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Freideg, den 8. Mee 2009

Réunion à huis clos
1.
Questions de personnel (présentations de candidats, nominations aux
emplois, promotions, démissions, peines disciplinaires); décision
2.
Enseignement :
a. Questions de personnel ; décision
b. Contrats de louage de service ; décision
Réunion publique
3.
Information au public des décisions de personnel
4.
Correspondance
5.
Revalorisation du Quartier Gare :
a. Convention avec l’Etat/CFL relative à la construction d’une nouvelle
passerelle ; décision
b. Gare routière : état d’avancement ; information
c. Auberge de la Jeunesse ; information
6.
PAP Nonnewisen, phase 01B, lots 3N + 4N : 1er vote ; décision
7.
Projet Nonnewisen « Wunnen am Park », îlot 4N : vote définitif ; décision
8.
Gender Budgeting : présentation et discussion du rapport intermédiaire
9.
Comptes de l’exercice 2007 :
a. compte administratif ; décision
b. compte de gestion ; décision
c. tableaux annexés ; décision
d. rapport de vérification du compte administratif ; décision
e. subside extraordinaire ; décision
10. Conventions avec la société « SuperDrecksKëscht fir Betriber » ; décision
11. Règlement sur les bâtisses : confirmation du vote ; décision
12. Questions de personnel (création et suppression de poste, réduction et
prolongation de stage,…) ; décision
13. Transactions immobilières ; décision
14. Devis supplémentaire et crédit spécial ; décision
15. Contrats de bail ; décision
16. Subsides extraordinaires ; décision
17. Relevé et rôle des taxes pour plaques de taxis (plaques bleues et kits
autocollants) : 2e semestre 2008 ; décision
18. Commissions consultatives : modifications ; décision
19. Règlements de la circulation routière; confirmation et décision
Les deux premiers points seront traités en séance secrète.
Résumé en français de la séance du Conseil Communal du 8 mai 2009

Sëtzung vum Escher Gemengerot
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3. Information au public des décisions
de personnel
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Eis ëffentlech Sëtzung fänkt un. Dir Dammen
an Dir Hären, Kollegen, wéi ëmmer kritt Dir vun
eisem Gemengesekretär eng Lëscht mat de
Personaldécisiounen déi mer am Huis clos
getraff hunn. Mir wéilten awer hei zwou
besonnesch ervirsträichen. Dat sinn zum
engen d'Nominatiounen déi mer virgeholl hu
fir véier nei Agents municipaux anzestelle fir
d'Ëmsetzung vun eisem Camionnettereglement. Mir si jo an deene leschte Wochen a
Méint zimlech vill iwwert eis Versammlunge
vun den Interesseveräiner a bei aner Geleeënheeten drop higewise ginn, dass déi Escher
wierklech drop waarden, dass mer eist
Camionnettereglement nodeem mer zimlech
laang op seng Autorisatioun vu Säite vu
staatlechen Instanze gewaart hunn, dass mer
dat en vigueur kënne setzen. An dat verlaangt
och, dass mer gëeegent Personal hu fir d'Mise
en oeuvre net nëmmen ze begleeden, mä
och fir de Suivi an de Contrôle kënnen ze
assuréieren. Esou dass dat da vum Mee un
operationell ass a mer wierklech dann och
eng besser Liewensqualitéit an de Quartiere
kréie well eben déi Camionnetten net méi
kënnen an där Form ofgestallt ginn an de
Wunnquartieren an och am Stadszentrum wéi
dat an der Vergaangenheet de Fall war.
Déi zweet Informatioun déi mer besonnesch
wollten ervirsträichen, ass, dass mer en
Engagement virgeholl hu vun engem Animateur culturel, deen dem neie Service Culture
virsteet, esou dass mer dann och nach virum
Ufank vun der grousser Vakanz eisen neie
Service Culture kënnen en place setzen, deen
dann zesumme mat eisem neie Service
Jeunesse nei Jalonen an der Kultur an an
der Jugendpolitik hei zu Esch asetzen. Dat gëtt
e Service vu véier Persounen aus verschiddene Beräicher. Och Leit vum Terrain. Esou
dass mer wierklech déi vill kulturell Aktivitéiten
déi hei an der Stad Esch stattfannen, kënne
besser koordinéieren an och nach nei kulturell
Aktivitéite kënnen entaméieren. Dat si vläicht
déi zwou Saachen déi besonnesch an d'A
stieche wann een déi Lëscht kuckt déi Iech
wéi gesot zougestallt gëtt, ronderëm Questions de personnel aus dem Huis clos.
