwert d’Qualitéit vun der Loft hei zu Diddeleng, mä déi
Miessunge ginn an hirem Numm gemaach an déi Date
si fir eis Gemeng normalerweis net zougänglech.
Dann am Kontext Ëmweltschutz kéint een och nach
vun der Läermbelästegung schwätzen, déi ass jo
mëttlerweil als Ëmweltbelaaschtung an als gesondheetsschiedegend ugesinn. Mir wollte just mol froen,
wéi dem Schäfferot seng Haltung zum Feierwierk op
Sylvester ass.
Am Grupp 6 vun de “Logements et équipements collectifs” hu mir d’Sozialwunnengen. An de 14 Studentewunnenge bei der Gare krute mir bis elo 16.000,- Euro
eran, 2017 sollen et der 15.800,- sinn, dat mécht pro
Zëmmer ongeféier 1.150,- Euro pro Joer. Ech muss
soen, dat ass en äusserst soziale Betrag fir e Student. Meng Fro: Wéi vill bezilt de Student dann och
nach fir déi Wunnengen un Uni.lu?
Zweetens, beim Parking ka villäicht ee mir erklären,
firwat de Parking résidentiel, dee jo beträchtlech
ausgewäit ginn ass, an 2017 réischt voll gräift, dat
Joer 2017 nëmmen 1.000,- Euro méi u Vignetten erabrénge soll wéi 2016, dat heescht vu 34.000,- op
35.000,- Euro. Dobäi kascht eis dee Parking résidentiel ënner anerem, vun den Agents-municipauxe mol
ofgesinn, 400.000,- Euro un neie Parkautomaten. Fir
déi zwee nei Afficheurs dynamiques FIA vum Verkéiersbond, déi mir am Gemengerot virun enger Woch
gestëmmt hunn an déi de Gebrauch vun de Buslinne
soll méi iwwersiichtlech maachen, fannen ech am Budget 2017 just déi Positioun 4.623.222 100 “Installation de deux bornes d’information pour passagers”
iwwer 55.000,- Euro. Sou wéi ech dat verstinn, ass
dat d’Installatioun, déi d’Gemeng bezuele muss fir déi
zwou Tafelen opzeriichten. Ech fannen awer néierens
am Budgetsdokument dee Präis, dee mir dem Verkéiersbond musse bezuelen, fir déi zwou Anzeigetafelen ofzekafen; dat ware 35.995,- Euro + TVA, also
42.072,- Euro, laut der Konventioun, am och net dee
Montant vum Contrat d’entretien, dat sinn 158,64,-

Euro HTVA, mécht 185,65,- Euro TVA inclus. Kënnt
Dir mir villäicht just soen, firwat déi zwou Positiounen
nach net am Budget ze fanne sinn, oder wou se ze
fanne wieren, wann Dir villäicht géift mengen, ech hätt
net gutt gekuckt? An och fir dës zwou nei Anzeigetafele muss ech agestoen, wéi scho bei der éischter
bei der Gare, dass et mir e Rätsel ass, firwat eng
Anzeigetafel vun engem Bus an der Rubrik Parking am
Budget steet, mä déi farfelu Äntwert vum Schäfferot
vu virun engem Joer erspueren ech mir léiwer.
Shared Space: D’CSV steet nach wie vor hannert deem
Projet, dee wann e mol bis fäerdeg ass, bestëmmt e
Plus fir d’Liewensqualitéit am Zentrum gëtt. Et soll
een awer och net verheemlechen, dass vill Bierger a
Geschäftsleit d’Informatiounspolitik vun der Gemeng
iwwert d’Verzögerunge vun deem Schantje lamentabel
fannen. Firwat ass zum Beispill dee Problem vun deene
kontaminéierte Waasserleitungen ni ëffentlech als
Verzögerungsgrond genannt ginn? Dësweidere war eis
Ufro no eventuellen Indemnitéite fir déi geschiedegt
Geschäftsleit jo schonn an engem fréiere Gemengerot
verworf ginn.
Dann den Éclairage public an d’Sonorisatioun vun der
Avenue Grande-Duchesse Charlotte – Phas 1. Do war en
Devis gestëmmt gi fir 280.000,- Euro, awer am Budget
stinn 140.000,- Euro fir 2015, 140.000,- Euro fir 2016
an 340.000,- Euro fir 2017, handelt et sech do net ëm
en Tippfeeler? An domat ëm e falschen Antrag am Budgetsdokument, well déi Zomm vun deenen 3 Montante
geet jo largement iwwert de Betrag vum Devis eraus.
Da bei “Loisirs, culture et cultes” si mir bei de “Subventions non affectées”. Am Gemengerot vum 18.
November war eis an engem Bréif vum President vun
der HAFO SUD opgefall, dass ugangs des Joers de
Schäfferot an enger Sëtzung mat der HAFO SUD iwwert eng Erhéijung vun hirer Kotisatioun geschwat
hat. Op meng Fro hin, wat et domat op sech hätt,
gouf mir vum Schäfferot geäntwert, dat wier just
eng Ufro vun der HAFO SUD gewiescht an do wier
nach guer näischt décidéiert ginn. Dräi Wochen drop
liesen ech am Budgetsdokument, dass besote Subsid vun 9.350,- am Joer 2016 op 12.000,- am Joer
2017 eropgeet. Ech muss scho soen, entweder ass
d’Decisiounskraaft vum Schäfferot ganz ganz schnell
an déi Decisioun muss bal da während der Äntwert
vum 18.11. gefall sinn, well sou e Budgetsdokument
setzt ee jo awer och net an 3 Wochen op, oder awer
ech ginn eventuell dat Gefill net lass, dass dat villäicht

43
rapport

scho virdrun hätt kënnen décidéiert gewiescht sinn, a
wann ech bedenken, dass d’Sozialisten eis am leschten annerhallwem Joer dräimol ëffentlech an a mengen
Ae komplett zu onrecht virgeheit hunn, “d’CSV géif et
mat der Wouerecht net sou eescht huelen”, da fält
mir awer lo hei dee Sproch an: “Jiddweree sollt emol
villäicht fir d’éischt viru senger Dier kieren...!”
Domat kéim ech dann an dëser besënnlecher Adventszäit zum Punkt Restauratioun vun der Fassad vun der
Kierch. Mir sinn eis all eens, déi Kierch gehéiert zum
Patrimoine vun Diddeleng an ass aus sengem Bild net
méi ewechzedenken. D’Alentoure vun där Kierch sollte
méi schéi gemaach ginn an hir Fassad erneiert ginn.
Well de Schäfferot dat och bis elo fonnt huet, gouf eng
Demande gestallt an accordéiert, fir dat Monument national klasséieren ze loossen. Op en éischten Devis vun
805.000,- Euro fir d’Phas 1 koum en zweeten Devis
erëm an ee vun 1.100.000,- Euro. D’Gemeng Diddeleng
huet 2015 335.995,- Euro an 2016 323.686,- Euro
virgestreckt, déi elo 2017 solle vun deenen zwee anere
Partner, dem Staat, Service Sites & Monuments, an
der Kierchefabrik, un d’Gemeng zeréckbezuelt ginn. Sou
si fir 2017 Recettë vu 404.268,- Euro vum Staat an
281.009,- Euro vun der Kierchefabrik virgesinn an domat wier déi éischt Phas da bezuelt. An da weess awer
elo kee wéi et viru geet. Den Här Buergermeeschter
huet am Ufank mol eng Kéier ongeféier e Chiffer vun 3
Milliounen Euro genannt, deen dee ganze Projet kaschte sollt. Virun e puer Wochen huet en awer och gesot,
déi aktuell Verhandlungen iwwert d’Besëtzverhältnisser
wären nach net gekläert an dofir wär och nach keng
Depense am Budget 2017 ageschriwwen.
Mir acceptéieren déi Ausso, wollten awer just folgend Iwwerleeung ustellen: Wëssend, dass de Staat
maximal 50% vum ganze Montant bäisteiert an dass
d’Kierchefabrik ufänglech gesot hat, dass si och just
1/3 vum ursprénglechen Devis géif bäileeën, géif dat
da bedeiten, elo mol am ganz hypothetesche Fall, wou
eis Gemeng net wéilt weider Proprietaire vun deem
Monument bleiwen an dee Bau an deen nei ze schafende Fong ginn, dass déi Renovatioun villäicht ni géif
fäerdeggestallt ginn? Mir vun der CSV, sou wéi ganz vill
Diddelenger Bierger, géifen dat bedaueren.
Ofschléissend wéilt ech dann zeréckbehalen, dass dee
Schäfferot och dëst Joer erëm e ganz valabele Budget
opgestallt huet, dat wëlle mir hinne ganz kloer ënnerschreiwen. Allerdéngs sinn an deem Budget vill Onkloerheeten a vill Ongereimtheeten, verschidde Mesurë ginn

eis ze wäit, anerer net wäit genuch, a well dee Budget
net ganz d’Politik vun der CSV erëmgëtt, wäerte mir villäicht éischter dozou tendéieren en net matzestëmmen.
Ech soen Iech villmools Merci fir Är Opmierksamkeet.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Här Gangler an da ginn ech d’Wuert weider un de
Marc Lazzarini.

Marc Lazzarini (LSAP): Merci Här Buergermeeschter,
Dir Dammen an Häre vum Gemengen- a Schäfferot. Als
éischt emol, net well dat sou Usus ass, mä wierklech
en éierleche Merci un all déi, wou involvéiert ware bei
der Opstellung vun dësem Budget, virun allem dem
Här Poull a senger Equipe aus der Comptabilitéit, déi
dëst dach grousst Dokument iwwersiichtlech gemaach
hunn. Wann ech d’Schäfferoterklärung vun 2011 kucken, stellen ech mat Freed fest, dass bal alles realiséiert ginn ass oder 2017 an de Startläscher steet. Dat
weist, dass d’Verspriechen, wou dem Bierger gemaach
ginn ass, agehale gouf. Fangerspëtzegefill, sozial Sensibilitéit, een oppent Ouer an net ze feig, fir nei Projeten unzegoen, dat sinn nëmmen e puer Wierder, wou
mir afalen, wann ech de Bilan maache vun deene leschte Joren. D’LSAP Diddeleng schafft fir Diddelenger
Leit an dat fir jiddwereen zu Diddeleng. Diddeleng prett
maache fir d’Zukunft: Dat ass den Challenge, wou een
nëmme bewältege kann, wann een och Iddien a Visiounen huet, an do hu mir méi wéi eng Kéier bewisen, dass
genau dat konsequent gemaach gouf a wäert ginn.
Office social: Ech sinn immens frou, dass déi super
Aarbecht, wou de Conny Théobald gemaach huet, vum
Romy Rech weidergefouert gëtt, wou mat immens vill
Motivatioun un déi Saach erugaangen ass an eng super engagéiert Equipe ronderëm sech huet a sech immens gutt ëm dat immens schwéiert Thema këmmert.
An deem neien Office social Gebai gëtt vill geschafft
fir déi Leit, wou et brauchen, an dofir gëtt ënnert anerem op Lenkeschléi d’Acquisitioun vun 2 Wunnenge
mat 900.000,- Euro getätegt. Do kënnt awer nach e
Subsid vum Logementsminister dobäi. Et gi Wunnenge
gebraucht zu Diddeleng a mam Office social zesumme
ginn do déi richteg Entscheedunge geholl. Dofir Merci
un d’ganz Equipe ronderëm de Romy Rech.
De Casinospark soll 2017 eng nei Spillplaz kréien. Dat
kann ech nëmme begréissen, hu selwer, wéi ech kleng
war, oft do gespillt a mengen, dass een do vill méi ka maa-
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chen, wéi de Moment do ass. Dofir e kloere Jo zu deem
Projet. Datselwecht gelt fir d’Amenagement ronderëm
d’Rue du Stade Jos Nosbaum an der Rue des fleurs. Ech
fannen, duerch dësen Artikel am Budget 2017 kritt dee
Quartier och eng nei Revalorisatioun ronderëm dës Plaz,
wou mat 75.000,- Euro chiffréiert ass.
Da kommen ech zum Jugendhaus. D’Jugendhaus ass
eppes immens Wichteges fir eis jonk Diddelenger. Ech
maachen do eng kleng Zäitrees. Ech ginn net ganz an
den Ufank vum Haus, mä awer scho 16 Joer zeréck. Den
Alain Becker war do President vum Haus an d’Madame
Jochheim Patricia ass do Sekretärin ginn. D’Jugendtreff
ASBL huet duerno den Dan Biancalana als President
geholl an duerch seng Verflichtungen op der Gemeng
huet en dat awer missen ofginn an d’Madame Patricia
Jochheim huet dat dann iwwerholl, déi och nach haut
Presidentin ass. An ech wëll hir am Numm vun der ganzer Fraktioun e grousse Merci soen, well ouni d’Patricia
wär dat Jugendhaus haut net méi do. Verschiddener hei
am Sall waren oder sinn an där ASBL dran. Do hunn ech
perséinlech vill geléiert, immens flott Projete mat opgebaut, an ech hunn och do geschafft. D’Patricia huet
eng enorm Verantwortung un deem Haus. Ech erkläre
mech e bëssen. D’Verantwortung, mengen ech, dass
eng Konventioun ass mam Ministère an der Gemeng,
50-50, mä och vis-à-vis vun deene Jonken an hiren
Elteren, well wann do engem eppes geschitt, da wär
d’ASBL mat der Presidentin an Däiwelskiche komm. Mä
dat huet d’Madame Jochheim ni ofgeschreckt an huet
bal all Dag do benevole geschafft an huet den Educateure gehollef, wou et nëmme gaangen ass. An ech kann
nëmme Merci soe fir dat eemolegt Engagement am Benevolat, wou do opbruecht ginn ass. Dofir e Bravo an e
Merci nach eng Kéier. Wisou lo de Schrëtt komm ass,
dat opzeginn, ass ganz einfach. Et gëtt ëmmer méi Responsabilitéit, an dat am Benevollen ass net méi drobar. D’Madame Claudia Dall’Agnol huet gesot, et läit op
der Hand, dass d’Gemeng dat Haus iwwerhëlt, inklusive
Personal, mam Änder Marques a senger Equipe e gutt
funktionéierend Team iwwerhëlt, an dat an engem Haus,
wou all Mëttesstonn iwwer 50 Jonker sinn.
Nach eppes zur Plattform, wou all Joer gemaach gëtt
tëschent dem Ministère an der Gemeng, do ass et
eemol ee Projet ginn, wou net ugeholl ginn ass, all déi
aner Projete sinn ëmmer ugeholl ginn, do war ni eng
Diskussioun, do gesäit een, dass dat einfach gutt gefouert ginn ass an d’Projeten och iwwerluecht waren.
Zum Jugendhaus selwer, wou lo als Beispill déi Jonk en
Zëmmer aménagéiert hunn, wou si selwer d’Regelen

opgestallt hunn, ënner anerem dass een do zum Beispill keen Handy däerf mat eranhuelen. Si hunn do eng
Bibliothéik gemaach mat Couchen, dat heescht si géréieren autonom am Fong een Zëmmer am Haus, wou si
fir sech hunn. Si ginn och am Projet “Capitale d’Europe”
Zagreb besichen, aner Projete wéi den Danzspektakel,
wou am Club Senior war, ech weess net, ob een do war
dëst Joer, gi weidergefouert, d’Fête de la musique,
wou se 2016 gemaach hunn, gëtt och 2017 gemaach,
do kucke si jonken Talenter aus Diddeleng an och anerer aus Lëtzebuerg eng Chance ze ginn, eng éischt
Bühnenerfahrung ze kréien. Alles an allem wäert et
erëm dank dem Änder Marques a senger Equipe e flott
a spannend Joer gi fir déi Jonk.
Zum Jugendsummer, wou dëst Joer iwwer 250 Jonker
matgemaach hunn, an dat a méi wéi 20 Aktivitéiten,
wou vun Astronome bis Reide gaange sinn, e grousse
Merci fir déi ganz professionell Organisatioun vun de
Summeraktivitéiten an un de ganze Staff, wou domadder ze dinn hat. De “Jugend a Konscht” gëtt am éischte
Semester vun 2017 gemaach, an dat mat Diddelenger
Kënschtler an Diddelenger Jonker am Mayrisch-Park.
Vu “Jugend a Konscht” eriwwer bei d’Konscht, déi natierlech mat dem Flagschëff Centre culturel op der
Schmelz, wou de Minister seet, an och schonn haut
gesot ginn ass am positive Sënn, e Streber ass, hir
Aufgabe méi wéi gerecht gëtt, a souwuel am Jazz, wou
Diddeleng e groussen Numm huet, ass awer och mat
hire Galerien zu Diddeleng, wou lokal Kënschtler awer
och international Kënschtler eng Chance kréien, sech
do dem Public ze presentéieren. Fir d’Equipe ronderëm
d’Danielle Igniti, déi dat mat vill Energie 2017 weiderféiere wäert, e grousse Merci.
Och am Konschtberäich ass ze soen, dass erëm Liewen an d’Hall Fondoucq kënnt, andeems de Kollektivatelier D fir d’nächst Joer säin neit Doheem fonnt huet.
Si wäerten esou wéi 2016 flott Aktivitéite ronderëm
Diddeleng a sengen Industrië maachen. E Pop-UpStore, erënnert Dir Iech villäicht, war emol an der Galerie Gaasch a kënnt erëm op Diddeleng an zwar am ale
Kaddosbuttek an och am “Silhouette”. Dës Kéier wäerten erëm Lëtzebuerger Kënschtler do d’Méiglechkeet
hunn, sech dem Grand public ze weisen.
Dann huelen ech d’Leeder, an zwar déi vum CID. Déi
wou se momentan hunn, iwwer 20 Joer um Bockel
huet, an a sëllege geféierlechen Aktiounen de Leit
d’Liewe gerett huet, muss an d’Pensioun an et soll
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eng nei modern Leeder kaf ginn, mat engem Präis
vu 635.000,- Euro, wou zu 75% e Subsid vum ASS
kënnt, gedroe gëtt, ass dat kloer eng Investitioun an
d’Sécherheet an d’Zukunft.
Eis Gemeng mat hiren honnert Gebaier, et ass kloer,
dass do vill an der Informatik gefrot ass, well wéi de
Schäffe Loris Spina gesot huet, wann do eppes net
geet, da steet de Buttek. An dofir ass et raisonnabel, dodran z’investéieren. 2017 soll e Core-Switch fir
de Backup an eng nei performant Klimaanlag agebaut
ginn, wat wichteg ass, well wéi mir héieren hunn, war
ganz no un enger grousser Pann am Summer, well et
ze waarm ginn ass. An da leeft net vill an de Gebaier
vun der Gemeng a fir dat ze vermeiden, ass dat ganz
kloer eng gutt Investitioun an net vu Muttwëll.
Den neien Internetsite dudelange.lu ass richteg flott
a modern an de Besoinen ugepasst, wat eng modern
Gemeng muss hunn. Dofir e Merci un d’Dorothée Conter a senger Equipe fir déi intensiv Aarbecht ronderëm
dëse wichtege Projet fir d’Zukunft.
Och net vu Muttwëll ass am Ribeschpont de Belag
frësch ze maachen. Ech war mir dat ukucken an dat
ass wierklech net an engem gudden Zoustand, dofir déi
25.000,- Euro virgesinn, fir deen z’erneieren, wat och
néideg ass fir de Ministade. Am Centre sportif René
Hartmann sti mat 180.000,- Euro zur Verfügung fir
Beliichtung a Moderniséierung a gläichzäiteg eng uerdentlech Sonorisatioun z’installéieren, wat fir Diddeleng als Sportstad natierlech wichteg ass an och déi
technesch Infrastrukturen op deemselwechten héije
Level sinn, wéi eis Sportler sinn.
Da kommen ech zum Zentrum, méi genau ronderëm
de Shared Space Phas 1 an Ëmgéigend, mat deem ale
Postparking, wou lo am Januar wäert opgoe fir de Public mat 111 Parkplazen. A wann no deene laange Chantieren elo dee schéine richtege Belag geluecht gëtt,
huet Diddeleng schonn e gudde Schratt gemaach a
Richtung modern Stad a wäert och mat der Kierchplaz
ee frëndlecht Bild ginn zum Zentrum. Wéi all Chantier
bréngt dat Problemer mat sech, mä et huet sech gelount op d’Zänn ze bäissen a Gedold ze hunn. Ech freeë
mech op de Summer a si mir sécher Diddeleng och, a
mat der Phas 2 geet et an déi richteg Richtung.
Frou sinn ech, dass mir fäerdegbruecht hunn de LateNight-Bus 2017 all Freideg fueren ze loossen. Dat erméiglecht eisen Diddelenger, sécher aus der Stad erëm

op Diddeleng ze kommen. Dat kascht d’Gemeng awer
21.000,- Euro, an eisen Aen awer e gudden Invest an
de Succès, wou mir lo haten, wéi mir all zweete Freideg
gefuer sinn, wäert sécher nach méi grouss ginn, wa
mir elo all Freideg fueren. Nach eng kleng Remarque zu
eise Kolleege vun der CSV. Wann een 9.000,- Euro zur
Verfügung huet, da kann een net all Freideg fueren. Elo,
wou mir et fäerdegbruecht hunn de Budget op 21.000,Euro erop ze kommen, kënne mir dat natierlech realiséieren. Et ass einfach ze fuerderen, mä et muss een
et och kënne finanzéieren, an dat ass eng aner Saach.
Elo zu der Crèche am Quartier Italien, wou den Architektebüro et fäerdegbréngt een neit modernt Gebai an
deen dach spezielle Quartier eranzebréngen, ouni dass
do e Friemkierper entsteet an do déi richteg Approche
hat, fir den Accord vum Gemengerot ze kréien. Déi 50
Kanner, déi wäerten an Zukunft kënnen dohi goen, wäerten an engem frëndlech ugepasstene Gebai eng flott
Zäit hunn. Dësweideren, mam Airtramp-Sall oder mat
engem Versammlungsraum bitt dat Gebai och nach
dem Projet “Ensemble” en neie Büro. Do wollt ech och
dovu profitéieren, fir der Madame Anola Kruetani Bracaj Merci ze soe fir déi exzellent Aarbecht, déi si all
déi Jore gemaach huet, an ech wënschen där neier
Persoun vill Chance bei hirer neier Tâche. Och de Centre Doc kritt elo säi batter néidegen Archiv. Alles dat
kascht awer Suen, ech menge mat 4,2 Milliounen ass
dat alt rëm en Invest an e modernt Diddeleng.
Zum Schluss lo nach meng Konklusioun. Dir kënnt Iech
virstellen, dass ech dëse Budget wäert matstëmmen,
well ech denken, dass et gutt ass fir d’Zukunft vun all
Diddelenger. #ondiraitlesud Merci fir d’Nolauschteren.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Marc Lazzarini an ech ginn d’Wuert weider un
d’Colette Kutten.

Colette Kutten (Déi Gréng): Merci Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem
Schäffen- a Gemengerot. No der ausféierlecher Analys vum Budget duerch d’Romaine Goergen wëll ech
e puer Iwwerleeunge maachen zur Philosophie vun
dësem Budget, an deem mir wéineg gréng Akzenter
fannen. Dofir wäerte meng Ausféierungen natierlech
net esou positiv sinn, ech wëll awer gläich dobäi soen,
dass ech net alles schlecht fannen. Ech mengen dem
Romaine Goergen seng Iwwerleeungen hunn dat jo och

46
rapport

scho beluecht, awer ech mengen ech muss trotzdem
eng Rei Saachen hei lassginn, déi eis als Gréng um
Häerz leien. Mir vermëssen nämlech zukunftsweisend
Initiativen, déi noutwenneg si fir d’Transformatioun vun
eiser Gesellschaft am Sënn vun de Klimaschutzziler vu
Paräis ëmzegestalten, zu deenen et keng Alternativ
gëtt. Där Verantwortung kënne mir eis net entzéien
a mir sinn der Meenung, dass all eenzelne gefuerdert
ass, d’Politik muss awer dofir de Kader schafen.
Bei der Presentatioun vum Budget 2017 war keng
Riets dovun. Mir maache weider wéi ëmmer. Mir investéieren haaptsächlech an Infrastrukturen, woubäi
de Stroossebau den Haaptundeel huet, an ëffentlech
Gebaier, an Amenagementer am ëffentleche Raum, an
de Sport an an d’Kultur. Dobäi gëtt net gespuert. Mir
ersetzen a renovéieren zum Deel och do, wou et net
onbedéngt noutwenneg wär, mä mir kënnen eis et jo
leeschten, ouni eis vill ze verschëlden. Mir investéiere luewenswäerterweis och a Sozialwunnengen, och
a Fotovoltaikanlagen, mä allgemeng maache mir sou,
wéi wann alles zum Beschte wier, a wéi wa mir ëmmer
kéinte sou weidermaachen, ouni iergendeng Aschränkung. Haaptsaach ass, wéi aus den Ausféierunge vum
Schäfferot ervirgeet, dass zu Diddeleng, ech zitéieren: “gutt Stëmmung an Ambiance ass, dass jidderee sech wuel fillt an enger liewensfrouer a faarweger
Stad a jiddereen et sech gutt goe léist”. Ok, dat ass
net ze verwäerfen, mä deen anere Volet feelt eben
an d’Kommunikatioun no baussen ass och deementspriechend. Sief et de Film “Dudelange - on dirait le
sud”, sief et déi ëffentlechkeetswierksam presentéiert
Events, wou d’Leit am Summer op roude Ligestill sëtzen a viru Chrëschtdag an déi extra installéiert Sauna
ginn an duerno an der offener Schwämm an de gehëtzte Baseng sprangen. Haaptsaach et mécht Spaass.
Dat wat kee Spaass mécht, gëtt ausgeblennt.
Nach ni gouf no baussen eng Kommunikatioun zum Klimapakt gemaach an de Bierger an de Biergerinnen anschaulech erkläert, wat d’Gemeng bis elo an deem Beräich gemaach huet. An nach ni goufen d’Leit opgefuerdert,
mat aktiv ze ginn, fir dass och déi Generatiounen duerno
nach op dësem Planéit kënnen iwwerliewen. D’Mobilité
douce kënnt total ze kuerz. Se soll an den neie Quartieren zum Zuch kommen, wat eng Illusioun ass, wann
den Terrain net virbereet gëtt. Säit 30 Joer hu mir 1
Km Vëlospist, et gouf weder e Versuch se auszebauen,
nach si Beméiunge gemaach ginn, fir zesumme mat der
Vëlosinitiativ Lëtzebuerg ze kucken, wéi mir d’Situatioun
fir d’Vëlosfuerer am Duerf kënnte verbesseren.