A) Démissions.
1) Démission honorable à accorder,
sur sa demande et avec effet au 1er

octobre 2009, à Madame Sonja
Useldinger ép. Fratoni, maîtresse
d’éducation physique aux écoles
primaires de la Ville.
Le titre honorifique de sa fonction est
à conférer à l’intéressée.
2) Démission honorable à accorder,
sur sa demande et avec effet au 1er
juillet 2009, à Madame Sonja Siebenaler ép. Anton, expéditionnaire
stagiaire au secrétariat communal.
B) Nominations provisoires.
Nomination provisoire de 4 agents
municipaux de la Ville. (grade de
début de carrière: grade 2).
Les nouveaux titulaires seront affectés au département des travaux
municipaux, service de la circulation,
zone bleue.
Bintz Sammy / Müller Yves / Soragna
Joey / Zangari Guiseppe
C) Nomination définitive.
Carrière de l’ingénieur technicien.
Nomination définitive de Monsieur
Steve Faltz aux fonctions d’ingénieur
technicien avec effet au 1er juin
2009.
D) Promotions
Carrière de l’agent municipal
1) Promotion avec effet au 1er juin
2009 de Monsieur Tom Koster aux
fonctions d’agent municipal dirigeant
(grade 6).
2) Promotion avec effet au 1er août
2009 de Monsieur Cyrille Grandjean
aux fonctions d’agent municipal en
chef (grade 5 – cadre fermé).
3) Promotion avec effet au 1er août
2009 de Madame Marianne Schanen
aux fonctions d’agent municipal en
chef (grade 5 – cadre fermé).
L’intéressée qui bénéficie déjà d’un
classement hors cadre à la suite d’un
changement de commune peut
avancer hors cadre aux emplois du
cadre fermé lorsque les fonctions du
même grade sont atteintes par un
fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur.
E) Avancement en traitement.

du 11 septembre 2006 qui modifie
celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires communaux etc. à ceux des
fonctionnaires de l’Etat.
F) Questions de personnel salarié.
1) Engagement de Monsieur Ralph
Waltmans à durée indéterminée sous
le régime du salarié d’un animateur
culturel.
Le degré d’occupation du nouveau
titulaire est fixé à 40/40ièmes.
Avis de publication du collège
échevinal du 6.12.2009.
2) Engagement à temps partiel pour
la période allant du 18 mars 2009
jusqu’au 15 juillet 2009 de Madame
Deborah Donnersbach comme éducatrice diplômée sous le régime du
salarié. L’intéressée est appelée à
effectuer auprès de l’éducation précoce le remplacement d’une éducatrice bénéficiant d’une dispense de
service prononcée par le médecin du
travail, suivie d’un congé de maternité.
3) Engagement à temps partiel pour
la période allant du 23 mars 2009
jusqu’au 15 juillet 2009 de Monsieur
Gilles Morbé comme éducateur diplômé sous le régime du salarié.
L’intéressé est appelé à effectuer
auprès des structures socio-éducatives le remplacement d’une éducatrice bénéficiant d’un congé de
maternité.
4) Engagement à temps partiel pour
la période allant du 18 mars 2009
jusqu’au 15 juillet 2009 de Madame
Sheila Thill comme éducatrice diplômée sous le régime du salarié.
L’intéressée est appelée à effectuer
auprès des structures socio-éducatives le remplacement d’une éducatrice bénéficiant d’un congé de
maternité.

4. Correspondance

Application du règlement grand-ducal
Mir hunn da kee Punkt ënner Korrespondenz.
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5. Revalorisation du Quartier Gare:

5. Revalorisation du Quartier Gare:
a. Convention avec l'Etat/CFL relative à
la construction d'une nouvelle passerelle; décision
b. Gare routière: état d'avancement;
information
c. Auberge de la Jeunesse; information
Mir kënnen dann direkt op de Punkt 5 ze
schwätze kommen. Mir hunn hei dräi Punkte
regroupéiert ronderëm d'Gesamtrevalorisatioun
vum Quartier Gare. Wann ee misst déi eenzel
Entwécklungspolen an der Stad Esch kucken
aus Stadentwécklungssiicht, da géing een de
Quartier Gare regroupéiere mat der Entrée en
Ville, dem neie Boulevard Berwart an et géing
een en och regroupéiere mat der neier Place
de l'Hôtel de Ville mam Parking souterrain. Dat
ass fir eis e Ganzt. D'Entrée en Ville mam
Zentrum a mat der Gare. A wann ee misst dräi
Beschreiwungsattributer huele fir déi Gesamtrevalorisatioun vum Quartier Gare ze maachen, da géing ee soen, „Échangeur de
mobilité“, well mat där neier Busgare ass dat
eng Haaptulafplaz fir d'Mobilitéit vun den
Escher Leit a vun all deenen déi op Esch
kommen. Et géing een natierlech schwätze
vun engem Lieu de rencontre. Och a grad am
Zesummenhang mat deene Punkten déi
haaptsächlech beim Punkt c) nach dobäi
kommen. An et géing ee wierklech dovunner
schwätzen, dass dat eng Plaz ass, wou een
d'Méiglechkeet huet den innovative Charakter
vun der Stadentwécklung vun der Stad Esch
ze gesinn. Mir hunn nämlech net nëmmen
d'Konventioun haut mam Stat, respektiv mat
CFL fir d'Konstruktioun vun eiser Passerelle um
Ordre du jour stoen, deen Akteur vun der
Mobilitéit deen allen Escher an net Escher
erlaabt fir en direkten Accès zu eiser Grénger
Long ze kréien an zu eisem Fräizäitareal um
Galgebierg. Mir hunn natierlech déi nei Gare
routière wou eise Bauteschäffen eis Informatioun iwwert den Etat d'avancement gëtt.
Mir hunn och eis Auberge de Jeunesse als
Informatiounspunkt um Ordre du jour, an zwar
ausdrécklech als Informatiounspunkt, als Information au préalable. Mir hunn zwar wuel
schonn e Préaccord vun der Direktioun vun
der CFL als Partner vun deem Projet, dass si
wëlle mat eis op dee Wee goen. Dat huet eis
immens Freed gemaach. A mir hunn en anere
ganz privilegéierten Alliéierten an deem doten
Dossier konnte fannen. Dat ass eis national
Jugendherbergenzentral déi mat eis op deen
dote Wee wëlle goe well et Neiland ass. Wéi
esou oft hei zu Esch wa mer e Projet
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entaméieren, entaméiere mer och Neiland.
An an dësem Fall ass et e bëssen de Modell
vun engem City Youth Hostel, dat heescht eng
Jugendherberg mat engem urbane Charakter
direkt bei der Gare, direkt bei eiser Passerelle
an direkt do wou d'Haaptoder ass vum
Commerce an och en Deel vum Loisir, vun
der Kultur hei zu Esch. An duerfir ass dat
wierklech fir eis e ganz wichtege Projet. Mir
hunn och virun engem Mount eng Entrevue
ugefrot beim Här Minister Boden a bei der
Madame Jacobs als Tourismusminister, respektiv Familljeministesch, well mer hoffen, dass
dee Projet do och vu staatlecher Säit aus ka
gedroe ginn a mer an de 5-Joresplang
erakomme fir d'touristesch Infrastrukturen. Well
et ass eng enorm wichteg touristesch Infrastruktur a mer hu selbstverständlech au
préalable zu dëser Sëtzung och schonn deene
jeeweilege Ministèren eisen Dossier zougestallt. Mir hunn eis awer d'Fräiheet geholl, fir
eise Gemengerot am Virfeld ze informéieren
iwwert déi doten Démarche an och fir de
Projet e bësse virzestellen.
Ech géing dann, fir dass mer och zur
Diskussioun kënne kommen, eisem Bauteschäffen d'Wuert ginn, fir dass hien net
nëmmen eis ka soe wou mer mat der
Passerelle a mat der Gare routière dru sinn, mä
eis och vläicht e puer Eckdaten kann nenne
ronderëm eisen neie Projet vun der Jugendherberg.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Merci,
Madame Buergermeeschter. Loosse mer mat
deem méi informative plus formalen ufänken.
Dat éischt ass, mir hunn hei eng Konventioun
virleie mat der Eisebunn, wat d'Konstruktioun
vun der Passerelle ugeet. Firwat musse mer
déi Konventioun maachen? Ma aus dräi
Ursaachen. Déi éischt Ursaach ass déi, dass
en Deel vun der Passerelle, vum Footprint vun
der Passerelle op Eisebunnsterrain läit, deen
der Eisebunn gehéiert.