Den e-Bike-Locatiounssystem ass eng Alibiinitiativ,
déi näischt bréngt, wann d’Rahmebedéngungen net
verbessert ginn. Et ass natierlech e Prozess an dee
misst investéiert ginn, souwuel Zäit wéi och Suen.
Mam Shared Space amplaz vun enger Foussgängerzon ass d’Chance verpasst ginn, de Kanner, déi spillen
oder mat hire Gefierer ënnerwee sinn, de Leit, déi akafe ginn oder sech op enger Terrass treffe wëllen, den
eelere Persounen, déi net méi sou schnell kënne goen,
e sécheren a rouege Stadzentrum zur Verfügung ze
stellen. Et gëtt zu Diddeleng och weiderhi keng Initiativ
geplangt, fir e Gemeinschaftsgaart ze schafen, wou
interesséiert Leit, déi keen eegene Gaart hunn, kënne
Geméis ubauen an dobäi och encadréiert ginn duerch
de CIGL oder Service Jardinage.
Ëmmer méi Gemenge ginn op dee Wee, fir de Bierger
d’Méiglechkeet ze ginn an och den Know-How ze vermëttelen, selwer d’Geméis unzeplanzen ouni Pestiziden,
wat méi gesond a méi bëlleg ass. Dat si lauter Méiglechkeeten, wou mir kéinten CO2 spueren, fir eis Klimaziler
z’erreechen, fir déi mir eis verflicht hunn. Déi meescht
Leit wëssen, dass eise Gesellschaftsmodell, deen op e
kontinuéierleche Wuesstem ugewisen ass, net zukunftsfäeg ass, a mir kommen net laanscht déi Fro, wéi eng
Gesellschaft mir fir déi nächst Joerzéngte wëllen.
Greenpeace bréngt dat ganz lapidar op de Punkt:
“Wenn wir uns nicht ändern, ändert sich eben das Klima”. Dat heescht net, dass een dofir kee Spaass soll
hunn. Spaass mécht et och, wann ee léiert selwer eppes mat sengen Hänn unzefänken, zesumme mat aneren. Et ass e gutt Gefill manner ofhängeg ze si vu Konsum oder Déngschtleeschtungen a virun allem och net
op Käschten ze liewe vun de Leit an der Drëtter Welt,
déi scho massiv d’Auswierkunge vum Klimawandel ze
spiere kréien. Dir kennt sécher alleguer d’TransitiounsBeweegung an den Uklang, deen se virun allem bei de
Jonke fënnt, an dat beweist, dass grad si offe si fir sou
e Liewensstil. Et ass awer och wichteg, dass d’Politik
esou Initiativen ënnerstëtzt, souwuel national, wat
schonn de Fall ass, wéi och kommunal.
Fir d’éischt wëll ech op de Klimapakt agoen. Dëst Joer
huet d’Klimateam, dat jo identesch ass mat der Ëmweltkommissioun, sech just eemol getraff an dat war
virgëschter. Fir Mëssverständnesser virzebeugen,
d’Ëmweltkommissioun huet sech 3 oder 4 Mol getraff, just net zum Thema Klimapakt. De Klimaberoder, den Här Rünnenburger huet, wéi den Här Gangler
et scho gesot huet, virgëschter de Bilan vun 2016
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gemaach an eis informéiert, dass d’Konditioune fir
d’Zertifizéierunge sech geännert hunn, an hien eben
huet vill Zäit missen investéieren, fir eise Klimapakt
unzepassen. D’Konditioune sinn allgemeng méi streng
a wa mir weider wëllen déi voll Fërdergelder kréien,
musse mir méi Efforte maachen. Dat bedeit ënner
anerem, dass den Energieverbrauch an eise Gemengegebaier muss gesenkt ginn. Dat geet net vum selwen a fir dass mir weiderkommen, ass e Message vum
Schäfferot, deen däitlech mécht, dass dat eng Prioritéit ass, onbedéngt noutwenneg. Mä dee Message
feelt bis elo. Iwwert d’Konkretiséierung vum Leitbild,
dat am Gemengerot soll verabschit ginn, hate mir
schonn d’lescht Joer, 2015, am Klimateam geschwat,
awer dat Leitbild packt et net bis an de Gemengerot.
Ugekënnegt gouf et scho virun 2 Joer a fir d’lescht virun enger Woch, et läit säit 2 Joer e Virschlag vir fir
eng nohalteg Akaafspolitik vun der Gemeng. Op Kritäre
fir de Fuerpark vun der Gemeng méi nohalteg auszeriichte waarde mir och scho laang. Mehrwegbecher, déi
op Virschlag vun Déi Gréng bei Manifestatioune sollen
agesat ginn, fir de Müll ze reduzéieren, sinn zwar mëttlerweil ugeschaaft ginn, awer den Asaz ass net geregelt. Verschidde Veräiner benotzen se, aner schéngen
se ze refuséieren. Dat ass eigentlech awer schued, hei
feele ganz einfach politesch Decisiounen an dat muss
geregelt ginn. Wahrscheinlech spillt do de Spaassfaktor
net an dofir ass dat dann nach bis elo verpasst ginn. A
virun den nächste Gemengewalen ass et jo och zimlech
onwahrscheinlech, dass dat nach op d’Tapéit kënnt.
An anere Gemenge geet dat alles och net vum selwen.
Sou hunn d’Syrdall-Gemengen nom Modell vu Jonglënster eng Charta opgesat, déi vun de Veräiner ënnerschriwwe gëtt, a wou se sech dozou verflichten, Energie a Waasser ze spueren. Och Iechternach dat, wéi
kierzlech an der Zeitung ze liese war, dem Klimapakt
bäigetrueden ass, ass gläich op dee Wee gaangen. Hei
sinn d’Veräiner gläich mat agebonne ginn an hu sech
duerch hir Ënnerschrëft verflicht, a fënnef Beräicher
aktiv eppes fir de Klimaschutz ze maachen, an zwar
sinn dat Heizung, Drénkwaasser, Beliichtung, Stroum,
Mobilité douce a Veranstaltungen. Dës Beispiller weisen, dass et méiglech ass, virunzekommen, wann de
politesche Wëllen do ass. An der Publikatioun vun de
Lëtzebuerger Gemenge vum Abrëll 2016 war den Développement durable e Schwéierpunkt an déi eenzel
Klimapaktgemenge koumen do zu Wuert. Bei Diddeleng
steet, ech zitéieren: “Dudelange se rend compte de
l’importance d’informer et d’impliquer le citoyen dans

sa lutte contre le réchauffement climatique. Elle va
d’ailleurs sortir une nouvelle campagne de communication pour sensibiliser les citoyens au Développement
durable et aux problèmes climatiques”. Mir freeën eis
iwwert déi Einsicht, hoffen awer dass et net bei der
Absichtserklärung bleift oder dass d’Campagne de
communication sech op d’Energiespuertipps reduzéiert. Mir schloe vir, mat der Charta fir d’Veräiner unzefänken. Do brauche mir d’Rad net nei z’erfannen. A
mir fuerderen de Schäfferot op, dës Charta nach am
Laf vun 2017 ze verabschiden.
Siichtbarkeet erreecht een och duerch e Projet phare, also e Projet mat Signalwierkung no baussen. Déi
mat Gold zertifizéiert Gemengen an och anerer, déi
dës Zertifizéierung ustriewen, hu sou e Liichttuerm
Projet op d’Bee gesat. Zu Esch ass et de Geméisgaart um Gaalgebierg, zu Useldeng eng Heizzentral a
Biergerhand, zu Biekerech eng Biogasanlag. Schëffleng
huet säin Energieverbrauch an den ëffentleche Gebaier ëm 50% reduzéiert. An der Gemeng Garnech, déi
aus 4 Dierfer besteet, huet de Leuchtturm-Projet
dora bestanen, d’Bierger an d’Biergerinnen um Klimapakt ze bedeelegen; 25 Diskussiounen a Workshops
hu stattfonnt. D’Resultat ware konkret Moossnamen,
déi sech doraus erginn hunn. Zesummeschaffe fir eng
nohalteg Gemeng ka souwuel Spaass maachen, wéi
och e Gemeinschaftsgefill schafen. Mir fannen, dass
dat déi richteg Richtung ass, wa mir eis Verantwortung am Kader vum Klimapakt wëllen iwwerhuelen.
D’Zertifizéierung klappt dann automatesch.
Wat elo d’Loftqualitéit ubelaangt, déi den Här Gangler
virdrun ugeschwat huet, muss ech soen, dass ech dat
elo e bëssen anescht verstanen hat. Déi Moossunge
konnten net stattfannen, well déi klimatesch Bedéngungen net esou gutt waren, an déi mussen awer dann
d’nächst Joer weidergefouert ginn, dat ass jo duerchaus
méiglech an och wann dat dann elo eventuell méi Sue
kascht, dofir ass jo awer elo kee verantwortlech. Ech
weess och elo net, wéi dat budgetsméisseg, soll gehandhaabt ginn, mä do kann een awer elo net dem Schäfferot
d’Verantwortung ulaaschte fir dat schlecht Wieder. Fir
de Klimaschutz ass e verantwortlech, mä net fir d’Klima.
Op d’Mobilité douce ginn ech net méi an, et bleift alles
beim Alen, et ass scho genuch gesot ginn an ech mengen et nerft Iech souwisou alleguer.
Agoen, och wann dat Iech nerft, muss ech awer erëm
op de Gaardebau, en aneren zukunftsfäege Beräich,
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deen ech jo scho kuerz erwäänt hat. D’Nofro no biologeschem Geméis zu Lëtzebuerg gëtt ëmmer méi grouss
an et ass sënnvoll, de Leit d’Méiglechkeet ze ginn, an
och den Know-How ze vermëttelen, selwer Geméis unzeplanzen. Dat ass ekologesch, well et keng wäit Transportweeër a keng Verpakunge ginn an et ass och nach
méi bëlleg. D’Leit kréien doduerch jo och en anert Verhältnis zu hirem Iessen, zum Beispill zur Verschwendung
vu Liewensmëttel, déi de Moment an enger Campagne
vum Landwirtschaftsministère thematiséiert gëtt. Mir
haten d’lescht Joer de Projet phare vun der Gemeng
Esch, de Geméisgaart, hei virgestallt, mir hu verstanen,
dass e Projet vun där Envergure fir d’Gemeng Diddeleng
vum Schäfferot net erwënscht ass. Et ass jo och méiglech, méi kleng unzefänken an nom Beispill vun anere
Gemenge mat engem Gemeinschaftsgaart unzefänken.
Eis Nopeschgemeng Beetebuerg ass och d’lescht Joer
op dee Wee gaangen a mir hu ganz positiv Echoe kritt.
Natierlech musse bei sou engem Projet d’Leit encadréiert ginn, wat zu Diddeleng grad wéi zu Beetebuerg,
Esch an Déifferdeng, duerch de CIGL kéint geschéien.
De Service Jardinage kéint mat sengem Know-How
och eng wichteg Ënnerstëtzung ginn an de Center for
Ecological Learning Lëtzebuerg bitt souguer 2017 eng
Formatioun u fir Betreier vu Gemeinschaftsgäert, wat
jo e kloert Zeechen dofir ass, dass vill Gemengen op dee
Wee ginn. Mir fannen, dass eis Gemeng och soll aktiv
ginn an e passenden Terrain loune fir e Gemeinschaftsgaart op d’Been ze setzen.
Ëm gesond Ernärung a Klimaschutz geet et och am
SICONA-Projet “Natur genéissen – Mir iesse regional,
bio a fair”, dee mir och schonn zweemol hei ugeschwat
hunn, a wou mir kéinten vun deene Suen, déi mir investéieren, méi profitéieren. Et geet drëm, d’Maisonrelaisë mat natur-, ëmweltfrëndlech an zum Deel och
biologesch produzéierten Nahrungsmëttel vu regionale Bauerebetriber ze versuergen. De Projet gëtt ënnerstëtzt vum Gesondheetsministère, dem Landwirtschafts- an dem Educatiounsministère.
E wichtege Punkt sinn déi ugebuede Weiderbildunge fir
Käch, woubäi Firmen, déi Kantinne bedreiwen, och erwënscht sinn. Weiderbildunge ginn et och fir d’Personal
aus de Maison-relaisen, fir dass si d’Kanner kënne kompetent iwwer gesond an nohalteg Ernärung informéieren. Eise Vertrieder beim SICONA, den Här Rech hat
jo gesot, hie géing mol nofroen, wéi eis Maison-relaisë
kéinten agebonne ginn; op meng Nofro bei SICONA, ob
si vun der Gemeng Diddeleng kontaktéiert gi sinn, hu si
natierlech och gesot dat wier de Fall, mir waren awer ze

spéit drun, fir nach d’Natur-genéissen-Lastenheft kënnen z’iwwerhuelen, wou et drëm geet, nohalteg produzéiert Liewensmëttel fir d’Maison-relaisen anzekafen.
D’Madame Even huet awer gesot, dass si demnächst
eng Entrevue mam Buergermeeschter hätt, a mir hoffen, dass mir ab dem nächste Joer dann och un dem
Projet deelhuelen. Am November huet zum Beispill eng
Fortbildung fir d’Kichepersonal aus de Maison-relaisë
stattfonnt, wou et drëm gaangen ass, méi vegetaresch
Platen op de Menu ze setzen, well dat eng gutt Ofwiesselung ass a gesond. Gläichzäiteg dréit dat zum Klimaschutz bäi, well duerch d’Produktioun vu Fleesch vill méi
Energieasaz noutwenneg ass, an och grouss Quantitéite vun CO2 an och Methangas an d’Atmosphär gelaangen. Ausserdeem kann duerch d’Reduktioun vum
Fleeschkonsum Geld gespuert ginn, wat da fir aner
héichwäerteg Produkter kann agesat ginn. Mir fannen,
dass d’Reduktioun vum Fleeschkonsum och eng Pist
ass, déi mir sollte fir d’Maison-relaisen zeréckbehalen.
Insgesamt ass et wichteg no baussen iwwer gesond a
klimafrëndlech Ernärung z’informéieren, well et besteet
net nëmme bei de Jonken Interessi un deem Thema.
D’Gemeng Suessem huet zum Beispill e Projet “Suessem schmaacht – bewosst Ernärung fir eng gesond Ëmwelt”; do hate si während enger ganzer Woch am Oktober Veranstaltungen zu gesonder a fairer Ernärung,
dorënner e Workshop mat lokale Gäertner, e Workshop
iwwert d’Potenzial vu moderner Schoulgaardenaarbecht
an e Familljendag mat engem vegane Brunch. Sou Initiative setzen natierlech schonn eng länger Viraarbecht
viraus, mir kéinten dofir och hei kleng ufänken. Vu dass
d’Ernärung eng wichteg Roll spillt fir d’Gesondheet an
an der Schoulkommissioun vum Service Santé scolaire
och ëmmer Problemer am Zesummenhang mat der Ernärung thematiséiert ginn, schloe mir vir, eng Konferenz zu deem Thema z’organiséieren. D’Madame Even
an d’Ernärungsberoderin vum SICONA wiere bereet,
op sou enger Konferenz z’intervenéieren. Et kéint een
déi Konferenz jo sou gestalten, dass d’Léierpersonal
an d’Personal aus de Maison-relaisen, déi Veranstaltung als Formatioun géifen unerkannt kréien. Dat géif
d’Motivatioun och verstäerken. Wa méiglech kéinten
och nach d’Eltere mat agebonne ginn, mä esou Detailer kënne jo spéider gekläert ginn. Déi Responsabel vum
SICONA-Projet sinn och bereet, an de Maison-relaisen
z’intervenéieren, sief et beim Kichepersonal, wéi och bei
den Educateuren an Educatricen. Mir hoffen, dass eise
Buergermeeschter no der Entrevue mat der Madame
Even da villäicht Neel mat Käpp mécht, wéi dat jo bei
hinnen heescht.
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E Punkt, deen eis och nach um Häerz läit an dee mir
dofir regelméisseg opgräifen ass d’Haus vun der Kreativitéit am Quartier Neischmelz. Mir fannen et flott,
dass de Kollektiv D iwwergangsméisseg den Hall Fondoucq zur Verfügung gestallt kritt, fir e kreativ ze notzen a gläichzäiteg och de Site lieweg ze halen. Et ass
ganz kloer eng Beräicherung fir Diddeleng, well hire
Projet vum leschte Joer hu mir nach a beschter Erënnerung. Op deem Site ass awer sécher och nach Plaz
fir aner Initiativen unzesidelen, an do géif d’Haus vun
der Kreativitéit, wéi mir et verstinn, och gutt passen. Do kéinten zum Beispill Liesungen, Concerten,
Filmprojektiounen an Expoen am klengen an alternative
Kader stattfannen. Et ass jo wuelverstanen e Pilotprojet, soulaang op deem Site nach net mam wierkleche Bau ugefaang gëtt. D’Haus vun der Kreativitéit
soll no eiser Virstellung awer och e generatiouneniwwergräifenden Treffpunkt sinn, wou déi Jonk vun deene
méi alen eppes kënne léieren, Pensionäre kéinten hiren
handwierklechen Know-How un déi Jonk weiderginn,
dozou géif och ganz gutt e Repair-Kaffee passen, wou
defekt Geräter an Objete kéinte vu Fachleit reparéiert
ginn a gläichzäiteg déi Interesséiert d’Méiglechkeet
hätten, selwer aktiv ze ginn. Well, wa mir wéi de Postwachstums-Ekonomist Nico Paech d’lescht Woch op
enger Konferenz sot, déi Jonk just léieren, mat engem
Touchscreen ëmzegoen, da sinn se schlecht gerüst fir
eng Zukunft, wou et drëm geet, nohalteg ze wirtschaften. Also kënschtleresch Aktivitéiten an handwierklech
Tätegkeete kéinten hei ganz gutt zesumme stattfannen a géifen sech och ergänzen.
Niewent deem Projet wollte mir nach proposéieren,
grad den Urban Art a Street Art méi zu Diddeleng ze
promovéieren. Wou gréisser Baustelle sinn, kéinten déi
Panneaue vu Street-Art-Kënschtler genotzt ginn, dat
mécht d’Erscheinungsbild vum Chantier méi flott, an et
promovéiert een doduerch och verschidden Kënschtler,
déi sech doduerch kënnen en Numm maachen. Al Haiser
a Gebaier, déi ofgerappt ginn, sollen als Pop-Up-Expo
kuerz virum Ofrappen och nach genotzt ginn - Ech mengen, dat war eng Kéier de Fall an der Flemming-Strooss, dat ass eng flott Initiativ, déi een nach kéint ausbauen - fir Ausstellunge mat verschiddene Kënschtler
z’organiséieren, et kéinten och kleng Concerte méiglech
sinn, wat sech grad sou ubitt. De Prinzip vum Pop-Up
kann een och op Geschäftsflächen ausdeenen, an dat
ass e bëssen dat wat och vum Marc Lazzarini proposéiert ginn ass. Wann eng Geschäftsfläch riskéiert länger
eidel ze stoen, da kann een do e Pop-Up-Store maachen, deen eventuell nëmmen eng bis dräi Woche funk-

tionéiert. Do kéinten jonk Designer an Designerinnen
hir Wuer presentéieren a verkafen, ouni en exorbitante
Loyer missen ze bezuelen, mä villäicht eng Kommissioun
op der Vente. De Virdeel ass, dass de Buttek dann net
wochelaang eidel steet an dass een sou nei Leit op Diddeleng zitt, déi méiglecherweis dann och aner Geschäfter oder Kulturelles zu Diddeleng entdecken. Ausserdeem ënnerstëtzt een domat och d’Kreatioun.
Zum Schluss wëll ech nach op en Thema agoen, mat
deem mir eis dëst Joer vill beschäftegt hunn, an zwar
geet et ëm d’Beem, méi genau ëm d’Fälle vu Beem. Dir
braucht keng Angscht ze hunn, dass ech Iech elo e populisteschen Discours halen, wouzou dëst Thema sech
jo besonnesch eegent. Jidderee gesäit sech an deem
Beräich als Spezialist an allgemeng ass d’Opreegung
grouss, wann iergendwou Beem gefält ginn, woubäi
mir wëssen, dass oft déi Leit sech am meeschten
opreegen, déi hiren eegene Virgäertchen zoubetonéieren, fir Autoen do ze parken. Naturschutz läit eis
Gréngen natierlech um Häerz, mir sinn trotzdem net
automatesch kompetent fir anzeschätzen, wéi bei der
Bewirtschaftung vun eise Bëscher e gudden Naturschutz ausgesäit. De Forstplang ass leider keen Dokument, dat engem Laien do weiderhëlleft. Wann elo
iergendwou Beem gefällt ginn, gi mir regelméisseg vu
Leit ugeschwat, déi dat a Fro stellen an automatesch
unhuelen, déi Gréng missten hirer Meenung sinn.
Meeschtens sti mir dann zimlech blöd do, well mir oft
nach näischt matkritt hunn, well bis elo Aarbechten am
Virfeld praktesch ni ugekënnegt gi sinn. Mir sinn also
absolut net an der Lag, dës Situatioun anzeschätzen.
Dëst Fréijoer, Dir wësst et schonn, mä fir de Kader
ze setzen, fir d’Press an och herno am Bliedchen, déi
wëssen et net, muss ech kuerz nach eng Kéier déi puer
Fakten oplëschten. Dëst Fréijoer war d’Situatioun
dunn e bëssen eskaléiert, well opgrond vun enger an
eisen Aen iwwerdriwwener Ofholzung an der Le’h koum
et zu engem Mailwiessel tëschent dem Fierschter an
Déi Gréng. Mir ware mat senger Äntwert net zefridden an hunn dorophin e Spezialist kontaktéiert, fir
deem seng Meenung ze héieren.
En zweete Virfall huet eis och opgereegt. Ronderëm
der neier Sportshal gëtt jo alles nei aménagéiert. De
Projet ass am Gemengerot vun der zoustänneger Architektin virgestallt ginn, a mir hunn en och matgestëmmt. Et ass näischt dovu gesot ginn, dass d’Beem
am Park virum Lycée sollte gefält ginn. Et ass just
Rieds gaange vun de Beem, déi misste geschützt ginn.
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Mir waren dofir total erstaunt an entsat, wéi mir
festgestallt hunn, dass zwee schéin déck Beem ëmgemaach si ginn. Ech hunn, well ech grad do laanscht gaange sinn, d’Aarbechter drop ugeschwat, ob déi Beem
krank wieren an ech hu gesot kritt, dass dat net de
Fall wier, et wär wéinst den Aarbechten, déi do virgesi
wieren. An enger Fro un de Schäfferot kréie mir als
Äntwert, déi gefälte Pëppele wieren net wäertvoll an
och net laanglieweg an et wiere Flaachwuerzeler, déi
aner Beem géinge stéieren. Schwéier nozevollzéien,
mir hu fonnt, dass et schéi Beem waren a bis dohin
haten se jo och nach offensichtlech kee gestéiert. A
firwat si mir net am Virfeld informéiert ginn?
Dat wier ëmsou méi néideg gewiescht, well nach jidderengem de Schreck an de Glidder souz opgrond
vum katastrofale Virfall bei der Kierch. Och do si beim
Amenagement vun den Alentouren eng Rei vun herrleche Käschtebeem beschiedegt ginn an hunn dorop
hi misse gefält ginn. E Schued, deen eigentlech net
gutt ze maachen ass. All déi Situatioune waren ontransparent. A vu, dass mir se net richteg aschätze
konnten a vill Froen haten, awer net woussten, wien
eis se konnt beäntweren, hu mir eis eng Entrevue bei
der Ëmweltverwaltung gefrot. Mir hunn d’Geleeënheet
kritt mam Här Leytem, dem Chef, dem Här Parini, deen
zoustänneg ass fir eis Gemeng, an dem Här Netgen,
eisem Fierschter ze schwätzen. Ech wëll just op déi
Punkten agoen, déi an dësem Kontext relevant sinn. Fir
d’éischt zur Le’h: Eis war ni kloer no wéi engem Konzept d’Le’h géif bewirtschaft ginn, d’Ëmweltverwaltung
ass ganz kloer der Meenung, dass se wéi e Bësch an
net wéi e Park soll bewirtschaft ginn. Dat schéngt jo
och am Sënn vun den Notzer a Notzerinnen ze sinn,
well si sech jo ëmmer iwwert d’Ofholzung opreegen.
D’Ëmweltverwaltung huet awer däitlech gemaach,
dass eng allgemeng Verjüngung vum Bestand an och
eng Securisatioun vun de Weeër noutwenneg wier. Dat
ass éischter vague an eisen Aen. Si hunn drop higewisen, dass an der Le’h Problemer op eis duer kommen,
an zwar sinn am Kloterpark verschidde Beem krank
an do muss mëttelfristeg eppes ënnerholl ginn. Wat
d’allgemeng Informatioun vun de Leit ubelaangt, wa
Beem gefält ginn, fanne si déi wichteg, si hunn awer
betount, dass si net déi Aufgab kéinten iwwerhuelen,
well si personell ënnerbesat sinn. Dofir wier et un de
Gemengen, selwer dës Aufgab z’iwwerhuelen a fir Multiplicateuren ze suergen.
Ugeschwat hu mir och de Punkt Bamkadaster. E Bamkadaster beinhalt d’Erfaassung vu sämtleche Beem am

ëffentleche Raum, déi musse vun der Gemeng regelméisseg kontrolléiert an ënnerhale ginn. Et gëtt fir all eenzelne Bam de Standuert, den Typ, den Zoustand, zum
Beispill ob e krank ass, ob e sécher ass, wéini e muss
zeréckgeschnidde ginn, festgehalen. Dës Informatioune
ginn all op enger Kaart agedroen, sou dass déi zoustänneg Leit eng Iwwersiicht hunn a wëssen, wéi e Suivi fir
all Bam noutwenneg ass. Beetebuerg ass am Gaang
sou e Bamkadaster opzestellen, dat ass natierlech opwenneg, an si hunn och e Büro domat beoptraagt. Et
schéngt allerdéngs ganz effikass ze sinn, an déi Arbologin, déi a Charge ass, ass souwuel ganz kompetent an
huet och déi néideg Geräter, déi et erlaben, den Zoustand vun engem Bam ganz genau festzestellen. Mir
wëssen, dass dat wierklech komplizéiert ass, et ass
awer vu Virdeel, wann een op sou eng Analys kann zeréckgräifen, fir ze beleeën, dass verschidde Beem musse
gefält ginn. De System u sech ass ganz gutt, e setzt
awer anscheinend eng ganz gutt Zesummenaarbecht
viraus tëschent all de Servicer, déi sech ëm d’Beem
këmmeren, well all Aarbechten a Kontrolle vun de Beem
mussen am Computer agedroe ginn, fir dass de Kadaster och à jour ass an een sech drop ka verloossen. Mir
fannen, dass sou e Bamkadaster eng gutt Saach ass,
an et ass jo och sou, dass all Stroossebeem hei zu Diddeleng schonn erfaasst sinn, woubäi mir net wëssen,
wat genau do festgehalen ass a wéi de System gehandhaabt gëtt. Mir wëssen natierlech, dass eist gréngt
Haus elo schonn total mat Aarbecht iwwerlaascht ass,
an dass een hinnen net nach zousätzlech déi Aarbecht
kéint oplueden. Ech denken, den Här Manderscheid kann
eis dozou villäicht nach e puer Informatioune ginn.
E weidere Punkt vun der Diskussioun waren nach déi
onglécklech Virfäll op de Chantieren, besonnesch dee
bei der Kierch. An den Ae vun der Ëmweltverwaltung
ass de schlechte Management vum Chantier ganz kloer de Grond dofir, dass déi Beem hu misse gefält ginn.
Et geet elo net dorëms, hei eng Scholdzouweisung ze
maachen, well mir d’Situatioun souwisou net genuch
kennen an et sinn dozou och kaum Informatioune vum
Schäfferot komm. Mir wëssen net, wie mat der Iwwerwaachung vum Chantier beoptraagt war a wat eng
Iwwerwaachung an enger Situatioun, wou wäertvoll
Beem musse geschützt ginn, beinhalt.
Schrëftlech Vereinbarunge schénge jiddefalls net duer ze
goen. Ganz sécher muss eng Persoun d’Kontroll um Terrain maachen a gegebenefalls och mat den Aarbechter,
virun allem de Baggerführer, schwätzen. Sënnvoll wier
et och, dass de Service technique eventuell hei géif De-
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pliante fir d’Baufirmen ausschaffen, fir an Zukunft sou
Katastrofen ze verhënneren. Mir wollten an deem Zesummenhang och nach nofroen, wéi et mat de Kompensatiounsmoossnamen ass. Et si jo nei Beem geplanzt
ginn, mä de Schued, deen entstanen ass, ass jo vill méi
héich. Wie muss bis wéini hei bezuelen? Ëm wéi eng
Zomm handelt et sech? A wat soll domat geschéien?
Duerch Zoufall si mir bei der Entrevue och gewuer ginn,
dass d’Diddelenger Gemeng - bon ech benotzen elo villäicht e falschen Term, well ech de richtegen net weess
- eng Rüg kritt huet, well si huet verschidde Kompensatiounsmoossnamen net ëmgesat an zwar sollte fir
de Chalet vun de Peaux Rouges um Gënzebierg 40
Ar nei ugeplanzt ginn (mir wëssen elo net wou) a fir
de Parking-écologique zu Tattebierg soll en Terrain nei
ugeplanzt ginn, deen anscheinend nach net emol am
Besëtz vun der Gemeng ass. D’Ëmweltverwaltung war
jiddefalls erstaunt, dass mir net doriwwer informéiert
waren. Mir fannen och net korrekt, dass mir déi Informatioune virenthale kréien, well eigentlech gehéieren
d’Kompensatiounsmoossname jo och zu deenen eenzelne Projeten dozou, awer mir hunn am Gemengerot och
nach ni an deem Zesummenhang driwwer diskutéiert a
wëssen eigentlech net emol fir wéi e Projet wat fir eng
Kompensatiounsmoossname festgehale si ginn. Dat
ass eis no där Entrevue eigentlech réischt opgefall a
mir wollte wëssen, firwat mir dat ni diskutéieren a mir
wären och doriwwer gär an Zukunft besser informéiert.
De Mangel un Informatioun besteet och net nëmmen
an dësem Beräich. Bei aneren Dossieren ass dat och
oft net vill besser, mä de Schäfferot mécht sech domat kee Gefalen. Sou Onkloerheete féieren dozou,
dass besonnesch an der Ëffentlechkeet vill Gerüchter
zirkuléieren, wat ganz krass war, wéi d’Beem bei der
Kierch hu misse gefält ginn.
Transparenz ass dat eenzegt, wat dogéint hëlleft an et
ass jiddefalls e Feeler, ëmmer nëmmen dat an d’Fënster
ze stellen, wou ee gutt do steet an de Rescht ënnert den
Teppech ze kieren, da bleift d’Vertrauen op der Streck.
Ee Punkt muss ech elo nach ervirhiewen, dee mech
net fir d’éischt geiergert huet; dat ass déi Situatioun,
dass bei ëffentleche Veranstaltungen oft sou verfuer
gëtt, wéi wann et hei an der Gemeng just géif en LSAPSchäfferot ginn an de Gemengerot net existent wär.
Ech erkläre mech. Viru kuerzem huet an der Gemeng
eng Veranstaltung stattfonnt mam Titel “Wéi funktionéiert meng Gemeng”. Et ass drëm gaangen, d’Fraen ze

motivéieren, sech als Kandidatinne bei de Gemengewalen opzestellen. Presentéiert huet sech just de Schäfferot, déi 2 Gemengerotsmemberen, déi och present
waren, stounge beim Publikum a sinn ignoréiert ginn.
Dass e Gemengerot eng Equipe ass, wou Schäffen- a
Gemengerot zesummeschaffen, ass net erwäänt ginn.
Dat hätt sech hei awer opgedrängt, well eng Persoun,
déi fir d’éischt kandidéiert a gewielt gëtt, kënnt jo normalerweis fir d’éischt emol an de Gemengerot. Ech
weess net, wéi et dem Här Gangler gaangen ass, mä
ech hunn déi Situatioun iergerlech fonnt. Mir stoungen
do wéi Blummestäck, déi absolut keng Funktioun haten,
an demokratesch war et jiddefalls och net.
Domat wier ech um Enn vu mengen Ausféierungen
ukomm. Ech hu mech op déi Punkte bezunn, déi aus
enger grénger Perspektiv wichteg sinn an déi och an
dësem Budget, wéi an deene vun de Jore virdrun, net
genuch Nidderschlag fannen. Mir wëllen domat noutwenneg Infrastrukturaarbechten, d’Entwécklung vun
neie Quartieren, den Ausbau vu Sozialwunnengen,
d’Fërderung vun der Kultur, fir eben déi wichtegst Aspekter ze nenne, absolut net a Fro stellen. Dass mir
net alles schlecht fannen, versteet sech vum selwen
an et ass jo och ganz kloer aus den Ausféierunge vun
der Madame Goergen ervirgaangen a mir stëmme jo
och déi meescht Projete mat.
Mir fannen awer, dass an Anbetracht vun den aktuellen
Erausfuerderungen, an de Klimawandel ass nun emol déi
wichtegst, déi politesch an déi budgetär Ausriichtung
deem net Rechnung dréit. Et ass keng Visioun do, wou
mir hiwëllen. Mir setzen eis keng Ziler an eisem Klimapakt. Mir schwätzen no baussen net driwwer, wéi mir kéinten an eiser Gemeng méi nohalteg funktionéieren, ouni
op Liewensqualitéit ze verzichten. Vill Leit hu mëttlerweil
an deem Beräich eng Erwaardungshaltung un d’Politik,
well déi meescht wëssen, dass mir aus der Wuesstumslogik eraus mussen. Et gi jo och ëmmer méi Beweegungen an Initiativen, déi en anere Liewensstil praktizéieren,
deen net ressourcenintensiv ass an net op Käschte vun
den nächste Generatioune geet. Den Terrain ass scho
virbereet an d’Politik muss elo endlech de Courage hunn,
hei unzeknäppen, wann Nohaltegkeet an Zukunftsfäegkeet hir wierklech um Häerz leien. Deenen Erwaardunge
gëtt dëse Budget an eisen Aen net gerecht.
Dowéinst an och opgrond vum chroneschen Informatiounsdefizit an eisen ageschränkte Matbestëmmungsméiglechkeete wäerte mir dëse Budget net
stëmmen. Ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.

52
rapport

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci der
Madame Kutten. Et sinn nach zwee Riedner, et ass 10
op 12. Ech géing proposéieren, dass mir awer eng Ënnerbriechung maachen, soss si mir eng länger Zäitchen am
Gaang. Normalerweis fuere mir um 2 Auer weider, dass
mir eis dann um 2 gesinn an dass dann souwuel d’Jessica
David an de Jean-Paul Friedrich dann um 2 Auer weiderfueren. Wier dat ok? Oder och elo direkt, mä da fänke mir e
bësse méi spéit un, dat ass och eng Méiglechkeet.
Dann enchaînéiere mir, da géif ech dem Jessica David
d’Wuert ginn an dann herno dem Jean-Paul Friedrich.

Jessica David (LSAP): Merci. Här Buergermeeschter,
léiwe Schäffen- a Gemengerot. Als alleréischt mol e
grousse Merci un d’Equipe ronderëm dem Pascal Poull,
déi un dësem Budget geschafft huet. Well scho ganz
vill Aussoen de Moien zum Budget komm sinn a vill Remarquë gemaach gi sinn, wäert ech mech op e puer
Punkte beschränken, déi a menge Beräicher leien.
Et ass bekannt, dass am Süden e gudde villfältege
Programm ugebuede gëtt. D’Fête de la musique, den
Zeltik, Like a Jazz Machine, fir nëmmen e puer Evenementer vu villen ze nennen, sinn all Joers erëm e
Succès. Dës Evenementer spigelen dem Danielle Igniti a senger Equipe hiert Engagement. Si bréngen et
dank dem Budget, deen hei ofgestëmmt gëtt, fäerdeg, en ofwiesslungsräicht Kulturangebot ze preparéieren, wat an eise bestoenden attraktive Strukturen
e grousse Publikum, jonk a manner jonk Leit, unzeschwätze weess an unzitt. Geplangten Evenementer,
Theaterprojet, de Kannerbicherdag, Sing a Songwriter
an nach villes méi, sinn do fir den interkulturellen Dialog z’ënnerstëtzen an der Ëffentlechkeet méi no ze
bréngen. D’Kultur ass Bestanddeel vun eiser Gemeng.
Eist diversifiéiert Kulturangebot gesäit och vir, jonk
Leit z’ënnerstëtzen, sief et an der Musekswelt, wéi
och an der Konscht. Déi lescht Ausstellung an eise
Galerie-d’arten huet gewisen, dass mir net nëmmen
oder net ëmmer mussen iwwert d’Grenze goen, fir
e Produkt vun talentéierste Kënschtler ze gesinn an
ze weisen. D’Expo “LOCALS” huet gewisen, dass eis
jonk Diddelenger Kënschtler sech mat zäitgenësseger
Konscht auserneesetzen an identifizéiere kënnen.
Eise Centre culturel op der Schmelz an nach anere Ausstellungen am CDMH ginn ëmmer méi vu Jugendleche
besicht. Schoulklassen aus dem Lycée zum Beispill hunn
dëst Joer ëfters de Wee dohinner fonnt. Ech begréis-

sen dee Budget vun 20.000,- Euro, deen dem Atelier
D wäert erméiglechen, hei zu Diddeleng ee flotten, wéi
de Loris Spina déi lescht Woch scho gesot huet, een
eemolege Projet weiderzeféieren, dee generatiounsiwwergräifend ass an den Austausch tëschent Awunner
a Visiteure vun Diddeleng erméiglecht. Wéi si et schonn
dëst Joer bewisen hunn, kann eng interessant Produktioun, e flott Ennprodukt aus der Zesummenaarbecht
vu verschiddenen Acteuren an Institutiounen entstoen.
Verschidde Partner ginn an d’Boot geholl, Participatioun, Kreatioun a Convivialitéit stinn op éischter Plaz.
D’Schafe vun engem Espace, deen d’Recherche an
d’Kreativitéit vun zäitgenësseger Konscht erméiglecht
a fuerdert, ass e Plus fir Déi Lénk. Wat dat Ganzt nach
zousätzlech valoriséiert ass d’Plaz, déi dozou genotzt
gëtt. Et ass eng Plaz, déi fir Diddeleng a seng Geschicht eng grouss Roll spillt, an zu Ureegungen iwwert
d’Zukunft vum Laminoir an der Vergaangenheet vun eisem Industriepatrimoine ureegt.
D’Opstellung vum Budget weist och dëst Joer erëm,
dass Diddeleng eng Stad ass, déi wiisst. D’Konzept
vum Projet Neischmelz weist hei, dass d’Diddelenger
Gemeng dorun interesséiert ass, nei Amenagementer
ze schafen, déi de Wunnengsbau, Geschäfter, Handwierker, Gastronomie an nach villes méi, op enger Plaz
zu engem Ganze maachen. D’Vergaangenheet vun der
Stad Diddeleng, eis Memoire gëtt mat neien Iddie verbonnen an, och wann dëse Projet sécherlech verschidde Contraintë wäert mat sech bréngen, gëtt hei en
Deel vun eisem Patrimoine erhalen a revaloriséiert.
D’Fërderung vun der Konscht a Kultur duerch nei Konzepter, wéi Filmstrooss, Box in a Box an de Visiting
Center sinn eng Investitioun an eis Gesellschaft an
an eis Zukunft. Wa mir vu Patrimoine schwätzen, wëll
ech erwänen, dass ech Studien, déi schonn zum Museumskonzept an engem klenge Grupp presentéiert gi
sinn, begréissen. Et gëtt versicht Fundstécker vun eisen Ausgruewungen, eise Patrimoine fir déi Jonk a manner Jonk méi zougänglech ze maachen. E pedagogescht
Konzept soll et erméiglechen, op eng spilleresch an interaktiv Aart a Weis d’Vergaangenheet nei z’entdecken.
Da wëll ech op déi 10.000,- Euro kommen, déi fir de
Budget “Europäesch Kulturhaaptstad” virgesi sinn.
Eis Ënnerstëtzung vun dësem Projet hëlleft déi ganz
Südregioun ervirzehiewen. Gréisser Projeten a Manifestatiounen, dinn e regionalen an internationalen Austausch tëscht verschiddene Gemengen entstoen, dee
profitabel fir all eis Awunner soll sinn.
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De Motto vun der Kulturhaaptstad ass “Jeder einzelne zählt”, wat heescht, dass d’Participatioun vun den
eenzelne Bierger gefuerdert gëtt. D’Awunner vun de
Südregioune ginn an de Virdergrond gestallt. Duerch
partizipativ kulturell Projeten entsteet en Echange an
eng Zesummenaarbecht. D’Zil dovun um soziale Plang
ass, eng intergenerationell Zesummenaarbecht ze kreéieren. Lokal a regional Kënschtler kënne promovéiert
ginn a mat internationale Kënschtler interagéieren. Eis
Participatioun bréngt der Stad Diddeleng vill um touristeschen an ekonomesche Plang. Eise kulturellen historeschen an Naturpatrimoine gëtt heiduerch duerch
eng ofwiesslungsräich Programmatioun valoriséiert.
De Savoir-Faire vu verschidden Artisten, Architekten,
konschtschafende Leit gëtt gedeelt; et entsteet eng
interessant Fusioun tëscht verschidden Dynamiken.
Mä den Austausch mécht sech zu Diddeleng net nëmmen iwwert d’Kultur. E flotten Austausch mat verschiddene Jumelagestied huet dëst Joer stattfonnt.
Eng Handballequipe aus dem Berane huet um Youth Cup
deelgeholl. Eng kleng Delegatioun ass an de Montenegro
gefuer. D’Kultur-, Jumelage- an Tourismuskommissioun
huet eng Visite vum Château de la Grange zu Manom
gemaach. E klenge Grupp vun de Peaux Rouges sinn am
November op Feltre gefuer a sinn do ganz léif empfaang
ginn. Si wäerten d’nächst Joer hire grousse Summercamp do hunn an natierlech wäert eis Kommissioun si
doranner sou gutt et geet ënnerstëtzen.
Da wëll ech menger Kultur-, Jumelage- an Tourismuskommissioun och mol Merci soen. An der Kommissioun huet sech eng nei Dynamik entwéckelt. E klengen
Ënnergrupp, deen um Jumelage an Tourismus interesséiert ass, huet sech regelméisseg getraff. Éischt Iddien, fir de Lien mat eise Jumelagestied opzefrëschen,
si gesammelt ginn. Per Mail ass eng Kontaktopnam
mat de Responsabele vun deene verschiddene Jumelagestied erstallt ginn. Et ass e Formulaire ausgeschafft ginn, deen et erméiglecht huet, Associatiounen a Clibb ze kristalliséieren, déi sech zukünfteg mat
de Partnerstied vun Diddeleng wëllen austauschen.
Well mir zu Diddeleng vill Nationalitéiten hunn, ass dësen internationalen Echange immens wichteg a stäerkt d’Integratioun vun deene verschiddene Kulturen.
Dofir fënnt dann d’nächst Joer dee Weekend vum 1.
an 2. Juli op der Gemengeplaz eis Fête des villes jumelées statt. Eis Partnerstied sinn agelueden, hir Stied a
Spezialitéiten ze presentéieren. Eng Museksgrupp aus
all Partnerstad gëtt invitéiert, fir an enger convivialer
Ambiance hei zu Diddeleng zesummenzekommen.

Ee sozialen Austausch fënnt awer och scho ganz fréi
statt. Eis Schoulen hunn de Maker Space presentéiert
kritt an ech begréissen, dass dës Initiativ net op en
daaft Ouer gestouss ass. “Do it yourself” ass de Motto
vum Maker Space am Beräich vun den neien Technologien. Et geet dorëms, an engem soziale Kader ze léieren, nei Technologien z’exploréieren an z’erfuerschen.
D’Kommunikatioun an d’Informatioun gëtt ëmmer méi
wichteg, dofir ass dës Initiativ op eng spilleresch Aart a
Weis Medien z’entdecken an z’ënnerstëtzen. De Maker
Space, sou wéi e Projet mat iPad erlaabt et de Schoulkanner, sou wéi eise Jugendlechen e besseren Ëmgang
mat neie Medien. Informatescht Material hëlleft de
Jonken, sech besser an der Welt vun der Technologie,
vun der Informatioun a Kommunikatioun erëmzefannen.
Maker Space organiséiert regelméisseg eng “Journée
des médias”, déi soll dann d’nächst Joer wahrscheinlech hei zu Diddeleng stattfannen an en Austausch tëschent dem Fondamental an dem Lycée erméiglechen.
Sécher geet dee Budget, dee fir d’Informatik, fir den
technesche Support virgesinn ass, net duer fir all
Schoul mat Tablets a Reseau, Wi-Fi etc. auszestatten,
mä et ass e gudde Schratt an déi richteg Richtung.
Niewent der Kommunikatioun iwwer déi sozial Medien
ass et och wichteg op kommunaler Ebene mat deene
méi klengen a jonken eng Kommunikatioun ze hunn. De
Kanner- a Jugendgemengerot ass wichteg, fir den Asaz
an d’Interessie vun de Jonke géigeniwwer hirer Gemeng
kennenzeléieren an hir Bedeelegung z’ënnerstëtzen.
Hir Stëmm, hir Bedürfnisser, Wënsch an Ureegunge si
wichteg, fir si an eis Gemeng z’integréieren a matwierken ze loossen. Doduerch léiere si en Abléck an eis Gemengepolitik ze kréien a scho méi fréi Verantwortungen
z’iwwerhuelen a verantwortungsbewosst ze handelen.
Eis jonk Bierger hunn awer och mat der Musekschoul
gewisen, dass si op enger anerer Aart a Weis kënne
matenee kommunizéieren. Niewent normalen Optrëtter,
zesumme mat jonken Diddelenger Museker, wéi Tuys oder
der Band Go By Brooks, hat den Orchester vun der Harmonie e ganz flotten an impressionanten Optrëtt am Lycée. Si hu bewisen, dass et méiglech ass mat verschiddene Partner a verschiddenen Alteren eng qualitativ
gutt, staark Performance ofzeliwweren. Partnerschafte
wäerten dann och d’nächst Joer weider stattfannen a
fir Convivialitéit a gutt Stëmmung suergen.
Zu gudder Lescht wëll ech dann nach op de Projet
“Patrimoine, Paysage a Perspektiv “ kommen. Dee
Projet, deen d’lescht Joer an Ugrëff geholl ginn ass

54
rapport

an d’nächst Joer op en Enn kënnt, ass sécherlech vu
Lycéesschüler ausgeschafft ginn, mä dat Ganzt ass
an Zesummenaarbecht mat der Gemeng gelaf. Si hu
Kontakt mam Office de Tourisme opgeholl. Et waren
Entrevuë mam Service des Relations publiques et
Communication, fir ze kucken, wéi een déi gemaachte
Recherchë ka valoriséieren an deem ganze Projet een
nohaltege Charakter soll ginn. Et si Visitten am Quartier Italie vum CDMH organiséiert ginn. D’Gemeng
huet de Kontakt vum Architekt vum CNA weiderginn.
Eng Visite-guidée vun de Lieuen op der Plaz, déi fir de
Public net ëmmer zougänglech sinn, konnte vun eise
Schüler besicht ginn. Sécherlech ass dëst kee renge
Gemengeprojet, mä en europäesche Projet.
Niewent der Diddelenger Gemeng huet och nach en Austausch mat anere Gemenge stattfonnt. Eis Schüler, eise
Lycée konnt Partner vun Atelier D bei der Biennale vun
der Industrie sinn. Si hu u Workshops mam Nicolas Graf
a mam Michel Feinen deelgeholl. Als Tourismus- a Jumelagekommissioun wäerte mir d’Presentatioun vun dësem
Projet ënnerstëtzen. An eisem Flyer Guide touristique
gi verschidde Recherchë vun dësem Projet integréiert.
D’Preparatioune fir d’Presentatioun vum Projet d’nächst
Joer lafen op Héichtouren. De Schäffen- a Gemengerot
wäert sécherlech eng Invitatioun kréien. Sécher ass
dat heite kee Gemengeprojet, mä e Projet, deen ouni
d’Ënnerstëtzung vun der Gemeng an hire Servicer manner komplex gi wär an eise Schüler an Diddelenger Bierger eng Ouverture d’esprit erméiglecht hunn. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Jessica David fir seng Presentatioun an da ginn
ech d’Wuert weider un de leschte Riedner vun dëser
Ronn, éier mir an d’Paus ginn, dat ass dann de JeanPaul Friedrich.

Jean-Paul Friedrich (CSV): Merci, ech maachen dat
elo relativ kuerz, well als leschte Riedner ass dat
ëmmer relativ sauer. Ech soen Iech Merci Här Buergermeeschter. Léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem
Schäffen- a Gemengerot. Et sinn zwee, dräi Themen,
wou ech eng Kéier just wëll uschwätzen.
Dat éischt ass, mir sinn am Gaang d’Schoulen iwwerall
ze renovéieren an och ze moderniséieren, dat fanne
mir natierlech eng super Saach. Dat eenzegt, wat
wierklech muss mat Nohaltegkeet och gesot ginn, dat
ass dass de Projet Lenkeschléi, wann een all Dag do

derduerch geet, da gesäit ee wéi schnell, dass dat
do weidergeet an am Moment hu mir jo am Budget
eng Depense ageschriwwen, fir eng Etüd ze maache vu
600.000,- Euro. Do muss ee ganz kloer dozou soen,
dass et bei där Etüd natierlech net däerf bleiwen, well
mir musse bedenken, dass 2018 déi éischt Leit do
wäerte wunnen an dat geet esou séier, dass herno
effektiv dee ganzen Areal vun 1.000 Leit wäert besat
sinn an et ass eis Flicht, och deene Leit, déi dann do
wunnen, respektiv deene Kanner, wann ee bei 1.000
Leit rechent wäerten dat ongeféier 1/3 mindestens
Kanner sinn, da muss et och méiglech sinn, deene
Kanner do déi Infrastruktur ze ginn, fir do an engem
flotten Areal an d’Schoul ze goen an och do wierklech
Gas ze ginn, well mir hunn do d’Bildungshaus, mir hunn
do e Precoce, deen do uewen um Lenkeschléi ass, an
ech mengen och déi Kanner hu verdéngt, well do gi
Saache geschafen, et gesäit een och Spillplazen, alles
wat do aménagéiert gëtt, a mir däerfen do den Zuch
net verpassen, fir sou séier wéi méiglech do en Areal
ze schafen, fir déi Schoul ze maachen.
Fir wierklech do weiderzekommen, well fir déi Kanner
op anere Schoulen erëm ze plazéieren, dat wär einfach
bësse komesch an och dramatesch, well ech einfach
fannen, dass deen doten Areal ideal ass, fir déi Kanner
do ënner Daach ze kréien. Ech mengen, et ass vill méi
komplizéiert, déi anzwousch anescht ze plazéieren, wéi
se op deem flotte Site, deen do entsteet, och kënnen
ënner Daach ze bréngen, dofir géife mir als Fraktioun
och wierklech soen “Komm mir gi Gas, dass mir deene
Kanner dat kënnen erméiglechen”.
Dann och wa mir schonn dobäi sinn, wa mir soen, mir
ginn d’Schoule renovéieren an alles, dat heescht mir
hunn och, zu Butschebuerg ass virdrun de Camping a
Caravaning-Club ugeschwat ginn, déi hunn do och e Sall,
wou se hir Saachen ënnergestallt hunn, wou anscheinend verstëbst a wat och ëmmer. Et ass och sou, dass
d’Leit, déi an deem Club sinn, och am Syndicat d’initiative
sinn, do ass souguer gesot ginn, dass si selwer géinge
proposéieren, déi Saachen, déi do zu Butschebuerg an
der Schoul sinn, selwer och bei hinnen ënnerzebréngen.
Komm mir kucken, dass dann déi Saache villäicht beim
Syndicat ënner Daach kommen, dat heescht, wann déi
Schoul scho renovéiert gëtt, da soll och all Sall genotzt
ginn, sou wéi e soll, an net dann iergendwou Saache stoen, déi am Fong näischt mat der Schoul ze dinn hunn.
Da kéim ech nach op eng Bemierkung mam Centre
Hartmann, et ass jo mäi Liiblingsthema och e bëssen
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heiansdo. Et ass am Fong esou gewiescht, dass ech
d’lescht Joer ëm dës Zäit gesot hat, dass verschidde
Saachen net an der Rei wieren, wat de Behënnerteberäich ubelaangt. Dat hunn ech gesot an dat ass och
sou gemaach ginn, well Leit, déi am Centre schaffen,
souguer mech drop ugeschwat hunn. Dat war ënner
anerem dee Lift, oder respektiv dee Kran, fir d’Leit an
d’Schwämm ze hiewen, dat ass mëttlerweil behuewen.
Ech hunn et just immens bedauert, dass ech perséinlech
dofir herno attackéiert gi sinn. Éischtens mol war mäin
Numm falsch geschriwwen, dat war mol dat alleréischt,
an zweetens sinn ech perséinlech attackéiert ginn, wat
e bësse schro war, well ech einfach fannen, ech hunn dat
als CSV-Fraktioun gesot an net als perséinlech, obwuel
ech dat ëmmer nach, an ech stinn och do dozou, ech
mengen, ech maachen dat net aus perséinlechem Interessi, mä ech hätt gär, dass all déi Leit, déi mat enger
Behënnerung an dëser Gemeng liewen, an och net nëmmen an dëser Gemeng, mä jiddwereen huet datselwecht
Recht vun eppes ze profitéieren an et sinn och ganz vill
Leit op mech duer komm, déi gesot hunn, du has Recht,
dass du eppes gesot hues, well wa fir déi Behënnert näischt gemaach gëtt, dann ass dat ëmmer schlecht. Bon,
dat funktionéiert mëttlerweil, dat ass och an der Rei.
Ech hunn och a leschter Zäit en Tour och e bësse gemaach an et sinn nach ëmmer zwou, dräi Saachen, déi
mir awer wierklech um Häerz leien. Zum Beispill ass
mir opgefall, dass déi Leit, déi dee Lift kënne benotzen,
musse Leit sinn, déi kënne goen, respektiv kënne stoen, well een, dee mat deem Lift elo aus dem Waasser
kënnt, dee geet net an eng Dusch. Wéi soll deen an
eng Dusch fueren, wann e kee Plastiksrollstull huet?
Mir haten e Plastiksrollstull vu Beetebuerg geléint
kritt, deen ass mëttlerweil erëm zeréckgaang. Beetebuerg huet der mëttlerweil zwee a mir hunn net een.
Dat heescht, ech hu viru 5 oder 6 Wochen intervenéiert, dat ech gesot hunn, et muss e Plastiksrollstull
bestallt ginn, well wéi soll e Mënsch geduscht oder
gewäsch ginn, respektiv vum Baseng bis an d’Dusch
kommen, wann e kee Plastiksrollstull huet? Dat ass
onméiglech. Ech weess dat aus Erfahrung a fir e
Mënsch, dee kee Schratt ka goen, ass et onméiglech,
fir da kënnen an enger Dusch ze sinn. Mir kënne jo
mat deem Kran bis an d’Dusch fueren, fir en dann do
ze duschen an da muss e jo nach an d’Kabin kommen.
Dann hunn ech nach e Mangel festgestallt. Ech war
dës Woch souwisou am Hartmann. Et ass och keng