Zweeten Deel ass deen, an där Konventioun
hu mer d'ganz Organisatioun vum Chantier,
dee jo awer net onproblematesch ass, well et
ass awer eng Haaptlinn wat de Güterverkéier
ugeet vun der Eisebunn, en plus wat de
Persouneverkéier ugeet. An déi Aarbechten déi
do iwwert d'Gleiser musse gemaach ginn, déi
iwwert d'Caténaires musse gemaach ginn,
bedeiten e ganz groussen organisatoreschen
Opwand fir d'Eisebunn. D’Stroumversuergung
muss ofgespaart ginn. Stonneweis muss den
Zuchverkéier ënnerbrach ginn, duerfir ginn déi

meescht Aarbechten och nuets gemaach.
Also, an där Konventioun ginn déi ganz
Aarbechte genau definéiert.
Si sinn zum groussen Deel och schonn
exekutéiert ginn. Et ass och de Präis vun
deenen Aarbechten, vun deene Betriebsausfäll
chiffréiert ginn, deen dat fir d'Eisebunn bedeit.
Et ass och de Präis chiffréiert gi fir dee ganzen
organisatoreschen Opwand, deen net wéineg
ass. Wann d'Leit bis elo net vill dovu matkritt
hunn, weder d'Escher Populatioun nach
d'Utilisateure vun der Eisebunn, sou ass dat
wierklech op eng exemplaresch Zesummenaarbecht zréck ze féieren, déi mer mat der
Direktioun vun der Eisebunn an och mat de
lokale Mataarbechter hunn. A vun dohier ass
dat super gelaf a mer sinn och ganz gutt
derduerch komm.
Et ass och nach en anere Punkt dra
festgeluegt. Well mer iwwert déi Passerelle
an iwwert den Tuerm och eng Opportunitéit
schafe fir direkt op de Quai 1 en Zougang ze
kréien, deen d'Eisebunn zwar net am normale
Betrib brauch, wou mer se awer konnten
iwwerzeegen do en Zougang ze maache fir
wann exzeptionell Evenementer sinn. Dass si
hiren Zuchverkéier och esou regelen, dass een
direkt da vum Quai 1 kann erausklammen an
an d'Stad Esch erakommen. Respektiv vun der
Stad Esch direkt vun der Passerelle erop, vum
Lift vun der Passerelle direkt op de Quai 1 en
Zougang huet, wat keen normalen Zougang
ass, wat awer en Zougang gëtt fir exzeptionell
grouss Evenementer, fir dann do nach méi
mam Zuch kënnen ze schaffen. Mir hate jo an
där aller-, aller-, alleréischter Fassung virgesinn,
nach en zweet Been och ze maache fir dass
och de Quai 2 an de Quai 3 accessibel wären
iwwert d'Passerelle. Dann hätt ee missten
eropfueren, iwwert d'Passerelle goen an erëm
eroffueren. Dat wär dann och e mobilitéitsgerechten Zougang gewiescht. Do huet d'Eisebunn awer en fin de compte drop verzicht,
well dat hinnen ze deier war. Also fir dat hei
iwwerhuele si d'Käschte wat deen Accès op
de Quai 1 ugeet.
Et ass natierlech och d'Redevance festgeluegt
an deem Dossier fir d'Occupation du terrain an
och fir hire ganzen Dossier, deen awer zimlech
opwendeg war. Dat zum Inhalt vun där
Konventioun, déi eigentlech déi gutt Zesummenaarbecht, déi mer souwuel mat der
Eisebunnsdirektioun wéi och mat de lokale
Responsabel hei zu Esch an um Escher
Stellwierk haten, dokumentéiert an dann och
elo ratifizéiert.
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5. Revalorisation du Quartier Gare:

Wat Iech awer elo vläicht interesséiert, dat ass
dat: Wou si mer drun? Et gesäit een, dass
d'Passerelle an d'Luucht gaangen ass, dass se
sech lues a lues Richtung Park beweegt.