Brëtsch do, fir sou e Mënsch iergendwou do ze leeën.
Wéi wëllt een e Mënsch undoen, deen net ka stoen
an deen net kann normal sëtzen? Dee Mënsch muss
iergendwou op eng Brëtsch geluecht ginn. An enger
Behënnertekabin muss eng Brëtsch stoen, fir dass
dee Mënsch kann ugedoe ginn, respektiv dass en do
iergendwou ka leien, well soss musst Dir dee Mënsch
op de Buedem leeën, fir dass dee kann ugedoe ginn.
Dat si Saachen, wann een da seet, et ass behënnertegerecht, da muss et och esou sinn. Ech fannen et ass
iergendwou meng Flicht, fir et ze soen, an op där anerer Säit ass et awer och esou, dass Leit dee Konzept
mat ausgeschafft hunn an dann ass et awer normal,
dass un sou Saache muss geduecht ginn.
En plus ass dat, wat do gefuerdert ass, dat si keng Saachen, déi de Budget sprengen, mä dat si Saachen, déi
wierklech elementar sinn an déi mat Sécherheet och mussen do sinn, fir dass ee seet, all Mënsch ass accessibel an
där Schwämm an dann ass dat absolut guer keen Thema.
D’Personal, wat do ass, ob dat Schwammmeeschtere sinn, ob dat de Portier ass, egal ween, déi si mat
mir doduerch gaangen, mir hunn alles duerchgekämmt
an dat sinn einfach déi Saachen, déi mir opgefall sinn.
An ech mengen, et ass meng Flicht och dat ze soen
an dorop hinzeweisen. An och dat, wann dat gemaach
ass, da muss dat och an där oppener Schwämm herno méiglech sinn, dat ass fir jiddweree gutt. An ech
mengen, dat ass fir déi Leit, déi och verdéngt hunn, fir
och kënnen a sou eng Schwämm ze goen, déi mussen
och kënnen dovunner profitéieren an dat wëll ech och
gesot hunn. Datselwecht och mat deenen automateschen Dieren, do ass nach ëmmer e Problem, elo ginn
der 3 net. Dat huet de Portier mir och confirméiert,
déi 3 automatesch Diere ginn net.
En plus déi aus dem Wolkeschdall nach ëmmer, déi geet
esou séier op, dass wann déi behënnert Persoun virdru
steet, déi de Rollstull voll an d’Gesiicht kritt an déi
zweet kritt se iwwerhaapt net op. Dat heescht, all déi
Saache muss een awer villäicht iergendwann eng Kéier
kucken, ech soen et an ech mengen, et ass un Iech
als Schäfferot an och als Gemeng fir dono ze kucken,
dass déi Saache funktionéieren. Et ass op eng Manéier
e Reproche, mä op eng aner Manéier och eng Saach
vu Respekt vis-à-vis vun deene Leit, déi och en Accès
verdéngt hunn. Wéi gesot, behënnert Leit, déi an eng
Schwämm kommen, déi wéinegst kënne goen, wann ee
ka goen, dann tant mieux, mä déi wéinegst kënne goen
a mussen och dovunner kënne profitéieren.
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Meng zwee, dräi lescht Sätz wëll ech just soen, dass
der Equipe och Merci ze soen ass vum Här Poull. Dat
ass e professionellt Dokument, wat wierklech gutt
ausgeschafft ass a wou mir wierklech musse soen,
Respekt fir dat, wat se eis all Joer dohinner leeën. Dat
ass wierklech en Dokument, wat een professionell ka
liesen a wat och tipptopp ausgeschafft ass. Si hunn
sech ganz vill Méi gemaach, dat muss een hinne wierklech soen. An aus deene bekannte Grënn, wou mir elo
grad gesot hunn, kënne mir et net matstëmmen.
A mäi lescht Wuert ass fir de Romy. Ech soen Dir Merci.
Ech menge mir hunn elo d’Geleeënheet gehat während 2
Joer ongeféier zesummen hei ze sëtzen. Ech hu vill vun Dir
geléiert, Du hues gesot, Du häss vill vun eis geléiert, mä
deng Rou, deng Ausstrahlung, awer sou wéi s Du och fréier scho Fussball gespillt hues, dat war och relativ roueg.
Ech mengen, et muss ee wierklech soen, mir hu vill vun
Dir geléiert, an op där anerer Säit war et wierklech eng
Freed, fir mat Dir hei och ze schaffen an ech wënschen Dir
vill Erfolleg an Denger neier Aufgab am Office social, well
do kënnt nach vill op Dech duer. A villmools Merci, dass Du
dobäi waars an dat war et vu menger Säit. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
och dem Jean-Paul Friedrich fir seng Stellungnam. Mir
wären also dann elo zum Schluss ukomm.
Ech wollt awer lo nach froen, éier elo hei d’Kolleegen
aus dem Schäfferot d’Stellungnam huelen zu den Diskussiounen, déi de Moie stattfonnt hunn, wollt nach
deen een oder deen aneren aus der Fraktioun, jeeweileg
Majoritéit an Oppositioun, par rapport zu deenen zwou
Motiounen, déi den Här Thill virgestallt huet, Stellung
huelen? Ech wollt dat awer hei nach froen. Dat ass nach
e Moment, dee mir eis hei awer nach kënne ginn, éier
mir elo op d’Stellungname vum Schäfferot iwwerginn.
Da ginn ech dem Romaine Goergen d’Wuert.

Romaine Goergen (Déi Gréng): Merci. Ech géif Iech
dann d’Positioun vun deene Gréngen duerleeën, zu der
Motioun Logementer. Als éischt musse mir soen, dass
d’Basisanalys vum Här Thill richteg ass. Jo et ass richteg, dass et hei zu Diddeleng e Mangel u Wunnraum
zu abordabele Präisser gëtt. Et ass och richteg, dass
d’Gemeng do gefuerdert ass a misst méi konsequent dofir suergen, dass sou Wunnengen zur Verfügung stinn.
Ech hat schonn eng Kéier d’Zuele zitéiert vu Sozialwun-

nengen, déi a vergläichbare Gemengen ze loune sinn, a
festgestallt, dass bei eis u Wunnenge feelt. Dat kënnt
och dohier, dass an Zäiten, wou et fir d’Gemeng méi
einfach a bëlleg gewiescht wär, Wunnengen opzekafen, dat net gemaach ginn ass, an elo hu mir och dono
Nachholbedarf. Bei deene Fäll, déi beim Office social
virbruecht ginn, sinn et oft déi héich Loyeren, déi de
Leit am meeschten zousetzen. Et muss een awer och
feststellen, dass mir Leit hunn, déi mat nidderege Loyeren, net d’Enner beienee kréien an déi nëmme kënnen
hoffen, dass hir Loyeren ni wäerte gehéicht ginn.
Fazit: Mir gesinn duerchaus an, dass d’Gemeng misst
Efforte maachen, fir d’Situatioun ze verbesseren. Dat
heescht net, dass mir de Merite vun der Initiativ fir
déi Wunnengen, déi mir momentan schonn hunn an
als Iwwergangsléisung fir maximal 3 Joer verlounen,
wëlle schmähleren. Déi zwou Approchë kënnen sech
duerchaus ergänzen. Mir sinn awer der Meenung,
dass dee Finanzéierungsplang, deen eis vun Déi Lénk
hei virläit, net realistesch ass. Éischtens stëmmt
d’Proportionalitéit net, wann Esch haut insgesamt
338 Logementer, fir ze verlounen, huet, da kann Diddeleng wuel net innerhalb vun e puer Joer 500 Logementer aus dem Buedem stampfen.
Zweetens ass et net virstellbar, dass de Staat an
deemselwechten Zäitraum 500 Wunnengen nëmme
fir Diddeleng zu 75% subventionéiert. Drëttens ass
et grad esou wéineg realistesch, dass d’Verwaltung
an den Entretien vun deene Wunnengen esou wéineg
kascht. Déi Loyeren, déi wierklech all Mount erakommen, och déif ugesat, leie vill méi déif.
Insgesamt geet dat wat erakënnt sou ongeféier duer,
fir d’Käschten ze decken. Déi Behaaptung ass net aus
der Loft gegraff, mä berout op Erfahrungswäerter vun
der Stad Lëtzebuerg. Kuerz gesot, mir wëlle schonn,
dass Diddeleng méi Efforte soll maache fir präisgënschteg an ekologesch sënnvoll Wunnengen ze schafen,
awer mir kënnen déi proposéiert Quantitéit an deen
onrealistesche Finanzéierungsplang net ënnerstëtzen.
Bei der Motioun an dësem Wortlaut wäerte mir eis also
enthalen. Méiglech wär natierlech an engem informelle
Gemengerot méi e realistesche Plang opzestellen.
Dann déi 2. Motioun ass déi vum Waasserpräis. Fir
unzefänken, wëll ech dann och mol soen, dass mir als
Gréng d’Suerge vun Déi Lénk zum Thema Drénkwaasser deelen. Mir setzen eis an op Landesniveau an hei
an der Gemeng fir einwandfräit Drénkwaasser a fir
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dass et manner verschwent gëtt. Dofir widderhuelen ech och nach eng Kéier, wéi frou mir sinn, dass
an der zukünfteger kommunaler Crèche am Quartier
d’Reewaasser genotzt gëtt. Dat war bei der neier
Sportshal nach net méiglech gewiescht. Mir sinn awer
der Meenung, dass de Waasserpräis, dee mir am Laf
vum Joer festgeluecht hunn an deen nom Käschtendeckungsprinzip ausgerechent ass, soll bäibehale ginn.
Ech muss gestoen, dass ech et och laang Zäit gutt
fonnt hunn, déi Leit, déi onméisseg Waasser verbrauchen, duerch e vill méi héije Präis ze bestrofen.
An der Zwëschenzäit sinn ech awer der Meenung, dass
sou e System net funktionéiert. Dofir wéilt ech nach
eng Kéier eis Argumentatioun géint e verbëllegte Sockelbetrag a progressiv Staffelung widderhuelen. Mir
si fir deeselwechte Waasserpräis fir jiddereen, well et
jo hei an der Gemeng eng Allocation compensatoire
zousätzlech zu de staatlechen Hëllefe gëtt.
Dësweidere kann een am Rapport vum Office social noliesen, dass vum Office social keng Aiden ausbezuelt gi
si fir d’Waasser, wuel awer fir d’Elektresch, de Gas an
de Mazout. Mir mengen, et wär net sënnvoll de Leit
Waasser ze schenken, dat Waasser beinhalt jo och
Opbereedung, déi eppes kascht, grad sou wéineg wéi
hinnen eng bestëmmt Quantitéit Stroum oder Hëtzes
geschenkt gëtt. Déi Iwwerleeung e Sockelbetrag staark
verbëllegt ze ginn, ass och net sozial, well déi, wou vill
Suen hunn, profitéieren och dovun. Et ass och net erwisen, dass wann de Sockelbetrag iwwerschratt ass,
d’Leit automatesch mierken, dass se elo an de Beräich
vum Verbrauch kommen, wou et vill méi deier gëtt, wou
se also am Luxusberäich sinn. Etüden aus Däitschland,
déi sech op gestaffelt Stroumpräisser bezéien, hunn
dat erwisen. Ech hoffen, dass dës Argumentatioun Iech
aliichtend war, jiddefalls sollt et kloer sinn, dass mir
Gréng géint dës Motioun wäerte stëmmen. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Romaine Goergen. Nach weider Stellungnamen?
D’Michèle Kayser an duerno nach de Romy Rech.

D’Michèle Kayser (CSV): Merci Här Buergermeeschter. Ech wëll dann och d’Positioun vun der CSV hei duerleeën. Et si vill Saache scho gesot ginn, och vun der
Madame Goergen, deenen ech nëmme kann zoustëmmen. D’Basisanalys ass effektiv richteg. Wunnraum fir
abordabele Präisser dat ass e Mangel hei am ganze

Land an de Problem vum Loyer, dee reflektéiert sech jo
och ëmmer an den Zuele vum Office social.
Ech muss awer och soen, dass eis Gemeng, an ech
mengen dat hu mir och ëmmer op eise Bänken hei ënnerstëtzt, an deem Sënn awer scho ganz vill Efforte
gemaach huet. Sécher hätte mir nach méi Sozialwunnenge kéinte léinen. Mir hunn och ëmmer, souwuel mir,
wéi déi Gréng, wéi och aner Leit hei, um Dësch gesot,
dass mir musse soziale Wunnraum schafen, mä an der
Lescht sinn awer extrem gutt Efforte gemaach ginn.
An notamment och well d’Subventioune vum Staat
beim Akaf vu soziale Wunnenge jo och fléissen, ass dat
eppes wat mir weiderhi ënnerstëtzen a wou mir awer
elo op deem richtege Wee sinn.
Virun allem och wat mir fonnt hunn, wat wichteg wär, wär
dat och d’Gestioun vun deene soziale Wunnengen géif
zentraliséiert ginn am Office social, dat schéngt jo och
ganz gutt ze klappen an dofir si mir der Meenung, dass
eis Gemeng scho gutt Efforte gemaach huet an sech
awer natierlech elo net däerf op de Lorberen ausrouen.
Mir ënnerstëtze jo och Projete vum Fonds de Logement,
vun der SNHBM, wou mir jo Member sinn, dat war nei,
däers war ech mir net sou bewosst, dat hu mir jo bei
de Finanzdiskussiounen elo matgedeelt kritt, dass mir
och elo do nach weider investéieren, dass déi och e Fong
hunn, dee méi grouss ass, fir dass nach ëmmer méi Wunnenge kënnen zu sozial korrekte Präisser erstane ginn.
Dat ass och eppes wat mir ënnerstëtzen.
Wat och gutt ass, ass dass am Office social net
nëmmen d’Gestioun vun de Wunnenge gemaach gëtt,
wat ech och gutt fannen, dass si och punktuell Ënnerstëtzunge ginn, fir zum Beispill Kautioune villäicht
virzestrecken, fir eng Gestioun och vun de Leit hire Finanzen ze maachen, de Leit och mol heiansdo ze soen,
hei lauschter déi Wunneng, déi Dir Iech do an de Kapp
gesat hutt, déi Dir gären hätt, déi ass einfach ze deier,
dat kënnt Dir net bezuelen. Dat ass och eng Diskussioun, déi een och muss maachen, et si vill Leit, déi wierklech och heiansdo net méi wëssen, wat d’Realitéit
ass, dass et net nëmmen de Loyer ass, dass dann
awer och Chargen op se duer kommen.
Dofir denken ech och, déi Berodungsservicer, déi och
exzellent funktionéieren am Office social, dat ass och
eppes, wou mir eis Gemeng eis awer scho kënne soen,
dass mir awer eng gutt Aarbecht maachen.
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Wichteg ass awer och, wat den Här Thill gesot huet,
dass ee muss oppassen, wat elo d’Demandeur-d’asilen
ubelaangt, wann déi dann de Statut kréien an déi Leit,
déi ginn och, wat och nëmme méi wéi richteg a legitim ass, d’selwecht behandelt wéi laang agesiesse
Lëtzebuerger oder Leit, déi hei scho laang um Terrain
wunnen, an déi kréien eng Wunneng zur Verfügung gestallt, an do ass dann de Risiko och grouss, dass dann
eng gewëssen Onzefriddenheet kënnt, mä ech denken
dat däerf eis awer net ofschrecken, fir effektiv op de
Wee ze goen, déi Leit genau an déiselwecht Rei ze
stellen, wéi wann se eng Aarbecht sichen, wéi wann se
eng Wunneng sichen. Dat ass och eppes, wou mir och
hei op alle Bänken ëmmer aus engem Mond geschwat
hunn, dass mir déi Solidaritéit och mussen héichhalen
an do ass et mir och net Baang, dass dat zu Diddeleng
och an déi richteg Richtung geet.
Wat awer och muss gesot ginn, dass net nëmme
Wunnraum feelt fir Leit, déi sozial nécessiteux sinn,
mä dass awer och Wunnenge sinn, fir Leit, déi schaffe ginn, déi wierklech och musse kucken, fir d’Enner
zesummen ze kréien. Leit, déi eng Wunneng sichen,
déi abordabel ass. Dat ass, denken ech, éischter en
nationale Problem, dass eben de Fonds de Logement,
SNHBM, musse méi Moyene kréie vum Staat aus, fir
kënne Wunnengen zur Verfügung ze stellen, sief et fir
ze kafen, sief et fir ze lounen, fir Leit, déi an de Startlächer sti vum Beruff oder Leit, déi schaffen, an awer
an sou engem héije Revenusniveau leien, dass se eben
net méi gehollef kréie vum Office social.
Ech denken, dass déi Mëttelschicht, dat ass dat, wou
mir musse villäicht nach en Effort maachen an do war
och déi Iddi vun der CSV, fir déi Start-Up-Wunnengen ze
maachen. Dat ass och eppes, wat an déi richteg Richtung geet. Wéi gesot, mir hunn och Sympathie mat der
Motioun, mä mir sinn awer der Meenung, an aus ganz
déiwem Häerz, dass mir zu Diddeleng hei scho gutt Efforte maachen an op deem richtege Wee sinn. Mir bleiwen och dohannert, dass mir och weider promovéieren,
Wunnraum ze schafen, mä mir droen déi Motioun awer
net mat, mä d’Sympathie zur Motioun, déi hu mir awer.
Dann zu der Motioun zum Waasserpräis. Do huet d’CSV
ëmmer eng ganz kloer Linn verfollegt, dat ass einfach e
Pollueur-Payeur-Prinzip; deen dee Waasser verbraucht,
dee bezilt Waasser. Mir hunn den Office social, mir hunn
eng Allocation de vie chère, wou jiddwereen, dee wierklech nécessiteux ass, gehollef kritt. Ech denken, de
Prinzip vum Pollueur-Payeur dat soll an allem wat De-

cheten ubelaangt wierken. Do gi mir och net hannert eis
Wierder, do sti mir do dozou an ech huelen un, den Här
Manderscheid oder den Här Buergermeeschter wäerten eis och nach d’Ziffere soen, wéi vill Leit dann och
wierklech op den Office social duerkommen, déi soen,
hei mir kënnen eis Waasserrechnung net bezuelen, bei
eis gëtt keen am Ree stoe gelooss, an ech denken, mir
bleiwen einfach op där Linn. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
der Madame Kayser, den Här Rech huet elo d’Wuert.

Romy Rech (LSAP): Merci Här Buergermeeschter,
Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Schäffen- a Gemengerot. Ech ka villes vun deem, wat meng zwou Virriednerinne gesot hunn, integral ënnersträichen. Ech ënnersträichen awer och, an den Här Thill weess dat,
dass hie mat där doter Motioun ganz sécher den Nerf
hei trefft vun alle Fraktiounen, an dat geet och an der
Zäit scho jett Joren zeréck.
Wunnraum à coût modéré, wéi d’Madame Kayser dat
elo richteg gesot huet, dat ass leider hei zu Lëtzebuerg ausgeaart. Mir hunn haut och bei de Budgetsinterventiounen an och d’lescht Woch gesinn, dass wann ee
kuckt, si vill Leit hei zu Lëtzebuerg, ech soen et nach
eng Kéier, ech hunn och länger Zäit mam Här Thill och
iwwert déi dote Problematik eng Kéier geschwat, mir
haten e laangen Austausch mateneen am Office social, deen och ganz flott a ganz interessant verlaf ass,
et soll een awer net ze vill simplistesch an d’Madame
Kayser huet dat och gesot, ze vill simplistesch an där
doter Problematik virgoen, well de Lëtzebuerger, ech
soen et nach eng Kéier, ass an där doter Diskussioun
iwwer Joerzéngte scho relativ pervers.
Mir mussen eis och awer selwer alleguer e bësselchen
op de Kënn späizen an där dote Problematik. Dir wësst,
dass de Gros vun de Lëtzebuerger hei zu Lëtzebuerg Proprietaire si vun enger oder zwou Immobilien, Dir wësst
och wéi d’finanziell an d’wirtschaftlech Entwécklung hei
zu Lëtzebuerg ass, dass een op de Banke mëttlerweil
iwwerhaapt näischt méi kritt fir seng Suen, au contraire,
dass ee geschwë bezuele muss, wann ee puer Suen op
der Bank parkt, och den Autonormalverbraucher.
Wat mécht de Lëtzebuerger, deen natierlech net op de
Kapp gefall ass an deen e puer Suen op der Säit huet an
déi och wëll fructueusement placéieren, dee keeft eng
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Immobilie, eng zweet, eng drëtt, fir seng Suen ze placéieren. Et ass net méi schwéier wéi dat, mä dat mécht de
Logementsmaart an de Wunnmaart an de Baumaart extrem deier hei zu Lëtzebuerg. Also w.e.g., d’Perversitéit
am System net vergiessen. Nach eng Kéier wëll ech betounen, dass Dir den Nerf trefft an dass Dir hei ganz sécher bei ville Leit, a bei alle Leit op oppen Oueren trefft,
mä mir mussen oppassen, och finanztechnesch gesinn.
Déi Virschléi, déi um Dësch leien, an do ginn ech der Madame Goergen och recht, an och der Madame Kayser,
dat ass e bësselche sou eng einfach Rechnung.
Dir dierft ni vergiessen, egal wat fir ee Projet, dass mir
hei alleguer zesumme stëmmen, dass mir dee musse
virfinanzéieren. A wa mir virfinanzéieren, musse mir och
wëssen, dass d’Subventionéierung vum Staat, jo déi
kënnt, mä déi kënnt iergendwéini wann. Dat heescht, an
der Virfinanzéierung musse mir op d’mannst een oder
zwee Joer villäicht, oder och nach méi laang, waarden,
bis de Retour kënnt. An da soen ech Iech ganz éierlech
alleguer, komme mir an e ganz groussen Dilemma, well
da verléiere mir dee wichtegen Equiliber an eisen Affektatioune vun eisem Budget an déi eenzel Beräicher,
Kultur, Sport, Soziales, egal, all déi Beräicher, Infrastrukturen, dee finanziellen Equiliber hypothekéiere mir
a stellen en extrem a Fro. Dat heescht, mir blockéieren
eis hei an dësem Gemengerot mat sou Initiativen selwer. Dat wëll net heeschen, an do ginn ech och menge
Virriednerinnen absolut Recht, an eis Fraktioun gesäit dat och esou, dass een näischt soll maachen. Dat
wëll dat iwwerhaapt net heeschen. De Schäfferot an
och dës Majoritéit wëll selbstverständlech virufueren
an deenen Efforten, déi hei virgenannt gi sinn, mä wëll
awer och keng Loftschlässer bauen.
De Fonds du Logement huet bei sengem 20. Jubiläum,
an der Statistik si mir gewuer ginn, dass dee gudde
Fonds de Logement an 20 Joer 1800 Wunnenge gebaut huet. Maache mir eis hei banne w.e.g. net vir, wéi
wa mir muer géife mat der Schëpp an eegener Regie,
well ech hei betounen, dat muss een awer och nach eng
Kéier definéieren a kloer soen, wat dat heescht an eegener Regie, d’Schëpp an de Grapp huelen an da locker
vom Hocker dem Fonds de Logement seng Aktivitéit iwwer 20 Joer an 3 - 4 Joer hei iwwert d’Bühn géifen zéien. Dir kënnt awer net vun engem LSAP-, oder vun iwwerhaapt engem Vertrieder hei an dësem Gemengerot,
verlaangen, dass mir dobausse virun d’Biergerinnen a
Bierger trieden an soen, mir hunn elo d’Formel fonnt.
Dat ass net wouer. Mir hunn se net fonnt. Da kënnt
nach d’Definitioun dobäi, de Begrëff Sozialwunneng, hei

zu Lëtzebuerg, Begrëff Sozialwunneng, 4.000,- Euro de
Metercarré. Och dat, et deet mir schrecklech Leed,
ass eng lëtzebuergesch Kränkt. Net eng diddelengeresch Kränkt, eng lëtzebuergesch Kränkt, an do sinn
aner méi grouss Geeschter dru gescheitert wéi mir
hei, ënner anerem de Staatsminister Juncker an der
Zäit, dee gesot huet hie géif “Chefsache” doraus maachen, deen dat och ganz éierlech a ganz fein gemengt
huet, mä deen sech awer och un deenen dote Realitéite gestouss huet. Do ass guer keen Zweiwel. Mir
sinn hei am Gaang, an dat ass fir mech ganz wichteg,
dat ass och vun de Virriednerinnen hei gesot ginn, mir
sinn am Gaang mat Fonds du Logement, mat SNHBM,
mat allen Acteuren um Terrain, déi Diskussioun huet jo
och elo ugefaang a mir hunn och un där Diskussioun
participéiert, wann Dir géift héieren, wat hei zu Lëtzebuerg en Zizanie ass vun de Meenungen an där ganzer
Wunnengsproblematik. Et ass gutt, dass den Dialog elo
ugefaangen huet, dass d’Diskussioun ugefaangen huet,
déi ass och wichteg, mir brauchen déi Diskussioun do
och, mir mussen och eppes ënnerhuelen, mä mir kréie
weder en Haus, nach eng Bauplaz, nach en Terrain zum
Lëtzebuerger Nulltarif. Vergiesst et, et ass net wouer,
et ass eng Illusioun.
Dann ass mat Recht hei gesot ginn, an dat hutt Dir och
gutt gesot an Ärer Motioun Här Thill, dass bei deene
500 Wunnengen dann de locative Präis vum Metercarré wär 6,- Euro. Ech kann Iech berouegen Här Thill, et
ass zum Beispill, ech soen elo nëmmen dat Beispill vun
deenen 3 Logementer, 2 Haiser an 1 Appartement, wat
den Office social och am Moment ënner Locatioun huet
vu privat Leit, do beweegt sech de Loyerspräis zwëschent 6,- an 10,- Euro. Dat heescht, Dir gesitt awer,
dass hei, an dat huet d’Madame Kayser ganz richteg
gesot, awer de Feeling, d’Fangerspëtzegefill, fir an där
doter Dengen ze bleiwen, zwëschent 6,- an 10,- Euro,
wat Galaxien ewech ass vum reelle Präis, deen hei um
Maart gehandelt gëtt zwëschent 17,- an 23,- Euro de
Metercarré, dass mir dat schonn hei, zwar am klengen,
léiwe klenge lokalen Diddeleng, praktizéieren, ouni Iech
vir z’enthalen, dass déi Wunnengen, déi der Gemeng
gehéieren an déi och zu Locatioun fir déi Leit, déi op der
ënneschter Spross sinn, zu engem méi wéi sozialen an
anstännege Mietpräis zur Verfügung gestallt ginn.
Dat ass awer net alles an dat léist och net all Problemer. Net jiddwerengem, deem mir e Logement ginn,
oder jiddwereen, deen e Logement à coût modéré kritt,
gëtt och nach eens domat. Mir brauchen och nach heiansdo den Encadrement an de Suivi vun deene Leit. An
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ech ginn Iech et ganz gär souguer direkt schrëftlech,
mir sinn net outilléiert, fir dat am Moment ze maachen. Ech hunn Iech dat leschte Freideg scho gesot,
mir si frou, wa mir mat alle Partner um soziale Gebitt
Léisunge sichen, diskutéieren a fannen, fir och de Suivi, den Encadrement vu sou Leit ze sichen.
An da kënnt dat dobäi, an do ginn ech Iech vollkomme recht Madame Kayser, net nëmme jiddwereen dee
bedürfteg ass oder deen op der ënneschter Spross
ass, et sinn der och, déi géifen eens ginn, mä wou
de Loyer se awer trotzdem immens beschäftegt. Och
no deene musse mir kucken. All dat trefft mat Ärer
Motioun den Nerf vun de Leit hei bannen, de Realismus feelt mir, d’Situatioun, wéi sech um Terrain am
Moment presentéiert, feelt mir och, an net nëmme
mir, mä och eiser Fraktioun. Aus där Ursaach stëmme
mir dat doten net, wëll awer net heeschen, dass mir
eis alleguer där wichteger a gudder Diskussioun, wou
mir de Leit, a virun allem deene Biergerinnen an deene
Bierger an deene Famillen, déi finanziell oder materiell
net sou gutt do stinn, dass mir deenen an der Zukunft
ëmmerhi weider mat deenen dote Saache sollen hëllefen, well de Loyer stierzt der ganz vill “Jenseits des
Guten, also zum Bösen”. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Här Rech. Nach weider Stellungnamen? Den Här
Thill, den Auteur vun der Motioun.