Eigentlech misst se op där anere Säit sinn. Mä
mir hu sechs Woche Retard kritt duerch
Intempérien, well déi 65 kg-Volt Leitung déi
een op där anerer Säit gesäit, déi d'Elektrostolwierk vu Schëffleng versuergt, hätt missten
ofgeschalt ginn. Fir dass dat awer hätt kënne
gemaach ginn, hätt missten eng Redundantleitung geluegt ginn an déi Redundantleitung
konnt net geluegt ginn duerch dat schlecht
Wieder, duerch de Frascht an duerfir hu mer
déi sechs Woche Retard kritt. Well mer einfach
net konnten déi Héichspannungsleitung do
ofschalte fir déi zousätzlech Piliere fir d'Passerelle eriwwer ze drécken, ze montéieren, well
dat liewensgeféierlech wär. Mä et leeft awer
elo déi Redundantleitung ass geschalt. D'Leitunge kënne regelméisseg dann ofgeschalt gi
wann Aarbechte gemaach ginn an et ass net
méi spéit wéi dann d’iwwernächst Nuecht,
wou dat neit Element, dat fënneft Element,
wat Dir vir an Ärer Mapp leien hutt – do hutt
Dir e bëssen nach eng Kéier den Oflaf elo bis
zur Finitioun virleien.
Déi véier Elementer, déi elo dropleien, déi sinn
an der leschter Nuecht gedréckt ginn, weider
Richtung Park, an et kënnt elo nach vun der
Stadsäit hier, nach e lescht Element. Dat gëtt
ugeliwwert elo den 11., an der Nuecht vum
11. op den 12., gëtt dann eropgeluegt an da
läit dat um Opleeër hannen op der Säit vun
der Gare. An dat ass eigentlech dat lescht
Element wat do nach eropgeluegt gëtt,
ugeschweesst gëtt, a wann dat ugeschweesst
gëtt, da gëtt dat vum 25. op de 26. Mee och
Richtung Park gedréckt an da si mer op där
anerer Säit ukomm. Op deem leschte Pilier läit
dat Stéck dann op, an da ginn op der Säit hei,
op der Gare, déi Plateforme de construction
ofgebaut ,an da gëtt de Lift héichgebaut op déi
Héicht wou mer brauchen. Do feelen nach
dräi Meter. Dat geschitt dann also vum 8.6. bis
de 24.6.
Dono ginn déi Säitebeen opmontéiert, well dat
Ganzt, dat steet esou op Säitebeen, an da gëtt
parallel dozou awer och dat lescht Stéck net
méi doriwwer gedréckt, mä dat gëtt mat
engem Kran do opgeluegt op déi Culée déi
am Park läit an un dee leschte Pilier
ugeschloss. Dat gëtt alles ofgebaut an am
Prinzip ass d'Passerelle dann den 22. Juli
definitiv fäerdeg gebaut.

D'Zilvirgab ass och déi gewiescht, an dat hu
mer versicht ofzekläre mat de Constructeuren,
dass se eventuell fir dat éischt grousst
Evenement wat mer dëse Summer dann
um Galgebierg hunn, de Beachvolleyball, dass
se da schonn utilisabel ass. Allerdéngs nach
ouni de Lift, well dono gëtt de Lift bannendra
montéiert, ass dann iwwert d'Trap utilisabel. An
d'Zil ass, dass se da fir de Kulturfestival och de
Lift dran ass, an dass se fir de Kulturfestival
dann definitiv a fäerdeg utilisabel ass. Also
utilisabel soll se scho si fir de Beachvolleyball,
allerdéngs dann net mobilitéitsgerecht, dat
heescht do muss een dann déi 18 Meter
d'Trapen eropgoen, wat awer schonn eng
Plusvalue ass, dass een net méi brauch
duerch d'Schneier dee ganze Wee erop ze
maachen.
E bëssen ähnlech gesäit et aus mat der
Busgare. Mat der Busgare geet et och an den
Endspurt. Déi wou laanscht gaange sinn, déi
hu gesinn, dass déi éischt Piliere fir d'Iwwerdaachungen opgeriicht sinn. D'Accèse sinn
esou wäit fäerdeg. Also do ass och de
Finissage amgaangen an eigentlech kéint een
do just soen, dass mer elo och do am Prinzip
fir de Summer déi Busgare fäerdeg hunn an a
Betrib kënnen huelen. Dat passt dann alles
beieneen. Déi nei Busgare als Échangeur de
mobilité, als Happ tëschent dem schinnegebonnenen ëffentlechen Transport an dem Bus.