Joseph Thill (Déi Lénk): Merci Här Buergermeeschter.
Just fir op verschidden Awänn wat déi Motioun Wunnengsbau ubelaangt anzegoen. Zur Motioun Waasser
brauch ech keng Stellung méi ze huelen, d'Motioun u
sech, déi ass do kloer, do hunn d’Leit verschidde Meenungen driwwer, dat ass ebe jidderengem seng Saach.
Mä ech wollt awer zu eiser Motioun, wat de Wunnengsbau ubelaangt, verschidden Explikatioune ginn.
Den Här Rech huet vum Staatsminister Juncker geschwat a gesot, deen hätt doraus eng Chefsaach gemaach an net réusséiert, e wollt villäicht net réusséieren. Well et muss ee soen, dass wann ee wierklech
Wunnengsbau bedreift, an d’Loyere ginn erof, an de Kafpräis vun Haiser geet erof, wéi Dir och selwer ganz richteg gesot hutt, do sinn eng Rei Wäler, Lëtzebuerger,
déi an Immobilien investéiert hunn, net frou driwwer.
Mat sou enger Politik, do mécht een sech net nëmme
Frënn. Dat soll eis awer net verhënneren ze denken, mir

kréichen dat fäerdeg, besser wéi den Här Juncker, an
dass et och wichteg ass, dass mir et fäerdeg kréien.
Do kommen ech zu mengem zweete Punkt, wat
heescht hei sozial? Am Gesetz an am Reglement, do
ass dee Begrëff net däitlech definéiert, an ech wëll hei
ganz kloer soen, déi Motioun, déi mir erabréngen, déi
fänkt do un, wou den Office social ophält. Den Office
social gëtt Wunnengen un “Familles nécessiteuses”,
déi ganz oft oder bal ëmmer och nach e Suivi brauchen, dat ass bei där hei Approche net de Fall. Dat hei
wennt sech ganz kloer u Leit, déi eleng eens ginn, mä
wou einfach d’Akommessituatioun net genügend ass,
fir um lëtzebuergesche Marché eens ze ginn.
Ech kommen da bei en drëtte Punkt, also et gëtt e groussen Ënnerscheet zwëschent engem Prêt fir de Centre
Hartmann an engem Prêt fir Wunnengsbau. An deem
Sënn, dass wann een de Prêt vum Centre Hartmann ofgestottert huet, an de Centre Hartmann oder soss eng
Infrastruktur ass 30, 40 oder 50 Joer al, da muss een
en neie Prêt ophuelen an dat Gebai nei bauen. Wann een
a Wunnengen investéiert, ausser Cattenom géif explodéieren, dann huet dee Wäert vun deene Wunnengen hei
zu Lëtzebuerg dee ganzen Zäit zougeholl. Wann een de
Prêt also ofgestottert huet, dann ass ee méi räich wéi
virdrun. An deem Sënn ass e Prêt vum Wunnengsbau
ganz verschidde vun aneren Investitiounskreditter.
E 4. Punkt, deen och ganz wichteg ass, ass dass
d’Reglement, ech schwätze vun deem vum 16. November 1998 iwwert d’Fërderung vum soziale Wunnengsbau, seet ganz kloer a sengem Artikel 13, an ech liese
vir, “si le promoteur est une commune, l’application
de critères de priorité des ménages et d’attribution
de logements peut être réservée aux seuls ménages
qui sont domiciliés sur son territoire depuis au moins
trois ans, ainsi qu’aux ménages dont un membre au
moins exerce son activité professionnelle sur le territoire de la commune. “ Also hei wär ganz kloer eng
Aktioun fir d’Diddelenger Bierger. An doduerch, dass
mir eng Rei Leit da vun deem normalen Wunnengsmarché erofkréien, well déi natierlech an d’Wunnenge géife
goen, déi méi bëlleg sinn, hätt déi Aktioun e positiven
Effekt op d’ganz Wunnengssituatioun zu Diddeleng.
Also déi Preferenz fir d’Awunner vun der Gemeng dat
ass schonn e ganz wichtegen Aspekt vun der Saach.
Virfinanzéierung, do kéint ech Iech eigentlech äntweren,
Jo, mä wa mir dat an der heiteger Situatioun maachen,
da verdénge mir nach Geld domat. Also ass dat eigent-
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lech fir de Moment keen Argument, fir net an déi Richtung ze goen. Mä allgemeng, do kommen ech da bei mäi
Schlusssaz, also dat Dokument, wat ech verschéckt
hunn, dat ass en offent Dokument, et ka jiddereen dra
bastele goen, an ech kommen och ganz gären, ech hätt
elo virgeschloen eng Kéier an d’Finanzkommissioun, vu
verschiddene Säite gëtt gemengt, eis Hypotheese wären net realistesch, also mir kënne roueg doriwwer eng
Kéier diskutéieren a weider déi Berechnung, déi effektiv
zimlech komplex ass, eng Kéier am Detail duerchhuelen,
well d’Aarbecht ass gemaach, et kann ee wéi gesot zu
all Moment drun änneren a kucken, wat dann dobäi erauskënnt. Mä ech fannen de Schema ass interessant
genuch, fir sech d’Méi ze ginn, ze kucken, wat ënner
aneren Hypotheesen dobäi erauskéim. Ech soen Iech
Merci fir Är Opmierksamkeet.

3. Äntwerte vum Buergermeeschter an de
Schäffen op d’Froe vum
Gemengerot
Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
och dem Här Thill fir nach déi dote Präzisioune wat
d’Motioun ugeet iwwert de Wunnraum.
Ech géif proposéieren, dass mir iwwer ginn hei am
Schäfferot op d’Stellungnam zu de verschidden Diskussiounen, déi stattfonnt hunn.
Villäicht geet awer nach een oder deen anere Member
vum Schäfferot op d’Motioun an.
Duerno komme mir natierlech zum Vott vum Budget, respektiv herno och zu de Votte vun deenen zwou Motiounen.
Da géif ech nach eng Kéier op de Budget initial 2017
agoen a puer generell Consideratioune maachen an dann
herno op déi verschidde méi spezifesch Stellungnamen
agoen. Ech mengen, hei d’Kolleegen aus dem Schäfferot
wäerten dat och maachen, dann à tour de rôle.
Am Initial 2017 viraussiichtlech e Boni vun 2,3 Milliounen Euro, Reserve vun 12,5 Milliounen Euro, mir huele

keen Emprunt, d’Pro-Kapp-Schold d’nächst Joer geet
erof, iwwert d’Reform vun de Gemengefinanze kréie
mir 2018 5,4 Milliounen Euro méi, d’Finanzsituatioun
ass gutt a mir mierken, dass generell d’Diskussioun,
déi mir hei hate de moien, dat och gedeelt gëtt, och
mat deem een oder deem aneren Ausschwäifer, mä
generell gëtt d’Finanzsituatioun positiv ageschätzt.
Schonn erstaunlech ass et, dass um Niveau vun de
Gemengefinanzen d’CSV Diddeleng der Meenung ass,
dass dat gutt, ass dass d’Gemeng Diddeleng 5,4 Milliounen Euro méi kritt, wou op där anerer Säit awer
d’CSV um nationale Plang absolut deen dote Modell,
deen elo ëmgesat gëtt an der Stad Diddeleng zegutt
kënnt, absolut net der Meenung war an aner Modeller
proposéiert huet, wou der Stad Diddeleng als CDAGemeng mat hirem regionale Rôle deem net Rechnung
gedroe gi wär. Ech fannen dat scho ganz erstaunlech,
mä d’CSV stécht voller Iwwerraschungen.
Wat sech och hei erausgeschielt huet, generell, et
kann een sech net ëmmer d’Kiischte vum Kuch huelen.
Projeten, déi positiv gutt gewäert sinn, dobäi iergendwéi ass et bëssen an der Kontinuitéit vun der Rhetorik
vun der CSV, et war ëmmer d’Initiativ vun der CSV iergendwéi, do vun Ufank un, an déi Projeten, déi een da
manner gutt fënnt, déi aus hirer Vue schlecht sinn, déi
ginn dann hei probéiert schlecht ze rieden.
Et mierkt een och do, dass d’CSV hir Approche bäibehält, mä Gemengepolitik kann een deementspriechend
awer net sou maachen. Engersäits. Op där anerer
Säit, wéi gesot, begréisst se dass d’Pro-Kapp-Schold
niddereg ass, op där anerer Säit awer seet, dass et
gutt ass, dass ee keen Emprunt ophëlt an awer seet
och op där anerer Säit, dass d’Annuitéiten ee Budget gravéieren an och belaaschten. Dat eent ass mat
deem anere liéiert. Et ass op alle Fall e kontradiktoreschen Discours, deen hei gehale gëtt.
Generell d’Appreciatioun zu der Personalpolitik. Dës Gemeng, dës Majoritéit, an awer och eng ganz Rei Leit hei
aus der Oppositioun, dat huet een de Moie ganz kloer
eraushéieren, déi trieden dofir an, dass een e gudden
ëffentleche Service huet an och do mierkt een an der
Diskussioun vun der CSV, approuvéiere wa mir Personal engagéieren, déi vu 75% vum Staat gedroe ginn,
do ass alles ok, do ass alles gutt, a wann et Personalposte sinn, déi 100% vun der Gemeng gedroe ginn,
do ass ee méi kritesch. Abee, sou kann ee Personalpolitik am Fong net bedreiwen, Personalpolitik ass e
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Ganzt, an déi Propos, déi Recommandatioun, dass wa
Leit an d’Pensioun ginn, dass een déi net 1 zu 1 besetzt, ech ginn déi dote Recommandatioun ganz gäre
weider souwuel un d’Beamtendelegatioun, wéi och un
d’Salariésdelegatioun, fir dass se am Fong och déi dote
Positioun kenneléieren. Mir sti fir e gudden ëffentleche
Service, do brauch ee gutt forméiert Personal. An deene
leschte Joren hu mir dat och gemaach. Natierlech muss
een de strukturelle Budget am A behalen an an deem
Kader ass et och wichteg, wa mir déi finanziell Sprëtz
kréien 2018 vu 5,4 Milliounen, dass een och de Volet vun
de Personalkäschte ganz kloer am A behält. Et kann een
also ëmmer kucken, wat een net huet Madame Kayser,
quasi ausblenden, wat een huet, oder ëmgedréint, kucke
wat een huet an ëmmer ervirsträiche wat een net huet.
Et soll een ëmmer e globaalt Bild hunn. Dat als generell
Consideratioun zu deem wat d’CSV gesot huet.
Engersäits mierken ech eraus bei de Kolleege vun
deene Gréngen, do gëtt engersäits d’finanziell Situatioun gutt ageschat, d’Situatioun soll sou weider
bestoen, dass mir a gesonden dréchnen Dicher sinn,
dass mir weider solle Sputt behalen, op där anerer
Säit gëtt da gesot, dass an dësem Budget keng Visioune sinn, dat ass och e bësse kontradiktoresch, mä
ech wäert herno och e bësse méi am Detail nach dorop
agoen. Op alle Fall, dee Budget, dee mir hei opgestallt
hunn 2017 mat deene 17 Milliounen Euro, déi mir hei
investéieren, do ass ganz kloer de Mënsch am Mëttelpunkt an et ass och dofir, wou mir dat maachen, fir
d’Diddelenger Bierger. An dann hei un de Parteien hir
Decisioun ze huelen, ob mir dat dann dee Moment sou
ëmsetzen, wéi hei gesot oder och net.
Generell muss een hei soen, dass duerch d’Reform vun de
Gemengefinanze keng nei Kompetenzen op d’Gemengen
duerkommen, ausser et géif eng territorial Reform gemaach ginn. Et kënnt eis elo endlech dat zegutt, wat eis
nach ëmmer hätt sollten zegutt kommen als Stad Diddeleng. Als regional CDA-Gemeng hu mir ni genuch Moyene kritt, fir dat ëmzesetzen, mir hunn et awer ëmgesat
trotz net deenen néidege finanzielle Moyenen, déi mir
eben halt kritt hunn. Am Fong kënnt hei endlech Gerechtegkeet eran duerch dee politesche Courage, dee gewise
ginn ass, fir dës Gemengereform ëmzesetzen. Ech mengen, dass mir och iwwert deen dote Wee endlech eisem
Rôle kënne gerecht ginn, well mir och déi finanziell Moyenen hunn, fir dat kënne weider ze bedreiwen.
Dat e bëssen zu deene generelle Consideratioune wat
dëse Budget ugeet, respektiv awer och wat déi nächst

Legislaturperiod ugeet, well déi nächst Majoritéit op
alle Fall en zolidd Polster huet, fir eng ganz Rei Projeten
an Ugrëff ze huelen, déi virun der Dier stinn a mir hunn
déi am Kader vum Budget 2017 ganz kloer skizzéiert.
Wann ee gesäit, wéi d’Stad Diddeleng sech weider wäert entwéckelen um Niveau vum Wunnengsbau, do ass
natierlech och de Corollaire, dass eng ganz Rei ëffentlech Infrastrukture wäerte kommen; Schoulen, Maisonrelaisen, Crèchen, e Precoce an och dat, en néidegen
Invest, brauch, fir déi Projete kënnen ëmzesetzen, och
wann een deementspriechend Subside kritt vum Staat.
Dat e bëssen zu deene generelle Consideratiounen.
Villäicht e bësse méi spezifesch par rapport zu deene
verschiddene Positiounen hei vun de Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Gemengerot. Wat d’Zone Helper
ugeet, respektiv d’generell Entwécklung vun der Stad
Diddeleng, de Projet Neischmelz an de Projet Helper,
do schaffe mir op Héichdrock dorunner weider, sou
wéi dat och déi lescht Méint dëst Joer de Fall war.
Ech hat ganz kloer hei am Kader vum Budget gesot,
dass de Projet Neischmelz viraussiichtlech am Fréijoer
d’nächst Joer an d’Prozedur geet. De PAP Helper, e
Projet dovunner, deen ass plus minus ausgeschafft an
elo geet et drëm d’Proprietairë ronderëm deen doten
Entwécklungsprojet ze kréien, well wann d’Proprietairë
bei deem dote Projet net matmaachen, da gëtt och de
Projet Helper an där Ausriichtung, déi mir ginn hunn,
fir eng Handwierkerzon, respektiv eng Mixitéitszon,
näischt, wann d’Proprietairen do net matmaachen.
Generell och d’Stadentwécklung, mir si frou, dass mir
europäesch Gelder kréien, hat ugangs vum leschte Gemengerot jo gesot, dass mir 40% de Subsid kréien,
well ebe grad um nationale Plang keng Subside fir sou
Projete virgesi sinn an do effektiv national Stelle grad
op déi europäesch Fërdergelder verweisen, déi effektiv
do sinn, fir dat doten ofzedecken. Fir déi éischt Phas
kréie mir hei 40% an natierlech, wa mir déi zweet,
respektiv déi drëtt Phas an Ugrëff huelen, musse mir
natierlech allkéiers eng Demande maachen, fir dann
och allkéiers FEDER-Gelder ze kréien.
Par rapport zu der Diskussioun ronderëm d’Diddelenger
Spidol, ech ginn net nach eng Kéier am Detail dorop
an, mir hu scho ganz oft hei am Gemengerot driwwer
diskutéiert a wäerten och nach eng Kéier diskutéieren,
well net méi spéit wéi dës Woch de Verwaltungsrot
siégéiert huet an och festgehalen huet, dass e wéilt
an déi Richtung goen, also aktéiert huet als Decisioun fir d’Dissolutioun vum Hospice civil ze maachen
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an, dat wäert och matgedeelt ginn, dem Interieur, sou
dass mir am Fong d’nächst Joer dann och hei kënnen
d’Dissolutioun vum Hospice civil maachen. Fazit ass,
dass mir festgehalen hunn, dass d’Konten op Enn vun
dësem Joer sollen arrêtéiert ginn, sou wéi dat de Kader vun de Finanzen eben och oft ass bei engem Betrib.

dass en ass, mol sou Echoe kritt huet, dass effektiv a
private Crèchen, dat net sou leeft, wéi et sollt lafen.
Dofir en nationale Kader, deen natierlech iwwert déi
Agent-regionauxen och um lokale Plang Nidderschrëfte
wäert fannen an deene verschiddene Strukturen och
an deem Sënn ganz wichteg ass a mir natierlech och
als Gemeng concernéiert sinn.

Dat par rapport zum Spidol. Richteg ass, a mir hunn
dat effektiv nogepréift, dat hu mir och geschriwwen an
eiser Äntwert, et ass deemools deen Emprunt opgeholl
gi vu 4 Milliounen Euro, fir dee Montant eben ze decken,
deen d’Diddelenger Gemeng ëmmer an den Hospice civil
investéiert huet a wou mir ganz kloer woussten, dass
mir déi Suen net méi géifen erëmkréien. Woher nehmen
wenn nicht stehlen? Dat maache mir hei net, dofir hu
mir hei en Emprunt opgeholl, fir déi Suen, déi mir investéiert hunn, eis kënnen erëmzeginn, well den Hospice
civil, dat wësse mir, dat hu mir schonn laang hei driwwer diskutéiert, déi Suen net huet, fir eis ze rembourséieren an dofir komme mir och heihinner zeréck, fir dann
d’Dissolutioun vum Hospice civil ganz kloer ze maachen.

Projet “Am Duerf” ass ugeschwat ginn par rapport zu
der Stadentwécklung. Et gouf gesot et wär e private Projet, dat ass richteg, et ass e private Projet,
mä de Projet wär och net méiglech gewiescht, wann
d’Gemeng hir Terrainen net eraginn hätt, fir dat ze
verwierklechen. Mir sinn hei an enger Situatioun, wou
d’Gemeng am Fong op hirem Territoire 2 Terrainen eraginn huet, engersäits fir de Projet “Am Duerf” an op
där anerer Säit fir de Projet Shared Space, sou dass
mir ganz flott zwee Projete kënne realiséieren, déi och
ganz kloer zu der Identitéit vun dëser Stad wäerte bäidroen a wou och natierlech d’Attraktivitéit vun der
Stad Diddeleng weider wäert gefërdert ginn.

Wat d’ëffentlech Strukturen ugeet, respektiv eis
Schoulen, dass do eng ganz Rei Projete jo matgedroen
ginn an ech fannen och gutt, dass quasi 90% vun de Projeten, déi mir hei diskutéiere ginn effektiv duerch d’Bänk
gedroen, wat jo och e positive Message ass. Dat heescht,
dass mir zesumme wëlle mat Nuancen d’Stad Diddeleng
weiderbréngen an dass mir déi lescht Jore ganz vill Efforte gemaach hunn, fir an eis ëffentlech Schoulgebaier
z’investéieren, respektiv ze renovéieren. An och do fënnt
ee ganz kloer hei en Akzent an dësem Budget erëm. Ech
hat och ganz kloer gesot, dass mir och dem Ministère e
Courrier gemaach haten, fir zousätzlech Posten ze kréien. Do waarde mir nach op d’Äntwert, mä och am Kader
vun der Aweiung vun der Maison-relais Gaffelt hate mir
dem Minister dat nach eng Kéier mat Nodrock deementspriechend ganz kloer gesot, dass dat eng Wichtegkeet
fir d’Stad Diddeleng wier.

Wat de subventionéiert Logement ugeet, notamment
au par rapport zu Lenkeschléi. Do si mir am Fong un
de Präisser gebonne vum 2. Courrier. Do si mir bei
deene 4.000,- Euro de Metercarré, wou mir op där
anerer Säit natierlech wëssen, dass de Staat 75%
subventionéiert bis maximal 2.500,- Euro. Nach si mir
hei an enger Konventioun gewiescht, wou d’Gemeng en
Droit de péremption huet, do si mir e Schratt méi wäit
gaange wéi beim Projet “Am Duerf” a wann d’Gemeng
schonn e Virkafsrecht huet, dann ass et natierlech
och wichteg, dee Gebrauch ze maachen. Hei ass jo déi
éischt Kéier, wou mir de Courrier kritt hunn an en fonction vun der Evolutioun vun den Aarbechten op Lenkeschléi, wou eng ganz Rei Wunnengen fäerdeg ginn,
wäerte mir systematesch saiséiert gi vum Promoteur
als Gemeng, a wou mir gefrot ginn, ob mir vun deem
Virkafsrecht wëlle Gebrauch maachen oder net.

Par rapport zu de Crèche-privéeen, ech mengen, dat
neit Gesetz iwwert d’Strukturen, iwwert d’Assurancequalité, iwwert d’Agent-régionauxen an och iwwert
d’Agrementen e Qualitéitssprong ass, wou net nëmmen déi ëffentlech Strukturen dovunner profitéieren,
wéi eis Maison-relaisen, mä och déi privat Crèchë wéi
och d’Dageselteren, dee Kader musse respektéieren,
sou dass am Fong iwwert den nationale Kader och dee
wichtege Kader geschaaft ginn ass, fir déi dote Suerg
opzefänken. An dat ass eng Suerg, déi mir alleguerten
hei deelen, well jiddereen, egal a wéi enger Situatioun

Par rapport zum Jugendhaus, do ass et jo esou, dass
verschidde Fraise virdru vun der ASBL gedroe gi sinn an
d’Gemeng an de Staat jo zu 50-50% se gedroen hunn,
fënnt een eng besser oder méi kloer Oplëschtung elo
am Gemengebudget dëst Joer erëm am Initial 2017,
well mir och als Gemeng elo eng Rei Fraisen droen. Fazit ass awer summa summarum, wann ee kuckt, wat
mir als Ausgaben hunn, respektiv als Recetten hunn,
maache mir am Fong 28.000,- Euro Depensen, déi mir
manner hunn par rapport zum Rectifié 2016, also mir
spuere bei dëser Operatioun. Et huet awer natierlech
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och mam Personalschlëssel ze dinn, natierlech wann
dee Personalschlëssel sech wäert ännere par rapport
zu deem aktuellen, geet natierlech d’Enveloppe vun der
Gemeng erop, mä och déi vum Staat geet deementspriechend erop, sou dass do keng weider gréisser
Diskrepanze sinn.
Par rapport zu der Demande wat de Sekretär ugeet
vun der Commission scolaire, et ass richteg, dass e
Budget dra steet, wat seng Indemnitéit ugeet, mä
dëst Joer wéi och d’nächst Joer ass am Fong de Sekretär vun dëser Kommissioun, deen op seng Indemnitéit verzicht, sou dass et an Ekonomie fält, och wann
et hei am Budget steet.
D’Lëscht vun de Syndikater, wëll ech awer hei nach
eng Kéier präziséieren, déi war verschéckt ginn an déi
fënnt een och an eiser Cloud.
Et ass richteg, et ass en neie Modus, dass déi net méi
Partie intégrante vum Budgetsdokument ass, déi fënnt
een awer als Annex an der Cloud, déi mir verschéckt
hunn an do gesäit ee ganz kloer souwuel am Ordinairë
wéi och am Extraordinairen, wat déi verschidden Invester sinn, déi mir tätegen um Niveau vun de Syndikater.
Frais-de-routen ass ugeschwat ginn, dat sinn d’Fraisde-routen, déi falen ënner de Personalbüro, mä dat
sinn d’Frais-de-routen, déi fir d’ganz Personal do sinn,
wann se a Formatioun ginn. Dat ass e Montant, deen
net geännert huet. Ech sinn ëmmer verwonnert, dass
hei Saachen opgeworf ginn, déi säit Joren awer ëmmer
getätegt ginn.
Aide au tiers monde, dat ass ee Subsid, deen un Diddeleng Hëlleft kënnt, dat ass scho säit iwwert gutt
10 Joer, 15 Joer, wou dat sou ass. Mir hei zu Diddeleng si jo dee Wee gaangen, dass Diddeleng Hëlleft eng
ASBL ass an net eng ONG ass wéi aner Gemengen, a
wou dann och dann de Budget vun anere Gemengen,
déi sech och “Hëlleft” nennen, carrément an hirem
Budget erëmfënnt. Dat heiten ass wierklech en toute
transparence keen neie Moment, mä et ass e Subsid,
deen d’Gemeng Diddeleng Hëlleft gëtt, fir déi Subsiden
och weider kënnen ze ginn un d’Lëtzebuerger ONGen,
déi en Accord-cadre hu mam Kooperatiounsministère.
Wat d’Personal ugeet, wat d’Garagen an d’Ateliere
betrëfft, do ass engersäits deen neie Mataarbechter
dran erëmzefannen, dee mir hei fir de Service Circulation, do hu mir jo laang missen ausschreiwen, bis mir

ee fonnt hunn, deen sech gemellt huet, dee mir hei
agestallt hunn, deen natierlech d’nächst Joer zu Buch
schléit. An deem dote Montant fënnt een natierlech
och d’Indextranche erëm an d’generell Evolutioun vun
de Salairen an den Ateliersbetriber, deem musse mir
an deene verschiddene Budgeten an deene verschiddene Servicer och ganz kloer Rechnung droen.
Wat d’Capitale européenne de la culture ugeet, déi
10.000,- Euro, déi mir hei asetzen, dat ass d’Part,
déi d’Gemeng bezilt fir engersäits de Coordinateur
général, respektiv d’Directrice artistique, fir déi kënnen ze bezuelen. Dat heiten ass e Wee, deen all Gemeng, déi matmécht, an hire Budget ageschriwwen
huet, an op där anerer Säit jo och de Staat säi Budget
ageschriwwen huet, well eng Recommandatioun war
vum internationale Jury, well mir jo am September
2017 den Dossier nach eng Kéier mussen verdeedegen, virun der Summervakanz den Dossier mussen un
d’Europäesch Kommissioun erareechen, et war eng
Recommandatioun vum internationale Jury, dass een
sou schnell wéi méiglech nom Oral, dee mir haten an
der Stad am Kulturministère, e Coordinateur général
an en Directeur oder eng Directrice artistique soll astellen. Dat hu mir gemaach als ASBL, dat sinn natierlech Leit, déi schaffe mat Héichdrock un der Kandidatur, déi Leit kréien natierlech och hir Pai an dat
ass opgedeelt un de Schlëssel, wou de Staat bezilt,
respektiv wou d’Gemenge bezuelen, déi bei deem doten
europäesche Projet matmaachen.
Par rapport zu der genereller Appreciatioun, déi de
Romy Rech gemaach huet zu de Gemengefinanzen, déi
Appreciatioun deele mir, déi hate mir och duergeluecht
um Niveau vun der Finanzkommissioun, dass mir do
wierklech déi néideg Akzenter setzen. Engersäits eng
konsolidéiert Haushaltspolitik, eng virsiichteg Haushaltspolitik, fir déi nächst Projeten an Ugrëff ze huelen.
D’Appreciatioun, déi d’Madame Goergen ginn huet
par rapport zum Sputt, dee mir am Boni hunn, jo dee
Sputt, deen ass kleng an dee war nach all Joers kleng.
Do mierkt een ëmmer generell, mä dat ass hei zu Diddeleng net anescht wéi an anere Gemengen, wéi och
beim Staat, wann een engersäits kuckt, wat den Initial, de Budget voté ass vun engem Joer, wat de Budget
rectifié ass, respektiv wat herno de Kont, do fënnt een
ëmmer Differenzen. Dat ass och gutt esou, well et
wëll een sech jo och, an dat hu mir jo och awer hei am
Gemengerot gesinn, awer am Kader vum Joer, wann
engersäits Imprévuë kommen oder aner Projeten an
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d’Vitrinn gestallt ginn, wou och Budget nogestëmmt
gëtt, wëll een sech jo och eng gewësse Flexibilitéit
ginn, fir och Projete kënnen zesummen an Ugrëff ze
huelen. Dofir fënnt een natierlech och an deene verschiddene Budget-initiauxen, an deene verschiddene
Budget-rectifiéen, wéi och an de Konte verschidden
Ofschwäifungen. An et setzt een natierlech och mol
Budgeten an, wou een sech erwaart, dass ee Subside
vum Staat kritt, déi ee sécherlech kritt, mä wou awer
da mol effektiv och eng Verschibung stattfënnt an och
dat en Impakt huet op de Budget.
D’Annuitéite klammen ass gesot gi vun der Madame
Goergen. Jo, déi klamme säit 2013, well mir Emprunten opgeholl hunn, fir de Centre sportif René Hartmann ze finanzéieren. Mir huelen déi Emprunten ëmmer op 20 Joer. 2018 ass deen nächsten Emprunt,
dee wäert oflafen. Dat heescht, do kréie mir dann e
bësse Sputt, mä op där anere Säit huele mir d’nächst
Joer keen Emprunt op, sou dass natierlech och déi
doten Annuitéit zwar eropgeet, mä d’Pro-Kapp-Schold
deementspriechend wäert erofgoen.
Wat d’Etüd fir de lokale Musée ugeet, déi ass virun e
puer Wochen zum Ofschloss komm an ass also nach
ganz frësch. Do sinn eng ganz Rei interessant Pisten a
mir hunn awer och, déi Pisten, déi do skizzéiert gi sinn,
un den Tourismusministère weiderginn, well wann een
deen een oder deen anere Projet wéilt realiséieren, déi
eng méi kleng oder méi grouss Envergure hunn, ob dat
dee lokale Musée ass oder e bëssen an eng Richtung
geet, dass een och eis Buerg, eise Mont Saint-Jean
revaloriséiert, dat huet natierlech e gréissere finanziellen Impakt, an do war am Fong d’Iddi, dat an deen
neie Plan quinquennal mat eranzehuelen, deen den Tourismusministère all 5 Joer nei opsetzt.
Wou mir net der Meenung sinn, dass mir schonn elo
bei der éischter Phas an déi Richtung solle goe vum
Shared Space, respektiv bei der zweeter an der drëtter, dass mir an eng Foussgängerzon sollte goen. Hei
ass et ganz kloer, dat mierkt een allkéiers, wann ee
mat de Geschäftsleit diskutéiert, dass si appreciéieren, dass se an der Proximitéit fir eng kuerz Durée
eng Méiglechkeet hunn, ze parken, fir Akeef ze maachen. Dat ass en Atout, dee mir hei zu Diddeleng hunn
an ech mengen, dass mir deem Shared Space absolut eng Chance sollte ginn, fir sech kënnen ze bewären, éier een elo schonn iwwert d’Zil eraus schéisst
a seet, dass een eng Foussgängerzon soll maachen.
Wa mir eng Foussgängerzon gewollt hätten, hätt een

jo och direkt kéinten an déi dote Richtung goen, dat
war awer net de Fall. Hei ass kloer d’Identitéit an
de Projet vun engem Shared Space an deen zéie mir
duerch. An do natierlech och, wéi dat och an anere
Gemenge schonn de Fall war, muss een no enger gewëssener Zäit och e Bilan zéien, wéi dee Projet sech
ganz kloer och bewäert huet. Richteg ass awer, an
déi Approche deele mir, déi Internetplattform, déi um
internationale Plang gemaach gëtt, wou och déi lokal
Commercen dovunner kënne profitéieren. Ech hu kierzlech och nach an engem Zeitungsartikel gesinn, wéi
d’Kafkraaft an d’Ausland auswandert, d’Lëtzebuerger
Kafkraaft an d’not Grenzgebitt auswandert, dofir ass
et wichteg, dass de Staat sech iwwer e nationale
Plang mat staatleche Gelder, mat Gemengegelder,
wou d’Geschäftsverbänn mat abezu ginn, déi néideg
Plattform gëtt fir d’Kafkraaft hei am Land ze behalen,
respektiv och an de Stied, a mat deem Projet “Am Duerf”, respektiv mat deem Projet Shared Space, gi mir
ganz kloer an déi dote Richtung, fir dat méi spezifesch
nach hei zu Diddeleng kënnen ëmzesetzen.
Déi Appreciatioun, dass een natierlech Geschäftslokaler lount. Do gëtt vun anere Gemenge geschwat,
wann ech e bësse kucken, wéi et a Frankräich leeft,
do gëtt un engem Projet geschafft wou, engersäits
och d’Gemengen en Droit de préemption hunn, wa Geschäftslokaler eidel stinn, dat gëtt et hei net. Wat een
hei awer ka maachen, an dee Wee si mir agaangen, den
Här Spina wäert herno sécher méi am Detail villäicht
op dee Projet agoen, mir hunn zwee Geschäfter hei an
Diddeleng, déi eidel stinn, de fréier Buttek Silhouette an de Kaddosbuttek, do ass d’Gemeng higaangen
an huet de Proprietaire kontaktéiert. De Proprietaire
huet eis dat gratis zur Verfügung gestallt. Et muss
een och mierken, dass bei de Proprietairen och deelweis verschidde Vuë sinn.
Ech kommen elo hei mat engem anere Beispill, wéi e Bäcker/Patissier hei zougemaach huet, ass och d’Gemeng
un de Proprietaire erugetrueden, an d’Approche ass
eng aner, wann een e Proprietaire huet, deen net hei
an Diddeleng wunnt, deen en eidelt Lokal huet, deen
net déi Affinitéit huet an net gesäit dass en eidelt Lokal an engem Geschäftszentrum awer net gutt ass fir
d’Stad, an anerersäits wann een awer e Proprietaire
huet, dee vun Diddeleng ass, deen och sech Diddeleng
staark verbonne fillt a mat deem een dann och e gemeinsame Wee ka goen, fir effektiv en neie Gerant ze
fannen. Zwou Approchen, déi mir hei haten, déi mir
erëmfonnt hunn, wou awer am Fong Proprietairen e
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Prejugé favorable haten, fir mat der Gemeng zesummen ze schaffen an iwwert deen dote Wee, engersäits d’Méiglechkeet haten trotz Chantier am Duerf nei
Commercen ze kréien, et muss ee jo och soen, dass
iwwert déi lescht Méint och nei Commercen hei zu Diddeleng opgemaach hunn, wat jo och ganz positiv ass an
och net ëmmer evident ass, wann een am Kader vun
engem Chantier en neie Commerce opmécht, och dat
sinn positiv Messagë fir dës Stad, an op där anerer
Säit awer iwwert d’gratis Zurverfügungstellung vum
Lokal, deen eidel steet, en-attendant dass e Projet
realiséiert gëtt an deenen zwee Lokaler, mä déi Lokaler
notzen, fir aner Synergien. Och dat wäert zur Dynamik
vun dëser Stad bäidroen.

sief et Solarenergie, sief et d’Fotovoltaik, sief et
d’Notzung vu Gro-Waasser. De Projet vun de Wandmillen, dat sollt e Projet sinn, dee ganz Diddeleng zegutt gëtt, wéi awer och déi energetesch Approche,
déi mir am Quartier Neischmelz hunn, net sollt eng
Approche sinn, déi nëmmen dem Quartier Neischmelz
zegutt kommen, well och dat war ee Moment eng Optioun, eng autark Approche, mir waren éischter der
Meenung, dass een dat sollt opmaachen an dass och
ganz Diddeleng sollt dovunner profitéieren, well jo och
de Projet Neischmelz, och wann dat e Projet ass, deen
eis déi nächst 10 – 15 Joer begleet, jo net eng Insel
ass, dat heescht, ganz Diddeleng iwwert deen dote
Wee sollt kënnen agespeist ginn.

Da par rapport zum Här Thill, mir deelen déi Appreciatioun wat d’Gemengefinanzen ugeet, respektiv
d’Approche wat d’Gemengepersonal ugeet. Mir brauchen do en zolitte Fundus, sief et finanziell, sief et um
Niveau vum Personal par rapport zu enger qualitativer
gudder Déngschtleeschtung, déi mir hei ubidden, an
déi huelen Dag an Dag aus net of. An enger Stad, déi
weider wiisst, do ass natierlech den Challenge engersäits dat, wat fir jiddwereen normal ass, déi Normalitéit am Alldag engersäits bäizebehalen, mä och mierkt
ee generell, dass d’Ufuerderunge vun de Leit dobaussen och ëmmer méi grouss ginn, och dat ass en Challenge als Gemeng, dee Service public weider oprecht
z’erhalen, auszebauen, ze verbesseren an och iwwert
déi néideg Formatioun dat hei ze ënnerhalen.

Par rapport zu dem Gemengebuet , do deelen ech awer
net déi Approche vun deene 6 Wochen, dass dat ze
spéit ass. Déi Echoen, déi mir kréien, do kréie mir am
Fong anerer, déi si ganz positiv. Dir mierkt wéini dass
Dir vun der Iwwersetzerin de Gemengerot kritt, de
Verbatim, dann ass en Delai, wou een dra verbessert,
soubal dat fäerdeg ass a jiddereen sech un d’Delaien
hält, geet dat an den Drock an den Delai vu 6 Wochen
ass e ganz korrekten Delai. Et ass natierlech ëmmer
en Delai do, mir hate schonn Delaien, déi méi laang
waren, do war et och berechtegt, dass dat net sou
gutt war, déi hu mir opgeschafft an ech mengen, 6
Wochen ass do absolut ganz korrekt, well wann ee
kuckt, dass fir dat Ganzt jo nach muss eng Mise en
page gemaach ginn, wou muss gedréckt ginn, respektiv en toutes boîtes gemaach ginn an Diddeleng fir déi
Leit, déi jo och deementspriechend sech gemellt hunn,
respektiv per Mail verschéckt ginn. Déi Delaie sinn am
Fong deementspriechend ganz korrekt.

Par rapport zum Här Gangler, par rapport zum Kiosk
war déi Fro opkomm, wéi dee Projet weidergeet. Dee
geet gutt weider. Do ware schonn eng ganz Rei Analysen, déi mir gemaach hu mat de Kolleege vu Sites &
Monuments, wat d’Restauratioun ugeet vum Daach.
De Kiosk ass jo klasséiert wéi och d’Gemeng an déi
aner Gebaier an do musse mer am Fong deen Daach
original restauréieren, dat ass e bësse méi komplizéiert wéi mir eis dat initial geduecht haten. Dat heescht,
de Projet fënnt seng Nidderschrëft hei am Budget, mä
dat bréngt awer e puer Komplikatioune mat sech wat
d’Restauratioun halt eben ugeet a mam Sukkurs vu
Sites & Monuments a mam Architekt, mam Alain Linster, si mir am Gaang um Projet ze schaffen.
De Kolleeg René Manderscheid wäert nach op de Projet Wandenergie sécherlech agoen, mä Wandenergie
war sécherlech fir de Projet Neischmelz sou direkt am
Fong kee Lien, well mir do a Richtung gaange si vun aner
Konzepter wat d’Energien ugeet, sief et d’Geothermie,

Par rapport zum PAP Helper, déiselwecht Fro wéi
och d’Madame Kayser gestallt hat, do gi mir elo un
d’Proprietairen erun, fir se ze gewanne fir de Projet.
Ouni dat komme mir do net weider.
Dann ass hei gefrot ginn, wéi de Schäfferot dat mam
Freedefeier gesäit fir Sylvester. Déi Haltung, déi mir
hei hunn, do ass e kloere Kader wéi et och am Kaméidisreglement steet a wéi et och a vill anere Gemenge
gehandhaabt gëtt. A priori ass et jo verbueden, sou
ass et wéi d’Kaméidisreglement et virgesäit, deelweis
och d’Dispositiounen am Policereglement, do steet jo
och natierlech dran, dass wann een eng Autorisatioun
kritt, fir Freedefeier ze schéissen, muss en dat individuell beim Buergermeeschter ufroen, dat heescht,
20.320 Awunner an Diddeleng oder 8.000 Stéit miss-
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ten eng individuell Demande dem Buergermeeschter
ginn, fir kënne Freedefeier ze schéissen, wann een dat
reng formalistesch kuckt.
Mir hunn awer do ëmmer eng gewëssen Toleranz walte gelooss, sou wéi dat och an anere Stied ass, op
där anere Säit muss ee jo och soen, dass an enger
Fraktioun ginn déi doten Dispositioune wéi och aner
Dispositiounen am Policereglement wéi och am Kaméidisreglement, do sti jo Peinen drop, dat heescht,
et muss een dann en flagrant délit erwëscht ginn,
dat muss konstatéiert ginn, dat kann am Fong just
d’Police maachen, et muss eng Plainte gemaach ginn,
dat muss op d’Geriicht goen, also ass et am Fong eng
ganz Prozedur, déi do hannendru stécht wann een dat
gäre wëll duerchzéien. Et ass jo jiddwerengem iwwerlooss d’Interpretatioun ze maachen, ob dat deen dote
Wee sollt goen. Et gëtt also eng gewëssen Toleranz,
déi een do huet. Wat mech op alle Fall perséinlech als
Buergermeeschter an och als Bierger méi stéiert,
ass, dass wa Leit dat maachen, ech hu kee Problem
wa Leit feieren zu deem doten Ulass, mä hiren Dreck
da virun der Dier loossen, respektiv net ewechraumen
an den Dag drop d’Gemengeservicer do sinn, fir alles
propper ze maachen, dat ass dat wat mech hei zu Diddeleng stéiert. Et ass an der Rei wann ee feiert, mä et
muss een awer och als Bierger eng gewëssen Approche hunn, wou een dann och säin Dreck ewechraumt.
Wann dat garantéiert wär, da géifen och aner Diskussiounen deementspriechend net stattfannen, wëssen
awer, dass sou Situatiounen och bei eise Kolleege mat
véier Patten natierlech keng wëllkomme Momenter
sinn, mä sou vill dozou.
Wat de Shared Space ugeet, och do sinn ech verwonnert, wa gesot gëtt, d’CSV wär dofir agetrueden, fir
Indemnitéiten auszebezuelen oder Saachen nozeloossen. Nach hunn ech net héieren, wéi géifen déi Indemnitéiten ausgesinn, wou géife mir ufänken, wou géife
mir ophalen, fir wee wären déi geduecht, nëmme fir
déi Leit, déi an der Phas 1 sinn an net fir alleguerten
d’Diddelenger Geschäftsleit, wéi vill wären déi Indemnitéiten, wéi vill géife mir do noloossen, géife mir dat
just maachen, wann dat e Projet wär vun der Gemeng,
wéi wär d’Situatioun, wann en Abéissen ass um Niveau vum Pouvoir d’achat generell, wann en Abéissen
ass vum Chiffre-d’affaire wéi gëtt dat gemooss, so mir
10% vum Chiffre d’affaires dat variéiert natierlech vu
Geschäftsmann a Geschäftsfra vu Geschäft zu Geschäft, wéi ass do de richtegen Usaz.

Ech hu mech op alle Fall ëmfrot bei anere gréissere
Gemengen hei am Land an et ass am Fong guer näischt gemaach ginn aus deem ganz einfache Grond,
nee och net an der Stad, ech hu mat der Stadter Buergermeeschtesch geschwat, do ass näischt gemaach
ginn. Dat eenzegt, dat gemaach ginn ass an dat ass
och dat, wat mir hei zu Diddeleng gemaach hunn, dass
mir déi Moyenen, déi eis als Gemeng zur Verfügung
stinn, probéieren a Kommunikatioun oder Aktiounen
ze stiechen, wou och de Geschäftsleit deementspriechend zegutt kommen an et ass och dat, wat mir elo
gemaach hu während der Chantiersphas, wou gesot
ginn ass, dass et derwäert ass an Diddeleng akafen
ze kommen, och wann den Accès momenteweis ganz
schwiereg war, respektiv elo den éischten Tarmac geluecht ginn ass, och probéieren iwwert deen dote Wee
virun der Chrëschtzäit, respektiv während de Solden,
Aktiounen ze starten, wou mir och probéieren, Clienten erëm ze fideliséieren an an Diddeleng ze bréngen
an och iwwert deen dote Wee de Geschäftsleit entgéint ze kommen. Dat sinn déi ëffentlech finanziell Gelder,
déi een als Gemeng huet an déi een iwwert deen dote
Wee och kann investéieren, fir d’Attraktivitéit vum
Stadkär probéieren zur Geltung ze bréngen.
Par rapport zu der Fro zu der Kierch. Dir wësst jo,
dass déi ganz Renovatioun ursprénglech 1 Millioun
Euro sollt kaschten, schlussendlech si mir op engem
Montant gelant vu satter 3 Milliounen. D’Ausriichtung
war jo ëmmer déi, dass 1/3, 1/3, 1/3 sollt gedeelt
ginn. Et ass richteg, dass dat heiten e Monumentnational ass, mir hunn awer och scho ganz kloer vun
der Kierchefabrik matgedeelt kritt, dat war vun Ufank
un ëmmer ganz kloer a ganz transparent, well mir jo
och ëmmer mat hinnen e gudden Dialog haten, si hu
vun Ufank u gesot, dass si deen 1/3 net kënne bréngen, si hunn ëmmer e maximale Montant an d’Vitrinn
gesat vu 400.000,- Euro, déi si abrénge kënne par
rapport zu deem ganze Projet vun 3 Milliounen. Mir
fannen d’Nidderschrëft vun 281.000,- Euro, wat am
Fong déi éischt Phas hei ugeet. An d’Fro wéi et weidergeet, dat hängt natierlech och vun deenen zukünftege Proprietéitsverhältnisser of. Nach wësse mir
wat d’Renovatioun ugeet op verschidde Plazen och et
wichteg ass, dee Projet weiderzedreiwen ënnert där
enger oder där anerer Form.
Dann nach par rapport zu der Madame Kutten.
D’Madame Kutten seet, dass dëse Budget keng zukunftsweisend Initiative virweist, dass mir renovéieren
och do op Plazen, wou et net néideg ass, wann ech
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richteg verstanen hunn. Mir wären da frou ze wëssen,
wou genau dass dat ass a wat d’Alternative sinn. Wou
soll renovéiert ginn, wou et néideg ass, da muss een
dat och hei ganz kloer soen. Et muss ee ganz kloer
soen, wou ass et net néideg ze renovéieren a wou ass
et néideg ze renovéieren an et muss een och ganz kloer Alternative skizzéieren, well soss ass och dat ouni
gréisser weider Visiounen.
Déi Iddi vum Gemeinschaftsgaart, do hu mir d’lescht
Joer e klengen Hoff gemaach, dee ganz vill Succès hat
a wat do leider d’Vertrieder vun deene Gréngen net
gesinn, dat ass eis Struktur, déi mir hunn, bei den
Demandeur-de-protection-internationalen, wou mam
Intresseverain am Quartier Schmelz dee Projet gemaach hu mat Awunner aus dem Quartier Schmelz, do
si mir an déi dote Richtung gaangen an et ass och e
Projet, dee ganz vill Succès hat. Also hei en Tableau ze
zeechnen, wou näischt gemaach gi wier, dat ass net
richteg. An onofhängeg vun deene Projeten, déi mir
schonn haten, an de René Manderscheid wäert herno
nach drop agoen, vun der Cité Jardinière, déi mir och
ausgebaut hunn, also et ginn eng ganz Rei Initiativen.
Sécherlech kann een ëmmer aner Projeten ëmsetzen,
mir kënnen awer och lo net hei esou maachen, wéi
wann näischt gemaach gi wär.
Dann déi ganz Diskussioun ronderëm d’Beem, et ass jo
net esou dass d’Gemeng einfach sou Beem ewechhëlt,
do brauch een ëmmer eng Autorisatioun a mir hunn
och hei ganz kloer am Gemengerot wat d’Beem ugeet
ronderëm d’Kierch Stellungnam geholl a mir hunn och
hei dem Gemengerot eis Positioun dozou erkläert. Fazit ass awer, dass bei all Projet, wou sou eng Situatioun ass, och den Entrepreneur déi néideg Mesurede-protectionen huele muss par rapport zum Chantier.
Dat war an deem Dossier net anescht, wéi an aneren
Dossieren an och do ganz kloer ginn d’Assurancë sollicitéiert vun deene jeeweilegen Entreprisen, respektiv
och iwwert Affekoten, an dat geet phaseweis och ganz
haart hier, wa verschidde Leit eng bornéiert Approche
deementspriechend hunn an dat net sou tragesch gesinn.
Voilà, dat war par rapport zu deene verschiddene
Punkten op déi ech probéiert hunn anzegoe vun deene
verschiddene Conseilleren a Conseillèren. Ech mengen
et ass also e Budget, deen en zolitte Polster gëtt, fir
déi nächst Projeten dëst Joer an och d’nächst Joer an
Ugrëff ze huelen. Dobäi géif ech hei meng Interventioun
ofschléissen an dem René Manderscheid d’Wuert ginn.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Merci Här Buergermeeschter, ech ka mech relativ kuerz faassen,
ech hu relativ wéineg Notte missen huelen, well mir
waren eis plus ou moins meeschtens iwwer all eis Saachen, déi ech als Ressort hunn, eens. Ech géif da ganz
kuerz op déi verschidde Saachen agoen.
Et ass vun der Madame Kayser gefrot ginn, Appartementer zu Lenkeschléi wou déi wären, ma dat ass
d’Residence Blanche II, dat ass en Appartement um Rezde-chaussée mat 3 Kummeren an et ass d’Residence
Blanche IV, dat ass um 1. Stack en Appartement mat 2
Kummeren. Fir präzise op déi Fro ze äntweren.
Dat ginn ech nahtlos iwwer op d’Motioun vun Déi Lénk
iwwert de Wunnengsbau: Wéi ech déi Motioun gesinn
hunn, muss ech éierlech soen, hunn ech mech gefrot,
ob den Här Thill am Fantasialand lieft. Sou einfach ass
et jo awer net. Hei ass jo effektiv vun der Oppositioun an
och vum Romy Rech kloer definéiert ginn, wéi mir zu der
Motioun stinn. Ech deelen déi Meenung zu 100% an ech
sinn och iwwerzeegt, dass dee Wee, dee mir hei zu Diddeleng ageschloen hunn, sou wéi mir et elo am Moment
hunn, dee richtege Wee ass, alles anescht géif de Kader
vun enger Gemeng sprengen. Et giff net eleng de Kader
sprengen um Niveau vum Personal, mä virun allem um
finanzielle Volet. Mat sou engem Projet géife mir eis och
fir aner Projeten total blockéieren, sou dass mir déi Motioun dann hei, géif ech proposéieren, effektiv ofleenen.
Dann huet d’Madame Goergen geschwat vum Minettkompost. Effektiv déi Firma SOVACOM, dat ass am Fong
eng “Succursale” gewiescht vum Lamesch, déi ass extra gegrënnt ginn, fir de Minettkompost ze bedreiwen.
Dat ware Kontrakter vu 5 Joer, deen huet sech all 5
Joer verlängert, wann net de Kontrakt 1 Joer virdrun
gekënnegt ginn ass. Firwat sou laang Lafzäiten? Vu
dass do 17, 18 Aarbechtsplazen drun houngen, huet
een och missen eng gewësse Planungssécherheet
hunn a mir hunn als Minettkompost, wéi am Kontrakt
virgesinn ass, 1 Joer virdrun dann dee Kontrakt gekënnegt. An Ausbezuelungen? Nee, et ass näischt ausbezuelt ginn, vu dass et jo eng Transfert d’entreprise
ass, dat heescht, déi Leit, déi do geschafft hunn, déi
sinn alleguer integral sou wéi se do ware vum Minettkompost iwwerholl ginn, sou dass d’Firma am Fong
um Pabeier opgehalen huet z’existéieren, awer d’Leit
konnten op deemselwechte Site zu bessere Konditioune weiderschaffen, sou dass dat alles tipptopp iwwert
d’Bühn gaangen ass.
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Den Här Gangler huet gefrot no der Fotovoltaik op
der Fohrmannplaz, dat ass effektiv d’Ladestatioun fir
d’Elektroautoen, dat ass déi Fotovoltaikanlag.
An dann, Klimapakt – Klimabündnis. Also, ech deelen
op kee Fall déi negativ Approche vun deene Gréngen,
do gëtt schonn eng liicht Weltënnergangsstëmmung
produzéiert, wann ech alles dat héieren, dat ass jo
Wahnsinn. Ech muss och soen, déi Gréng schwätzen
hei, eis géif et u Visioune feelen, eis géif et un Iddie
feelen, mä bon, ech hu keng héiere vun hinnen, déi eis
kéinten op d’Spréng hëllefen, eng Iddi oder eng Visioun
ze hunn. Déi eenzeg Iddi, wou se enges Daags hei haten an deene leschte 5 Joer, déi hu mir och dankbar
opgeholl, dat ass “Energiesparen macht Schule”, wat
ech och dobausse permanent verdeedegen, dass dat
eng Initiativ vun deene Grénge war, dat soen ech ëmmer erëm wou ech sinn. Dat ass e Projet, deen se eis
mat op de Wee ginn hunn, mir hunn deen opgegraff, mir
hunn dee realiséiert an dat ass effektiv e Projet, dee
seng Friichten dréit an dee mir och net fir näischt op
déi nächst 5 Joer verlängert hunn.
Visiounen an Iddien ass dat eent, awer konkret Aarbecht um Terrain ass dat anert an domat si mir als
Gemeng konfrontéiert, an dat ass och schonn hei gesot ginn, dass vum Ministère am Kader vum Klimapakt vu myenergy nei Konditioune gesat goufen, deene
musse mir eis upassen. Dass dat an der Praxis net
sou einfach ass, dat hu Dir jo och am Klimapakt gesinn d’lescht Woch e Mëttwoch an et ass och esou,
dass mir als Schäfferot direkt no der Vakanz eis mat
eisem Klimaberoder a mat eise Mataarbechter aus
dem Gréngen Haus treffe wäerten, fir effektiv konkret
Schrëtter z’ënnerhuelen. A fir konkret och schonn dorop ze äntweren, déi Etüd vun der Loftverschmotzung,
mir denken am Dram net drun, wa mir missten nach
eng Kéier eng zweet Etüd maachen, do een Euro ze
bezuelen, dat ass sou kloer wéi Tënt.
Da sinn e puer konkret Froe gestallt ginn am Kader
vum Klimapakt. Et ass sou, Informatioun mangelhaft,
etc. dat kann ech net sou do stoe loossen. Mir hunn
eng Newsletter, mir maache regelméisseg Infoen an
der Feuille d’annonce an eis Mataarbechter kréien och
regelméisseg Klimatipps, all Mount kréien se aktuell
Klimatipps, also mir maache scho genuch am Kader
vun der Informatiounspolitik. Cité Jardinière, dat ass
gesot ginn, mir hunn hei zu Diddeleng kee Gemeinschaftsgaart, mä mir hunn effektiv elo nei mat den hei
zu Diddeleng opgehuelene Flüchtlingen e Projet mat