Dat ass eng éischt massiv, massiv Verbesserung. Dee Moment kréie mer och do eng
massiv Verbesserung vun der Situatioun op
der Gare, well dann eigentlech wann d'Busgare fäerdeg ass, de Chantier vun der
Passerelle fäerdeg ass. Da gëtt et do erëm
Plaz an dann ass dat Nadelöhr, dat verkéierstechnesch Nadelöhr, wat mer eis duerch
d'Passerelle do crééiert hunn, ass dann ewech.
Zur Auberge de la Jeunesse. Do hutt Dir en
avant Avant-Projet virleien, dee bis elo
eigentlech eng éischt Diskussiounsgrondlag
duerstellt. Eng éischt Diskussiounsgrondlag
duerstellt fir mat de Responsabele kënnen
zesummen ze kommen. Mer haten hei um
kommunalem Niveau scho laang décidéiert,
schonn oft décidéiert, schonn oft diskutéiert,
dass eng Jugendherberg eis eigentlech géing
gutt doen, a mer haten en internen
Aarbechtsgrupp, dee verschidde Siten ënnersicht huet, an deen eigentlech op zwou
Alternative gestouss war, entweder um Galgebierg, an de Galgebierg erabauen, oder am
Footprint vun der Passerelle do ronderëm
d'Passerelle, do ronderëm d'Gare an direktem
Zougang zur Stad eppes ze maachen. Mer
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haten do eng méi éischter informell Entrevue,
awer op d'Demande hi vun der Centrale des
Auberges de la Jeunesse, an déi hunn och déi
Idee, déi eigentlech och d'Sympathie vum
Schäfferot hat, fir net an de Galgebierg eran ze
bauen, well wann een do eng Kéier ufänkt
eran ze bauen, da weess een net wou een
ophält. Mä éischter dann ënnen an direkter
Proximitéit zum Galgebierg dat ze crééieren,
an direkter Proximitéit zur Gare, an direkter
Proximitéit zur Stad. Déi Idee huet direkt
d'Sympathien och vun der Centrale nationale
des Auberges de la Jeunesse fonnt. Déi huet
gesot, et ass eigentlech ganz präzis dat wat
mer brauchen, där ruraler. Där am grénge
leiender Jugendherbergen hu mer eigentlech
genuch am lëtzebuerger Land. Wat eis feelt,
dat ass e richtegen, regelrechte Youth Hostel,
Jugendhotel, wou déi Jugendlech kënnen zu
raisonnabele Präisser 1, 2, 3, 4, 5 Nuechte
verbréngen a vun der Offer profitéieren. Vun
der Offre culturelle, vun der Offre sportive, vun
der Offre touristique vun der Stad Esch a vum
Süden. An déi zweet Opportunitéit déi se do
och dra gesinn hunn, an den Här Weidig war
eigentlech deen, deen den Terme vun der
Passerelle, vum Échangeur de mobilité crééiert
huet. Dat ass genau déi Opportunitéit déi se
do dra gesinn hu fir ze soen, do sidd Dir um
Zuch. Mam Zuch kommt Dir direkt an d'ganz
Land hin, Dir kommt an de ganze Süden hin a
souguer Leit déi wëllen tëschent dem Süden
an dem Zentrum an der Stad Lëtzebuerg
pendelen, kënnen dat vun där Jugendherberg
do, souguer zum Deel besser maache wéi déi
déi an der Stad ass, déi am Gronn läit, déi net
verkéierstechnesch esou gutt ugeschloss ass
wéi déi hei. Also déi sinn direkt mat zwou
Hänn do drop gesprongen, hunn dat eng gutt
Saach fonnt.

Mir haten och eng éischt Entrevue mat der
CFL, well déi si jo Propriétaire vun deem
Terrain. Mir hu jo do e PAP eng Kéier
gestëmmt. D'CFL wollt jo do eppes drop
bauen an d'Generaldirektioun vun der CFL
huet dat eigentlech och als eng gutt Idee
ëmfonnt, steet eis eigentlech do och zur Säit
an ënnerstëtzt dat mat. Well si och hire
Kärbusiness dee jo d'Mobilitéit ass, déi
schinnegebonne Mobilitéit ass, domat weider
renforcéiere kënnen. A vun dohier sinn
eigentlech sämtlech Partner iwwerzeegt, dass
dat eng gutt Idee ass an aus där Iwwerleeung
eraus, sollt och de Gemengerot haut dovun
informéiert ginn. Et geet elo virun.