Héichbeeter realiséiert, awer e Gemeinschaftsgaart
hu mir scho ganz laang hei zu Diddeleng an zwar an eiser Cité Jardinière. Mir hunn se och nach viru kuerzem
vergréissert an net nëmmen, dass do eng Cité Jardinière ass, wou d’Leit kënnen hire Gaart maachen, mä do
ass och nach en edukative Charakter, wou d’Schoule
kënne regelméisseg goen an da wëssen se och, wou
d’Gromper a wou d’Wuerzel hierkënnt.
Vun de Beem ass och hei ganz vill geschwat ginn an de
Fierschter mécht sech natierlech d’Saach ganz einfach. Och wann Dir bei de Ministère pilgert, da soen
déi natierlech ëmmer déi béis Gemeng. Dir waart jo
awer Zeien hei, wéi eise Fierschter an deene leschten
zwou Sëtzungen hei iwwert de Forstplang d’Visiounen
iwwert déi nächst 15 Joer hei duergeluecht huet, et
muss ee jo soen, dass bei aller Frëndschaft a bei aller
Léift, dass dat awer eng relativ defensiv Haltung war
a wa mir als Gemeng, ech widderhuele mech, mir soe
jo permanent zu eisem gudde Fierschter, w.e.g. so eis,
wat geschitt. Eis geet et grad esou wéi Iech, mir ginn
och ëmmer virun de Fait accompli gestallt. De Fierschter weess, dass en eis soll am Virfeld Bescheed soen,
dass mir kënnen déi Informatioun weiderginn, mä dat
ass wéi gesot nach ausbaufäeg.
SICONA, déi maachen dat anescht, Dir wësst, dass
mir all Joer am Wanter, am Januar-Februar sougenannt
d’Hecken op de Stack setzen an do gëtt SICONA eis all
déi néideg Informatiounen a mir als Gemeng setzen da
Panneauen do bei déi Hecken, dass d’Leit och wëssen,
ëm wat et do geet. Dat klappt e bësse besser.
Bamkadaster, dee gëtt gefouert, well se am Service
Jardinage deen ënnerhalen, déi hunn e Bamkadaster
an déi hunn do den Iwwerbléck, wat wou hei an Diddeleng vu Beem ass.
Kompensatiounsmoossnamen: Do hu mir keng Rüg
kritt. D’Gemeng Diddeleng kritt ni eng Rüg, mir hunn
effektiv e Courrier kritt, fir eis drun z’erënneren, dass
mir mussen, wa mir sou Saachen hunn, Kompensatiounsmoossnamen treffen. Mir haten och elo en Terrain
virgesinn, mä deen Terrain, wou mir virgesinn haten, hu
mir awer elo, a mir haten dat am leschte Gemengerot,
do hate mir jo vum Bauer Wegener déi Parzelle kaf an
déi stelle mir elo zur Verfügung, amplaz dass mir do
Kompensatiounsmoossname maachen, déi stelle mir
elo der Natur- an Ëmweltsektioun Diddeleng, respektiv
dem Natur- an Ëmwelt vum Staat zur Verfügung, dass
d’Fleegestatioun kann ausgebaut ginn, sou dass mir elo
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nach eng Kéier mussen en neie Site hei zu Diddeleng sichen, wou mir kënne Kompensatiounsmoossname maachen. Wa mir hei zu Diddeleng kee fannen, da musse mir
auswäerts goen, mä mir musse kompenséieren an dat
wäerte mir och maachen.
Dass eis Bëscher an engem gudden Zoustand sinn ass
ganz kloer, soss hätte mir net den FSC-Label erëm
dëst Joer verlängert kritt, also sou schlëmm ass et
awer net ëm eise Bësch.
An dann nach eng kleng Anekdot um Rand, hei ass och
rieds gaangen iwwer Geschäftslokaler lounen, fir se kënnen als Gemeng weiderzeverlounen. Et ass scho gesot
gi vum Buergermeeschter, ech ginn Iech e ganz konkret
Beispill. Wéi de Buergemeeschter nach den Alex Bodry
war, hate mir eng Entrevue mat engem Proprietaire aus
der Stad, eng Madame mat hirer Duechter, déi koumen
op d’Gemeng, mir wollten dat Lokal lounen, well wann
Dir gesitt, wann Dir an d’Entrée vum Projet Centre erafuert bei der Post, do ass wou fréier eng Frittebud war
oder e Fotobuttek, dat wollte mir als Gemeng lounen,
fir en anert Geschäft dran ze setzen, fir dass deen e
bësse méi aus dem Trafic wär vun deem Projet Centre an do hu mir da laang verhandelt an do ware mir
eis dann op 1.000,- Euro eens, wuelgemierkt dass et
bannendran eng Ruin ass, als Gemengekäschten hätte
mir dat alles e bëssen opgepäppelt. Deen aneren Dag
kréie mir den Telefon, do war et schonn 2.000,- Euro.
Domat well ech soen, wann d’Gemeng optrëtt fir eppes wëllen ze lounen oder ze kafen, da steigt de Präis
an d’Onermiesslecht. D’Anekdot maachen ech awer elo
net hei ëffentlech, ech erzielen se dann herno, wann
d’Mikroen zou sinn, wat fir eng Parteimemberen déi Leit
da waren. Dat ass also net oninteressant.
An dann d’Motioun vum Waasser. Ech hätt net geduecht, dass ech eng Kéier kéint mat der Madame Goergen zu 100% eens sinn, mä si huet alles gesot, wat
ech och hätt kéinte soen. Dat stëmmt, ech hu mech och
schonn d’lescht Kéier gewiert, ech sinn der Meenung,
dass ee Waasser weder soll zum Dumping-Präis, nach
gratis, och net 1 Liter, Waasser ass e kostbaart Gutt a
mir hunn och net fir näischt d’lescht Joer nach sou eng
Broschür ausgedeelt gehat iwwert d’Drénkwaasser. An
da war déi konkret Fro iwwert den Office social, wéi vill
Leit dann do virstelleg gi fir Waasserrechnungen, am
Fong keen. Déi eenzeg Taxen, déi mir bezuelen, dat ass
Gas, CREOS, d’Elektresch, an dann d’Poubellen, dat
kënnt nawell vir. Mä mat Waasser si mir am Fong geholl
nach net konfrontéiert ginn, firwat kann ech Iech net

soen, et schéngt awer bei de Leit e Gefill ze sinn, dass
dat awer eppes ass, wat ee muss bezuelen.
Méi hätt ech am Fong och lo net ze soen. Dat wier da
meng Interventioun.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech wollt villäicht just
direkt nohaken, wat maache mir mat de Sue vum SIDOR? Déi 1,6 Milliounen Euro, do war nach guer keng
Rieds gaangen. Merci.

René Manderscheid (LSAP – Schäffen): Do hu mir eis
intern och nach keng Gedanke gemaach. Mir hunn se
lo mol an enger Mouk hänken. Wa mir eppes Sënnvolles domat maache kënnen, wa mir Visiounen hunn, da
maache mir dat.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
Här Manderscheid, da ginn ech d’Wuert weider un de
Loris Spina.

Loris Spina (LSAP-Schäffen): Merci Här Buergermeeschter. De Moien ass scho vill vum Fair play geschwat ginn, ech wëll dat och hei vu menger Säit soen,
dass d’Bemierkungen, d’Remarquen, d’Kritiken an
d’Suggestiounen awer och an engem ganz anstännegen a fair-playe Kader waren an dofir wëll ech awer och
jiddwerengem fir seng Interventioun Merci soen. Deen
een oder deen aneren Derapage, dee gehéiert iergendwéi dozou, deen huet eis och net wierklech iwwerrascht.
Ech fänken dann u mat mengen eenzelne Ressorten,
respektiv déi Froen, déi u mech gestallt gi sinn. Ech
gräifen de Sport op, do wëll ech anhaken, wou den Här
Rech gesot huet, dass eis Veräinswelt, eis Sportlerinnen a Sportler Ambassadeure sinn, an dat national wéi
awer och international, déi halen den Diddelenger Fändel ëmmer ganz héich an déi Iddi, dass een do villäicht
bei den europäeschen Participatiounen, wou kaschten,
déi Fraisen, dass een déi villäicht als Gemeng ka nach
méi ënnerstëtzen, déi huele mir mol mat a kucken, ob
mir do kënnen effektiv eppes ëmsetzen.
Den Här Thill huet de Fair play Gedanken an d’Spill
bruecht, respektiv a Fro gestallt, well do eng Rei vu
“Fans”, et däerf een dat sou nennen, sech net ëmmer
korrekt verhalen. Dat ass richteg an dorobber hu mir
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als Gemeng och keen Afloss, ech hu just domadder
gemengt, dass mir de Fair play Gedanke ganz héich
halen an dass dat eng vun den Aufgaben ass, déi mir
de Veräiner mat op de Wee ginn, déi si och sollen hire
Memberen an Unhänger vermëttelen. Net méi spéit
wéi déi lescht Sportleréierung, den Här Claude huet et
erwäänt, hu mir jo och e Fair play Präis ausgeschwat,
deen dëst Joer un d’Black Lions gaangen ass vun eisem
gemengekooperative Basket, déi an engem wichtege
Match drop verzicht hunn, 5 géint 4 ze spillen, well de
Géigner war sou deziméiert, dass en nëmme 4 Spiller
hat, an du hu si fräiwëlleg decidéiert, och nëmmen zu
4 géint ze spillen an dat hu mir als Gemeng sou valoriséiert, dass mir gesot hunn, déi kréien de Fair play
Präis, sou dass mir eiser Aufgab och do nokommen. Fir
de Fair play Gedanke mat an de Subsideschlëssel, dee
jo souwisou ganz komplizéiert ass, mat eranzehuelen,
gesinn ech elo net wéi mir dat sollte maachen, well wéi
definéiere mir do Fair play, wou fänkt dat un, wou hält
et op, wien iwwerpréift et a wéi vill ass dann e Fair
play Gedanke wäert an deem Schlëssel, dat schéngt
mir awer lo nach e bëssen ze vill komplizéiert ze sinn.
Bleiwe mir am Sportsberäich. Do si jo Kritike komm
haaptsächlech vun der CSV, vum Här Friedrich, deen de
behënnertgerechte Bau oder Accessibilitéit vum Hartmann a Fro gestallt huet, ma dee war vun Ufank un awer
ginn an och am Cahier de charges mat virgesinn. Dass
den Här Friedrich do eng Rei vu Saachen beanstant huet,
déi en net gutt fënnt, fannen ech awer e bësse bedauerlech, dass en all Joer op d’Budgetsdebatte waart, fir
dat doten z’erwänen. Do ginn et awer aner Moyenen,
als Conseillere gesäit ee sech regelméisseg an en huet
jo scho gesot, dass en e gewëssenen Drot zum Service
hätt, sou dass een iwwert deen dote Wee awer vill éischter a vill méi pragmatesch ka Léisunge fannen, woubäi
déi Problemer, déi hien do ugedeit huet, do hunn ech elo
d’Bestätegung kritt, dass awer de Plastiksrollstull elo
bestallt ass, Ufank des Joers wäert deen do sinn a wat
d’Brëtsch ubelaangt, do ass bis elo eng Brëtsch an deem
ganze Komplex an zwar an der Infirmerie, an den Diereproblem ass an deem Sënn och bekannt, dass do de Grossunternehmer, déi Firma den Optrag vun eis kritt huet, dat
sou séier wéi méiglech ze behiewen. Fir de Rescht war et
awer eng sauber Duerstellung vun der Problematik, dat
wëll ech awer trotzdem soen, mä ech géing mat op de
Wee ginn, villäicht éischter ze reagéieren a villäicht och
dann un eis eruntrieden, wann sou e Problem opfält, well
dat ass eis alleguerte geleeën, dass jiddweree vun dësen
Infrastrukture kann optimal profitéieren.
D’Demande war lo opkomm, ob d’HAFOSUD dann elo

géif méi Sue kréie vun der Gemeng. De Subsid ordinär
ass sécher eropgaangen, mä wat déi aner Säit ewechbliwwen ass, ass de Subsid extraordinär, soss hu si all
Joer eng extra Demande gemaach, fir Instrumenter ze
kréien, fir déi kleng Butzen z’ënnerstëtzen, dass se weider un den Instrumenter dru bleiwen, an elo hu mir dat
sou gemaach, dass mir dat och an deem Sënn gedeckelt hunn a si wëssen och als Veräin, wat se all Joers
do kréien, fir kënnen den Invest ze tätegen, sou dass et
net ass dass se géifen elo méi kréien, mä et bleift alles
beim alen, et ass just e bëssen anescht verdeelt.
Ech sprangen dann eriwwer bei d’Kultur, do huet den
Här Lazzarini och déi 2 Projeten erwäänt, déi eis effektiv als Gemeng an deem Sënn um Häerz leien, well mir lo
d’Méiglechkeet haten, zwee Lokaler, déi fräi stinn, den
ale Kaddosbuttek an déi fréier Silhouette, déi sinn elo
während puer Méint fräi an do hu mir d’Geleeënheet genotzt, dass mir engersäits de Pop-Up-Prinzip zesumme
mam Kultuministère nach eng Kéier e Revival maachen,
dass mir do de kreative Leit d’Méiglechkeet ginn, do
kënnen auszestellen, an op där anerer Säit hale mir déi
Lokaler, respektiv musse mir se e bëssen a Stand setzen, dat heescht mir investéieren do als Gemeng, fir
kënnen dee Lieu awer och ze notzen, fir Diddelenger
an och externe Kënschtler zur Verfügung ze stellen, fir
do kënnen à tour de rôle hir Saachen ze presentéieren.
Dat sinn zwee konkret Beispiller wéi mir och weiderhin
d’Kreativitéit an d’Konscht zu Diddeleng wëlle fërderen.
Net nëmme fir Diddelenger, mä awer haaptsächlech.
En drëtte Projet, deen nach net ernimmt ginn ass, ass
deen an der Léi, Dir wësst do hu mir zwee Proufraim an
do gëtt och uewen investéiert, dass mir en drëtten zousätzleche Proufraum kënnen do op d’Bee setzen, fir dass
och do weider Museker kënnen hire Prouwen nogoen.
Wat ech net richteg acceptéiere kann, dat ass wann
d’Madame Kutten seet, zu Diddeleng feelen Akzenter
am Kulturberäich, d’Fërderung vun der Kultur géif feelen. Hallo, hunn ech dat wierklech richteg héieren? Da
kuckt Är Ried w.e.g. nach eng Kéier no, dat hunn ech
op jiddefall sou héieren. Wann dat sou gewiescht soll
sinn, da wär dat effektiv traureg, well Dir wësst et
alleguer, dass mir do als Gemeng eis Verantwortung
iwwerhuelen an iwwer all déi Jore ganz vill investéieren
an de Kulturberäicher, dat ass och e Gemengeservice,
wat aner Gemengen net fäerdegbréngen an 10% vum
Ordinaire a Kultur z’investéieren ass méi wéi genuch
an, an deem Sënn, wann dat dann esou war, kann ech
dat net novollzéien. Par conter, déi Iddien, déi Dir hat,
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wat nach an der Kultur géif feelen, fir de Patrimoine
industriel, fir d’Konscht ze fërderen, Handwierk, an interkulturell an intergenerationell ze schaffen, dat alles
fënnt een och am Atelier D erëm, dat heescht, och do
hu mir déi doten Iddien an an deem Sënn kann ech Iech
Recht ginn, dass dat wichteg ass.
D’Informatik, nei Medien, do hu mir e Pilotprojet gehat
um Deich, effektiv mat der Uni Lëtzebuerg, deen och
ganz gutt war, mä e bëssen utopesch fir do ze fuerderen, all Kand brauch en Tablet fir ze schaffen. Och dat
ass en Invest, dee mir net wëllen an net kënnen an och
net wëssen, wéi mir dee finanzéiere sollen, do sinn eng
ganz Rei vun Tabletten, déi déi Kanner zur Verfügung
hunn, an och an de Wi-Fi-Reseau ass mat engem Konzept investéiert ginn, well et brauch ee jo och ëmmer e
Konzept. Et kann een net einfach nëmme Material dohinner stelle fir deiert Geld an zur Verfügung stellen an dann
herno verstëbst dat Konzept an dat ass och de Grond,
firwat mir deen dote Projet elo net méi ausgewäit hunn,
well do musse mir jo och d’Initiativ vun den Enseignante
kréien, well et bréngt jo och näischt als Gemeng an de
Reseau z’investéieren, an Tabletten an Infrastrukturen
z’investéieren an herno gëtt näischt domadder gemaach.
Dat heescht, mir sinn natierlech offe fir Konzepter, wéi
dat zum Beispill um Deich war, a mir wäerten och do net
scheien, nei Weeër mat eisen Enseignanten ze goen.
Den Hotcity, do war och eng konkret Fro. Also mir hunn
en direkte Kontrakt mat Hotcity, dee baséiert ass op
Diskussiounen, wou de PRO-SUD d’Gemengen begleet
huet, do hu mir wierklech virdeelhaft Präisser kritt, wou
all Gemeng dovunner ka profitéieren, an Hotcity fungéiert deem ze soen dann och als Provider, dat heescht,
déi sinn och fir d’Maintenance zoustänneg, déi maachen
och den Helpdesk a sinn och fir d’Sécherheet vum Reseau zoustänneg, sou dass eis Informatiker do aus dem
Spill sinn. Jo d’Informatiker, den Här Rech huet nach
eng Kéier drop higewisen, wéi komplex deen Aufgabeberäich ass, a wéi komplex en och nach an Zukunft wäert
ginn, well dat gëtt ëmmer méi ausgebaut. An da sinn
nach méi Chargë mat dobäikomm, déi ech och schonn a
menger éischter Ried ugekënnegt hat. Effektiv ass et
esou, dass mir mat hinnen ofgemaach haten, si sollten
eis mol w.e.g. eng Tâchebeschreiwung maachen, wat
am Service alles ufält, wat an nächster Zukunft ufält an
da wäerte mir zesumme kucken, wéi eng Manpower mir
wou mussen do geziilt siche goen, fir kënnen dass dee
Service alles kann hei assuréieren, wat hei vun Aufgaben op en duerkënnt.
Dann nach eng Fro zum “Prix du bénévolat”, wou

d’Madame Kayser gefrot huet, wat dat ass. Ma u sech
ass et esou, dass mir de Veräiner, den Associatioune
per Courrier zoukomme loossen, se sollen een nominéieren. Si kennen hir Leit am beschten, si kënnen am
beschten aschätzen, ween do als éischten dat verdéngt hätt an da géife mir do als Gemeng e flotten
Event organiséieren, fir deene Leit dann och an eisem
Numm Merci ze soen.
D’Bëschcrèche war och des ëfteren haut hei erwäänt
ginn. Mir dierfen awer net vergiessen, dass och déi
Diddelenger Kanner, d’Sonn, de Bësch, déi Planzen an
Déieren och dierfe gesinn, also Dir dierft elo net mengen, dass well mir keng Bëschcrèche hunn, déi Kanner
ni dierfen erausgoen, sou schlëmm ass et net. Bëschcrèche ass e flotten Titel, dat kléngt och gutt, mä ech
weess awer och, dass alleguerten déi pedagogesch
Acteuren, déi hei zu Diddeleng um Terrain sinn, de
Bësch, d’Natur ganz uewen an hirem Konzept stoen
hunn. Dat heescht, se gi ganz vill raus, et ass jo net
sou, dass well mir keng Bëschcrèche hunn, déi Kanner
de Bësch vu bannen nach net gesinn hunn, dat ass
sécherlech net de Fall.
Um Strutzbierg gëtt investéiert an do brauch kee Veräin drënner ze leiden, déi Aarbechten, déi gemaach
ginn, dat si Kompartimentagesaarbechten, och am Kader vun der Mise en sécurité an am Gebai B ass dat,
do sinn och keng Veräiner ënnerdaach, sou dass keen
drënner leide muss. Den Uewen, deen ugeschwat ginn
ass, deen ass lo Enn der Joers, respektiv Ufank vum
nächste Joer, asazbereet an do däerf natierlech dann
och dovu profitéiert ginn, also et ass net sou, dass de
Plafong net héich genuch ass, deen ass asazbereet.
D’Madame Di Bartolomeo huet och nach eng Kéier drop
higewisen, dass mir effektiv als Gemeng, eis Responsabilitéite méi wéi iwwerhuelen, wann et drëm geet, qualifizéiert Personal anzestellen. Mir sinn iwwert dem Schlëssel, deen de Ministère do virgesäit. Mir sinn eis bewosst,
dass ee keng Käschte soll scheien, fir an dat wichtegst
Kapital wat mir hunn hei zu Diddeleng, nämlech d’Kanner
z’investéieren an dofir kucke mir och de Personalschlëssel qualitativ sou héich wéi ze halen, och wann dat natierlech Gelder kascht, mä mir sinn eis eiser Verantwortung
do bewosst a mir assuréieren déi méi wéi genuch.
D’Madame Goergen hat de Kannerwanderwee ugeschwat an deen ass och dëst Joer a Stand gesat ginn,
dat heescht eis Equippe ginn do regelméisseg doduerch, sou dass dee regelméisseg um Programm steet,
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fir kënnen ersat ze ginn, respektiv nei gemaach oder
gefléckt ginn, wann dat dann néideg ass. Et kann natierlech sinn, dass wa muer dru geschafft gëtt, dass
iwwermuer eppes futti gemaach gëtt, dat heescht,
och do ähnlech wéi beim Här Friedrich, wann een eppes
matkritt, zéckt net, rufft w.e.g. direkt op d’Gemeng un,
rufft an eis Atelieren un oder sot eis Bescheed an da
gëtt dat natierlech och deementspriechend gefléckt.
Der Madame Kutten wollt ech awer och kuerz äntweren, wat d’Kantin ubelaangt, hir Bemierkunge si richteg. Dat fënnt een och an eisem héichwäertege Cahier
de charges erëm. Zum Beispill ass do mindestens eemol d’Woch e vegetaresche Menu virgesinn, maximal
zweemol d’Woch ass Fleesch um Programm, eng Diététicienne suivéiert a superviséiert dat Ganzt och a mir
hunn och mat deene Prestatairen, déi d’Iesse liwweren,
am Kontrakt ofgemaach, dass se eng Rei vun Aktivitéite ronderëm d’Iessen, lokal Uebst a lokaalt Geméis de
Kanner ubidden, engersäits dass d’Kanner dat kenneléieren, anerersäits dass se och wëssen, “déi Wuerzel
hängt déi op engem Bam oder wiisst déi am Buedem”,
dass se dat gewuer ginn, respektiv dass se och wëssen, dass déi Saachen net aus de Béchsen stamen, an
awer och wat een alles ka mat deene verschiddene Saache maachen, dat heescht, do ginn ëmmer ganz flott
pedagogesch didaktesch Aktivitéite bei de Kanner presentéiert. Dat ass dat, wat ech ze soen hat an herno
kucke mer nach dat mat der Kultur. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
dem Loris Spina an d’Claudia Dall’Agnol kritt d’Wuert.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Merci. Ech mengen, mir hunn et haut erëm eng Kéier héieren, dass et
se wierklech gëtt. Et ginn ëmmer eenzel negativ Leit,
déi ëmmer probéieren ze kritiséieren oder och ëmmer
eppes fannen, well se mat Argusaen no alle klenge Makel sichen, och wann et sécherlech wäitaus méi géif ze
luewe ginn, an Dir wësst, dass ech sécherlech elo net
all Mënsch hei an deem Sall domadder uschwätzen.
Et ass och wéi e Mantra a verschiddenen Interventiounen ëmmer dat Wuert Transparenz, Transparenz an
nach eng Kéier Transparenz gebraucht gëtt. Et muss
een och wëssen, dass net alles wat engem net gefält,
wat een net zefridde stellt, dass dat net doduerch falsch
ass, manner richteg ass oder dass dat doduerch net
transparent ass. Dat mol just als Einleitung, als lesch-

te Riedner hunn ech déi grouss Chance, dass ech meng
Stëmm ka schounen an Är Nerve ka schounen, well op
dat meescht scho vu menge Kolleeginnen a Kolleegen aus
dem Schäffen- a Gemengerot agaange ginn ass an Dir
och déi meescht Informatioune schonn kritt hutt.
Ech begréissen et, dass hei vu verschiddene Leit déi
gutt Aarbecht am Jugendhaus nach eng Kéier begréisst ginn ass. Dat ass eppes wat mir leschte Freideg jo
och scho gesot hunn, wat mir alleguerten deelen. Zum
Late-Night-Bus, dat war d’Madame Kayser, wou dat
nach eng Kéier opgeworf huet. Dee Late Night Bus.
Deen hu mir net der CSV ze verdanken, mä dat war
eng Iddi, dat hunn ech d’lescht Joer scho gesot, vun
eiser Jeunesse socialiste, wou den deemolege President och hei am Sall sëtzt, mir hunn dat deemools
virsiichteg ugefaangen, hien huet dat och selwer nach
eng Kéier virdrun widderholl, well mir net wossten, wéi
ass den Echo a well mir och deemools Chifferen aus
deenen anere Gemenge gefrot hunn, an dat hunn ech
och deemools scho gesot, well déi all eis gesot hunn,
dass nach laang net all Woch hire Bus do aus allen Néit
platzt, dofir hu mir geduecht, mir fänken elo mol lues
un an da kucke mir wéi Diddeleng dorop reagéiert, well
och net alles, wat an anere Gemenge gutt ukënnt, dat
wësse mir aus Erfahrung, hei ëmmer gutt ukënnt.
Zum Nuetszuch, dat hunn ech Freideg schonn a menger Budgetsried gesot gehat. Mir hunn den 8. Juli
schonn e Bréif un de Minister geschriwwe gehat, mir
hunn och do schonn eng Äntwert kritt, alles dat hunn
ech e Freide scho gesot, nämlech dass de Minister eis
gesot huet, dass et sech elo mol géif ëm e Pilotprojet handelen, dass en awer selwer géif un de Succès
vu sengem Projet géif gleewen an dass en och Wëlles
hätt genuch Reklamm ze maachen, dat huet en och alles an der Press gesot, do brauch ech net méi weider
drop anzegoen, sou dass mir da kënnen hoffen, och an
der zweeter Phas dobäi ze sinn.
Zum Call-Bus, och dat, Ruffbus, Call-Bus, wéi och
ëmmer een et wëll nennen, och do soen ech Iech näischt Neies. Et kann een net alles hunn. Mir hunn eis
entscheet fir e gutt funktionéierende Citybus ze hunn
an ech mengen d’Madame Di Bartolomeo ass jo nach
eng Kéier op den “Adaptobus”, wann ech den Numm
richteg an Erënnerung hunn, agaangen. Och dat gëtt
et jo nach. Mir hunn e gutt funktionéierende Citybus,
mir hunn en nach eng Kéier extra ëmgestallt, fir op
d’Doléancë vun all de Bierger anzegoen, a mir hunn
och zënter deem, dass en ëmgestallt ginn ass, ganz
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kuerz viru Kleeserchersdag och keng Reklamatioune
méi kritt, sou dass ech unhuelen, dass elo all Mënsch
zefridden ass. Ech sot et scho bei menger Interventioun zum Budget e Freiden a menger Aleedung, dass
een natierlech net ëmmer all Mënsch kann 100%
zefriddestellen, dat gëllt zum Beispill fir dee Quartier,
deen hei och ëmmer ugesprach gëtt, fir d’Gaffelt, Dir
wësst ganz genau, firwat an der Gaffelt den TICE-Bus,
de Citybus net ka fueren, dat ass net well mir dat net
wëllen, genuch Leit, déi eng Kéier hei an deem Gemengerot, Schäfferot waren, wunnen an där Géigend, déi
hätten näischt dogéint, mä technesch ass et leider
momentan net méiglech.
Den Här Rech huet ganz richteg gesot, mir hunn hei
näischt ze verstoppen. Ech soen et och nach eng Kéier, well all Joers dacks déiselwecht Froe vun deeneselwechte Leit gestallt ginn an d’Äntwert se einfach
net zefriddestellen. Dat ass legitim, mä dofir bleiwen
déi Äntwerten awer wéi ech am Ufank scho sot déiselwecht a bleiwen och dofir net manner richteg.
Natierlech ass dëse Schäfferot begeeschtert vu sengem Budget, wéi dat vun der Madame Goergen gesot
gouf. Et wär jo och schlëmm wann dat de Contraire
wär a mir sinn och nach eng Woch no eiser Presentatioun nach ëmmer d’nämlecht begeeschtert an ech
weess zumindest, dass déi lénks Säit hei am Sall déi
Begeeschterung deelt an dat och aus guddem Grond,
wéi se Iech selwer konnte virdru soen. Et deet mir natierlech Leed, dass mir déi riets Säit vum Sall net och
konnte vun eiser Begeeschterung ustiechen. Mir sinn
op alle Fall der Meenung, dass dat e gudden an zolitte
Budget ass an Hoffnung stierft bekanntlech zulescht,
was nicht ist kann noch werden, ech rechnen dann domadder, dass mir Iech eng aner Kéier mat eiser Begeeschterung ugestach kréien.
Dann ass gesot ginn, ech hunn drop gewaart, firwat
d’Pecherte kee Vëlo amplaz en Auto géife kréien, ech
hunn drop gewaart, ech hat et nämlech a menger
initialer Budgetsried geschriwwen, du hunn ech geduecht, nee komm waart, et kënnt sécher. Et ass jo
och net, well mir net wëllen, dass déi Leit net solle Vëlo fueren, mä se musse virun allem och owes
d’Camionnettereglement kontrolléieren an do sinn se
zu zwee. Mir kënnen do owes net een eleng erausschécken an se mussen am Däischtere fueren, am
Dag wär et à la rigueur nach méiglech gewiescht, bis
sech awer erausgestallt huet, dass, ech hat et och
schonn a menger Ried gesot, et ass momentan esou,
dass si net nëmme kucke ginn, ob Leit agehäit hunn,

ob Leit en Ticket hunn, mä dass et ëmmer méi dacks
de Fall ass, dass d’Bierger eis uruffen, well iergendwou
e Chantier ass an do Leit falsch stinn an da mussen se
stënterlech vun engem Eck vun Diddeleng op deen aneren Eck goen, well och d’Police fir sou Saachen dacks
net genuch Leit huet, och dacks keng Zäit huet, do
gräifen eis Leit dann an, well et sech jo ëm rouendem
Verkéier handelt an da wär et bësse lues gewiescht,
wann se nëmmen e Vëlo gehat hätten. Dat war eigentlech d’Iwwerleeung, nicht desto trotz, kann een drun
denken, se och nach domat auszestatten. Dir wësst,
wann ech soen, datt ëmmer alles muss séier geschéien, ech hat d’lescht Woch vun der Toleranz vun de
Leit geschwat, déi net méi sou héich ass wéi déi fréier
nach war an et muss ëmmer alles direkt sinn.
Tourismus: Do hate mir gesot, dass mir am ORT géifen
zesummeschaffen an am ORT Süden, ebe fir dass op
enger Plaz d’Informatioune gebündelt ginn, do kanns
de alles kréien, wann s de d’Südregioun wëlls besichen.
Natierlech kritt een awer och all Informatioune bei eis
am Syndicat d’initiative, wou eng ganz léif Persoun
sëtzt, respektiv awer och bei eis an der Receptioun
wann et sech ëm Basisinformatiounen handelt, mir hu
bestëmmt nach ni ee fortgeschéckt, wann en Informatioune wollt.
Zum Verkéier, de Kapp zerbrieche mir eis alleguerten.
Alleguerten, déi wou ausserhalb schaffen ass gesot
ginn, ech gehéieren och zu deene Leit, déi mussen
ausserhalb vun Diddeleng sech beweegen. Nicht desto
trotz fält alles domadder, wann d’Leit net op eis Offeren usprangen, fir den Trafic ze reduzéieren a soulaang jidderee mat sengem eegenen Auto trotzdem an
eleng am Auto wëll vun A op B fueren, da kann alles
wat d’Gemeng mécht oder wat de Staat mécht, kann
dat net gräifen. Déi Ausso, déi kënnt net vu mir, déi
kënnt vun engem Grénge Regierungsmember, deen déi
och an der Press sou gemaach huet, dat Ëmdenken,
mir mussen d’Offer schafen, mä d’Offer eleng geet net
duer, d’Ëmdenke muss virun allem och an de Käpp vun
de Leit stattfannen.
Dir hat och ganz richteg gesot, dat war d’Madame
Goergen, vum Horaire, dee mir verdeelt hunn, réischt
d’Woch virdrun. Firwat? Dir kënnt Iech jo un déi leideg
Geschicht erënneren d’lescht Kéier, wou de Citybus
ëmgestallt ginn ass, do huet den TICE seng Horairë
verdeelt, déi zwar net liesbar waren an den TICE hat
eis gesot, dass si dës Kéier och erëm géifen hir Horairë verdeelen, du sote mir, mir maachen awer en
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Horaire, dee liesbar ass, wéi mir dat och ugekënnegt
haten, deen d’Leit och verstinn, allerdéngs koum den
éischten Horaire net an dofir war eise réischt méi spéit an der Boîte. Den Horaire vum TICE ass net verdeelt
ginn.
Zum Zuch-Bus-Horaire openeen ofstëmmen, dat hat
den Här Arendt vum TICE selwer Iech eng Kéier hei gesot, et ass nun mol eben net alles dra mat deene Moyenen, wou een huet. Mir kënne verschidde Saachen
openeen ofstëmmen, mir kënne probéieren eis Busser
openeen ofzestëmmen, mir kënnen d’Busser op eng
Gare ofstëmmen, mä leider ass mat deene Moyenen,
wou mir zur Verfügung hunn, sief et mam Bus oder
mam Zuch, net alles dran sou Leed eis dat och deet.
D’Vëlosweeër, dat kënnt ëmmer erëm, ech mengen
net, dass mir et solle maachen, wéi eenzel Gemengen
et am Land gemaach hunn, dass de einfach e Stréch
zeechens a sees, dat ass elo de Vëloswee, dat ass net
gutt, dat dréit net zur Sécherheet bäi. Ech hu mir soe
gelooss, dass och vun de Responsabelen an deem zoustännege Ministère, dass de solls, wann s de e Vëloswee mëss, do wou méi wéi 30 Km/h gefuer gëtt, solls
de dat trenne vum Verkéier. Mir kënnen net alles hunn,
mir hunn deemools gesot, dass een an de Zones-30en
ka Vëlo fueren, bal all eis Quartiere sinn dat, Dir kënnt
duerch d’Parke fueren, Dir kënnt iwwert d’Bëschweeër
fueren, Dir kënnt gläich iwwert de Shared Space fueren. Diddeleng huet awer nun mol eben déi Gréisst
wou et huet, also mir verwieren eis bestëmmt net,
wann do gutt Iddie sinn, et ass nach eng Kéier op den
Seminaire vun der Vëlosinitiativ agaangen, ech hat
deemools scho gesot, dass eise Mann, dee sech fir
dat Thema do interesséiert, wierklech gäre géif dohinner goen, dat huet net geklappt, well e wahrscheinlech
och keng Plaz méi kritt huet, mä wann, den Här Thill
oder wien hat gesot dat géif nach eng Kéier widderholl
ginn, dann deelt eis et matzäit mat, da kucke mir, dass
deen dohinner geet, well deen ass wierklech um Thema
interesséiert.
De Vël’OK ass och ugeschwat ginn, och vun deene
Gréngen. Dee Vandalismus, dee kann ech sou net bestätegen, Dir hutt jo da meng Äntwert wahrscheinlech och gelies gehat, net nëmmen dem Här Gangler
seng Interpretatioun. Ech kann deen net bestätegen,
well ech dat och net vun deene Responsabel vum CIGL
bestätegt kréien, ech ka mech jo awer net heihi stellen
a soen, hei zu Diddeleng gëtt all Dag e Vëlo futtigeschloen, wann dat net de Fall ass. Mir mussen awer

bei de Fakte bleiwen. Ech kommen herno nach eng Kéier op de Vël’OK zeréck.
Dat mat de méi maniabele Vëloen, ech hunn dat bis elo
nach net u mech erugedroe kritt, ech ginn dat awer
selbstverständlech nach eng Kéier weider. De Foussgängerleitsystem ass och vun Iech begréisst ginn,
dat ass zum Beispill eppes, wou een d’Leit kann un
d’Ëmdenke kréien, fir dass se mol gesinn, dass eigentlech d’Distanz vun A op B eng ganz kleng ass an hoffentlech dann net méi fir alles den Auto huelen.
De Ruffbus hat ech schonn ugeschwat. D’Madame Di
Bartolomeo hat déi jo nach eng Kéier ugesprach. Si
huet och den Iwwerschlag gemaach a gewisen, wat alles geschitt ass an de leschte Joren a wat nach wäert
geschéien. Dass dat sech alles weise léist, och wann
ech scho virdru sot, dat natierlech net jidderengem
gefält. Den Duerchgangsverkéier, wéi Dir richteg sot,
betrëfft eis ganz besonnesch, dee betrëfft eis awer
net nëmmen eleng, dee betrëfft och eis Nopeschgemengen a wéi ech allkéiers soen, mir hunn, weder mir
nach eis Nopeschgemengen, hunn eng Baguette magique, fir dass dat sou séier sech géif erleedegen, wéi
mir dat gären hätten. Mir sinn nun mol eben eng attraktiv Stad, eng Stad, déi attraktiv ass fir ze wunnen,
fir ze schaffen, fir rauszegoen an d’Contrepart dovunner ass natierlech dee ville Verkéier, an da si mir erëm
eng Kéier beim Ëmdenke vun de Leit.
Den Här Thill hat am Ufank gesot, e géif sech beschränken op déi Punkten, déi hien am wichtegste fënnt. Ech
hu virun allem gutt fonnt, dass e betount huet, dass
en net well en an der Oppositioun ass, sech just wéilt
op reng Kritik fokaliséieren an alles schlecht rieden,
ech fannen dat eng luewenswäert a gesond Astellung.
Dir wësst genau sou gutt wéi ech, dass all Parteien
eben hir Vuen hunn, an hir Positiounen hunn a ganz
dacks innerhalb vun de Parteie ginn et do och nach
Nuancen. Mä fir seng Wierder ze gebrauchen, hei ass
ganz fair play gespillt ginn.
Vëlosworkshops sinn ech agaangen. Datselwecht hat
den Här Haas gesot, dass e konstruktiv wéilt matschaffen, dass e léierwëlleg ass, dat huet jo och seng
Interventioun gewisen an en huet sech jo och schonn e
bëssen agelieft hei, och wann et réischt seng zweet,
respektiv seng drëtt Sëtzung ass.
De Pedibus ass ugeschwat ginn, dat ass och erëm sou
eng Mesure, wou een eigentlech schonn am ganz jon-
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ken Alter Kanner kann dovun iwwerzeegen, dass se net
musse mam Auto bis an de Schoulhaff oder am beschten nach bis an de Klassesall gefouert ginn. Mir hoffen
natierlech, dass déi sech dat och verhalen, wann se da
bis de Führerschäin hunn.
Zum Vël’OK nach eng Kéier, et ass gesot gi vun Ärer
Säit, dass Dir dee Projet matdrot, dat hutt Dir
deemools och scho gesot, dat ass och gutt esou. Dir
bleift bei ären Aussoen, déi Dir am September gemaach hutt, ech bleiwen och bei deenen Aussoen, déi
ech am September gemaach hunn. Dat ass net well
ech Iech Schlechtes wëll, mä well dat déi Informatioune sinn, déi ech hunn an déi een och sou net ka falsch
maachen. Deenen Aussoe vum September, déi kënnt
Dir alleguerten noliesen, ass och net ganz vill bäizefügen. Ech war och deemools net bestierzt oder mir
waren net bestierzt, ech war éischter iwwerrascht,
dass hei Behaaptungen opgestallt gi sinn, déi ech sou
net konnt novollzéien, well déi Informatiounen, déi ech
kréien eben net déiselwecht sinn.
Et war nach eng Fro gestallt ginn, firwat näischt fir
eng Statioun am Budget steet, dat ass esou, well mir
vum Sold 2016 nach Sue Rescht hunn an dass mir dofir
keng brauchen. Dir wësst, dass deemools mam Budget 2015 300.000,- Euro gestëmmt gi sinn, dat war
deemools Enn Dezember 2014, wou dee Budget hei am
Gemengerot gestëmmt ginn ass. Ech hat och schonn
d’lescht Kéier gesot, dass de Service Informatique vun
der Gemeng Esch all Mount Statistike mécht pro Gemeng, pro Statioun, pro Dag, wou ass wat gelount ginn,
wou ass wat zeréckgi ginn an ech hat Iech och d’lescht
Woch scho gesot, dass mir am September, Oktober an
November allkéiers ronn 24 nei Abonnenten haten, dat
weist jo awer, dass de System ugeholl gëtt. Dat sinn
net grad déi schéinst Méint hei zu Lëtzebuerg, mir haten dëst Joer e bësse méi Chance, dass et net allze kal
war an net allze vill gereent huet, mä dat weist, dass et
e Succès ass. Et soll een och net vergiessen, ech soen
et ëmmer erëm, et ass och e soziale Projet, et geet hei
net nëmmen drëm, dass ee mam Vëlo fiert.
Eng Äntwert war ech Iech nach schëlleg, dat war déi
Geschicht mat der mKaart vu leschte Freideg, wou Dir
gesot hat, dass een do näischt anescht konnt drop lueden. Ech hunn do bei deenen 3 Partner nach eng Kéier
nogefrot. D’Verkéierszentral seet mir, all mKaart erlaabt et all Produit drop ze lueden, an si hu mir genau sou
gutt wéi de CIGL och bestätegt, dass dat deemools
och an deem Aarbechtsgrupp d’Argument war fir eng

mKaart ze huelen, fir dee Vël’OK-Projet zum Beispill,
an net eng eege Kaart anzeféieren, fir dass d’Leit nach
eng Kaart méi an hirem Portmonni hunn, mä fir dass ee
mat enger Kaart vun all de Servicer, all de Produite ka
profitéieren an alles kann drunhänken. Dat heescht, eng
Mobilitéitskaart fir ee Mobilitéitsservice.

Jean-Paul Gangler (CSV): Wéi ech meng mKaart verluer
hat an se wollt späere loossen, do hunn déi an der Mobilitéitszentral se net fonnt an hirem System. Duerfir
wollt ech wëssen, ob et just eng Zort mKaart gëtt an ob
et och déi ass, wou d’Affiliatioun vum Vël’OK dropsteet.

Claudia Dall’Agnol (LSAP – Schäffin): Si ginn nëmmen
eng mKaart eraus, an déi sinn numeréiert a fir si sinn
dat hir M-Kaarten. De Steve Arendt vum TICE huet mir
och gesot, dass wa mir Kaarten hei geliwwert kréien,
dass een do och alles kéint drop lueden, dann hoffe mir
och, dass dat alles sou wäert klappen.
Et war nach eng Fro zu de Parkingsvignetten. Déi Vignetten, déi elo ab November erausgaange sinn, sinn
natierlech schonn op dëst Joer dran. Mir hunn natierlech e bësse virsiichteg och déi Recettë virgesinn well
mir och festgestallt hunn, dass och an de Quartieren
net jiddereen eng oder souguer zwou Vignetten hëlt,
well et awer a ville Quartiere Leit ginn, déi eng Garage
oder eng Afaart hunn, eventuell souguer eng Garage
fir zwee Autoen, an déi keng brauchen. Mir wieren natierlech frou, wa mir eis verschätzt hätten, an déi Recettë géife méi grouss ginn.
Zu de FIAen, déi waren d’lescht Joer dran, den Ënnerhalt 2017 an 2018 si mat am Extraordinairen dran,
well dat fir dëst Joer an d’nächst Joer nëmmen e ganz
klenge Montant ass, 250,- oder 300,- Euro. Den Här
Poull a säi Staff ass hei vun alle Bänke gelueft ginn,
ech muss och soen, dass hie ganz sielen iergendeppes vergësst, bei mir ass et nach ni virkomm, dass
ech festgestallt hunn, dass en iergendeppes vergiess
huet, an si wëssen och ëmmer ganz genau, wou se
wat aschreiwen, a wou se wat däerfen aschreiwen. Si
hunn eng jorelaang Erfahrung, och wann dat fir eis als
Leie net ëmmer nozevollzéien ass, an ech stellen och
heiansdo Froe mat groussen Aen, mä si wësse, wou se
wat hischreiwen a wou se wat verbuchen.
Den Här Lazzarini hat eng Zäitrees gemaach vum Jugendhaus, dat brauch ech dann elo net néi ze maachen,
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ech schléisse mech just de Mercien un an dem Bravo
virun allem dem Patricia Jochheim, fir déi vill Aarbecht,
déi dat gemaach huet, well ouni hatt hätte mir effektiv scho ganz laang missen deen Exercice maachen,
entweder selwer d’Jugendhaus z’iwwerhuelen oder et
enger bestoender ASBL ze ginn. En ass och op déi
Flott Projeten agaangen, wou d’Jugendhaus ëmmer
mécht. Dat ass gutt esou, well dofir hunn ech e Freiden net missten op all Detail dovunner agoen, respektiv och haut net méi. Mir freeën eis op alle Fall op
d’Zesummenaarbecht mat deem dann “neien” integréierten Gemengeservice.
Ech sinn der Madame Kutten nach eng Äntwert schëlleg vun e Freide vun de Sproochecoursen. Ech huelen
dat elo no, well ech hat leschte Freide jo nëmmen déi
provisoresch Zuele vun 2015/2016 dobäi. Ech hunn
elo déi definitiv vu 2015/2016 an nach ëmmer nëmmen
déi provisoresch vun 2016/2017, 2015/2016: Lëtzebuergesch 10, Franséisch 20, Portugisesch 1 an Englesch 1, a wann ech da richteg gerechent hunn, wär
dat en Total vun 32. 2016/2017, wéi gesot sinn dat
déi provisoresch, do ka sech nach eppes drun änneren,
Lëtzebuergesch 9, Franséisch 12, Portugisesch 2 an
Englesch 4, an dat wier en Total vu 27, wann ech mech
elo net verrechent hunn.
D’Madame David ass nach eng Kéier op d’Aarbecht vun
der Jumelagekommissioun agaangen. Do muss ech hir
a virun allem och deene Leit, déi sech fir de Jumelage
verstäerkt interesséieren, e ganz grousse Merci soen.
Dat ass eng ganz léif an eng ganz dynamesch Equipe,
ech hat d’Chance selwer mat hinnen um Tour ze sinn an
déi setzen sech wierklech extrem a fir den Echange tëschent eise Partnergemengen an ech hoffen, dass och si
alleguerten sou wéi Dir alleguerten um Rendez-vous sidd
den 1. an 2. Juli fir eist Fest hei op der Gemengeplaz.
An zum Ofschloss e klenge Clin d’oeil, den Här Friedrich hat gesot, säin Numm wär iergendwou falsch
geschriwwe ginn, Här Friedrich, wann Dir mäi Familljennumm hutt, da sidd Dir kal a waarm gewinnt, Dir
kënnt Iech absolut net virstellen, wéi mäin Numm och
In-house heiansdo verschandelt gëtt.
Zum Ofschloss wéilt ech mat enger Ausso schléissen, net vun engem Politiker, mä vum Bruce Lee, deen
deemools richteg gesinn huet an ech zitéieren en, hie
sot “wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen, denn man greift nur denjenigen an,
der den Ball hat.” Enn vum Zitat. Et hätt eigentlech och

kéinte vun engem Fussballspiller sinn. Deem ass menger Meenung no näischt bäizefügen, ausser natierlech,
dass och ech wëll dem Romy Rech Merci soen, fir all
déi Zäit, déi ech konnt mat him verbréngen a vue, dass
ech déi lescht Riednerin sinn, kann ech Iech och schonn
zumindest a mengem Numm schéi Feierdeeg wënschen.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Merci
Claudia. E grousse Merci un de Romy Rech fir säi laangjäregt Engagement an och fir dat, wat en hei erabruecht
huet an dës Gremien an och doriwwer eraus, an och
duerch déi Erfahrung, déi en iwwer all déi Joren, wou en
dat Mandat hei a sech hat, konnt accumuléieren an och
an dës Gremium erabréngen an eis och deementspriechend beräicheren an ech wënschen him natierlech vun
eis alleguerten och e gutt Geléngen an deenen aneren
Funktiounen, déi nach virun der Dier stinn, als President
vum Office social an och um private Plang.
Madame Kayser.

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Merci Här Buergermeeschter, et ass léif, dass ech nach eng Kéier d’Wuert kréien. Et sinn awer nach zwou Froen,
déi nach net beäntwert gi sinn. Éischtens, wéi eng
Prozentzuele war den Undeel vun der Masse salariale
vun den Depensen am Budget 2017 sinn dann elo déi
richteg? Ech hat zitéiert 52,47%, dat sinn déi aus
den offiziellen Dokumenter an de Rapporten, a wann
d’Salairë vum Personel enseignant dobäikéimen, steet
op deenen offiziellen Dokumenter 59,75%. Den Här
Rech hat awer behaapt, dass déi 52,47% d’Salairë
wäre mam Schoulpersonal an dass, wa mir déi ofrechnen, da wäre mir knapp op 50%, wat mir bëssen onlogesch schéngt, well dann hätte mir jo nëmmen 2%
vun eiser Masse salariale wäre Schoulmeeschteren an
an där Berechnung, déi am offiziellen Dokument steet,
sinn awer 7% Paie vum Schoulpersonal. Dat ass awer
trotzdem eng immens wichteg Differenz, do misst een
awer villäicht eng Kéier Kloerheet kréien. Also hu mir
mam Schoulpersonal 59%, sou steet et mol dran, an
ouni Schoulpersonal 52%? Dat wollt ech nofroen.
An dann déi zweet wichteg Fro: Wéivill ass de Gesamtkäschtepunkt pro Joer vun de Frais-de-fonctionnementen/Entretien/Salairen zesummegerechent vum
Centre Hartmann? Do war nach keng Äntwert komm.
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Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Här
Friedrich, Dir kënnt just eng Fro stelle par rapport zu
Ärer Stellungnahm.

4. Vott vun de Motioune

Jean-Paul Friedrich (CSV): Ech wollt just de Loris Spina froen, gëtt dann envisagéiert, och eng Brëtsch fir
déi Behënnertevestiairen ze bestellen? Net dass mir
just eng hunn an der Infirmerie, mä mir brauchen och
onbedéngt eng an deem Behënnertevestiaire. Dat
wollt ech just froen. Merci.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Éier mir
dann op de Budget rectifié an de Budget initial iwwer
ginn, misste mir nach iwwert déi 2 Motiounen ofstëmmen. Ech géif da proposéieren, mat der éischter Motioun iwwert d’Waasser.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Ech kann
op déi Fro agoen, wat general d’Personal ugeet. Also
52% ouni d’Enseignanten, 59% mat den Enseignanten, mä dat ass natierlech Brutto. Mä op där anerer
Säit däerf ee jo ni vergiessen, eng Recettësäit, wou mir
jo och Subside vum Staat kréien, da si mir ënnert der
50%-Marque largement par rapport zu Leit, déi mir hei
astellen. Mir hu jo och Leit, déi d’Gemeng zu 100% dréit
op der Depensësäit, op där anerer Säit jo och Finanzementer komme vum Staat, sief dat bei eise Maison-relaisen, sief dat bei der Museksschoul sief dat wa mir Leit
an den Apprentissage huelen, sief dat bei den CAEen, bei
der Garantie Jeunesse, a wa mir dat applizéieren, da si
mir am Nettobetrag bei tëschent 44 a 45%.

Wien ass mat där Motioun net averstanen?

vun "Déi Lénk"

Wien ass mat där Motioun averstanen? Den Här Thill.

D’Stëmme vun LSAP, ADR, Déi Gréng.
Wien enthält sech?
D’CSV.
Da komme mir zu der zweeter Motioun, déi iwwert de
Logementsprojet an der Héicht vum 160.875.000,Euro fir 500 Logements collectifs. Wien ass mat där
Motioun averstanen?
Den Här Thill.
Wien ass mat där Motioun net averstanen?

Michèle Kayser-Wengler (CSV): Ech mengen et ass
awer wichteg fir ze wëssen, well jo awer all Joer déi
selwecht Fraisen op eis duerkommen a mir ëmmer
gesot kritt hunn, wéi mir de ganze Projet virgestallt
hunn, dass mir mat 1 Millioun Folgekäschte pro Joer
musse rechnen. Et wär awer villäicht net oninteressant dat ze wëssen, well mir hate jo zum Beispill missen, wéi mir nach d’Ventilatioun vun extrae Fraisen, do
hate mir jo schonn eng Hausse, wann ech mech elo net
ieren, vum Waasserverbrauch, mir hate 40.000,- Euro
agesat a du waren et der 60.000,- Euro, ech weess
et net méi genau, mä op jiddefall war do schonn nett
Hausse vun de Previsiounen, dass een do awer villäicht
dat iergendwann ka chiffréieren, wär fir eis alleguerten
a fir de Budget awer och wichteg.

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Fir
deen nächste Gemengerot kann ech d’Entretiens- an
d’Folgekäschten awer ganz gär eng Kéier nokucken an
un de ganze Gemengerot bréngen, dat ass absolut kee
Problem.

D’Stëmme vun LSAP an ADR
Wien enthält sech?
Déi Gréng an d’CSV.
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5. Vott vum Budget rectifié vum Exercice 2016
a vum Budget initial vun
Exercice 2017

Dan Biancalana (LSAP – Buergermeeschter): Da komme mir zum Budget rectifié 2016. Wien ass mat deem
averstanen?
D’Stëmme vun LSAP.
Wien ass net domat averstanen?
Wien enthält sech?
D’Stëmme vun ADR, Déi Gréng, d’CSV an Déi Lénk.
Dann den Initial 2017, Wien ass mat deem Budget
averstanen?
D’Stëmme vun LSAP.
Wien enthält sech?
D’Stëmme vun ADR.
Wien ass dogéint?
Déi Gréng, d’CSV an Déi Lénk.
Dann wären elo de Rectifié 2016 an den Initial 2017
unter Dach und Fach. Merci fir d’Diskussiounen, déi
mir hei haten am Gemengerot, déi awer trotz Momenter, wou mir eis och eeneg waren, och Differenze gewisen hunn, mä awer an engem korrekte Kader iwwert
d’Bühn gaange sinn. Och dat ass am Kader vu sou engen Diskussiounen net ëmmer eng Evidenz, dofir Merci
fir deen dote Volet. Lo misste mir just nach en Datum
fannen, fir en neie Gemengerot.
Här Thill, Dir hat nach d’Wuert gefrot.

Joseph Thill (Déi Lénk): Wann ech et ganz kuerz nach
däerf kréien Här Buergermeeschter. Ech wollt en neien
Usus aféieren a well geschwë Chrëschtdag ass, alle
Parteien e Buch schenke vun eise belsche Kolleegen,
do ass d’Situatioun zwar liicht anescht, mä 90% trëfft
och fir Lëtzebuerg zou. Do stinn 3 Walen un, ech hu
fonnt dat wier eng gutt Iddi, fir Iddie mat op de Wee ze
kréie fir Gemengewalen, Nationalwalen, Europawalen,
déi een do roueg däerf ofschreiwen. Da kann een och
dat noliesen, wat ech iwwert de Wunnengsbau zu Wien
erzielt hunn. Also ech mengen net, dass ech am Fantasialand liewen, well Wien fir 1,7 Milliounen Awunner
huet 220.000 Wunnenge gebaut, da misst Diddeleng
der 2.500 bauen, also mat 500 sinn ech nach ganz
modest. An domat huet iwweregens Är Schwësterpartei, d’SPÖ sech zu Wien während 80 Joer d’Majoritéit
geséchert. Ech hat eigentlech geduecht, Dir géift mir
vu Freed ëm den Hals falen, dass ech Iech elo wollt
d’Majoritéit beschere bis d’Joer 2097, ech gesinn
dat ass net de Fall, mä näischt fir ongutt, leider war
d’Buch vergraff an ech kann nëmmen all Partei eent an
der Majoritéit der 2 schenken, mä et ass en interessant Lecture. Ech soen Iech Merci, dass ech d’Wuert
nach eng Kéier kritt hunn.
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