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Et geet elo natierlech mat de staatlechen
Instanzen a mat deene Partner virun. An dofir
insistéiere mer, dass dat heiten en avant
Avant-Projet ass, deen nach vun eisen interne
Kommissiounen muss aviséiert ginn an deen
nach vun den externe Gremien muss aviséiert
ginn. De Projet artikuléiert sech em e Bauvolumen, dat mer am PAP festgeluecht haten, d.h.
zwee Bléck déi véier Niveauen héich waren,
mat enger grousser zesummenhängender
Fläch um Rez-de-chaussée, mat engem
direkten Accès. Vum Niveau vum Boulevard
Kennedy, mat engem zweeten Accès vum
Niveau vum Quai 1. Allerdéngs gëtt just
d'Inneliewen dann anescht affektéiert, an
zwar a Richtung Jugendherberg an net a
Richtung Bürosgebai a Logement.
En zweet Element wat och dran ass, an dat
soll elo am Projet elo weider evoluéiert ginn,
dat ass, dass een dat och ka gesinn als
Mëttelzäitwunnenge fir Studenten déi een
dann, wann d'Touristesaison e bësse méi
roueg ass, wann awer d'Cours universitaires
amgaange sinn, dass déi Wunnengen dann
och kënnte fir ee Semester oder en halleft
Semester am Kader vun Échangen, am Kader
vu Fuerschungsprojete vu Studente genotzt
ginn. An dee Moment wou Semesterferien
sinn oder wou keng Coursen op der Uni sinn,
da gi se reaffektéiert gläichermoossen dann
erëm fir d'touristesch Populatioun vun der
Jugendherberg.
Dat a groussen Zich, zur Informatioun. Also,
dee Projet wou laang dovu gedreemt ginn
ass, schéngt sech och elo kënnen duerch dat
Dräigestirn Busgare, Passerelle, Jugendherberg
realiséieren, an da kënne mer do eng Porte
d'entrée fir déi jonk Leit net nëmmen op
Belval, op d'Universitéit mä och eisen Zentrum
vun der Stad Esch maachen.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci fir déi komplett a wichteg Informatiounen zu deenen dräi Projeten am Fong. Deen
éischten deen ech elo gesinn hat, war den
Här Huss an dann den Här Maroldt.
Jean Huss (DÉI GRÉNG): Jo Merci, Madame
Buergermeeschter. Och eiser grénger Fraktioun
ass natierlech kloer, datt mir deem Gesamtkomplex do eis Zoustëmmung kënne ginn.
D'Busgare engersäits, e Réaménagement
deen noutwendeg war an deen elo sënnvoll
do dann endlech zum Ofschloss soll kommen.
Ech si frou, datt déi zwou Saachen, de
Réaménagement vun der Busgare an d'Passerelle, datt mer déi elo spéitstens am
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Fréihierscht oder am Ennsummer, datt dat da
wierklech Realitéit ass. Well dat eben an der
Stadentwécklungspolitik e ganz wichtegt Element an dësem Deel vun Esch war.
Ech hunn d'leschte Kéier schonn eng Kéier
gesot, datt et och wichteg wier, datt mer hei
nach géife kucken, hei ënnendrun, de
Schlasspark, datt mer do och géifen endlech
virukommen. Dann hätte mer an dësem Deel
vun Esch, wann de Schlasspark géif aménagéiert ginn, dann hätte mer wierklech och
deen Zougang dohinner fir d'Leit. Dat wier
formidabel an der Prolongatioun vun der
Uelzechtstrooss a parallel dozou da mam
Réaménagement vun der Gare.
E Wuert just zur Lokalisatioun vun der
geplangter Jugendherberg. Mir sinn och der
Meenung, datt eng Rei vun Argumenter derfir
schwätzen, fir op där Plaz déi Jugendherberg
ze maachen. Dat eent ass dat evident
Argument vun der Mobilitéit. D'Mobilitéit
engersäits Zuch, awer och mat der Busgare,
an natierlech d'Méiglechkeet mam Vëlo, well
jo d'Jugendlecher och kënne méi staark de
Vëlo benotze fir och vun dohier kënne
beispillsweis op d'Universitéit ze kommen.
Dat ass een Argument, d'Mobilitéit. En zweet
Argument ass dat, datt déi Jugendlech direkt
Zougang hunn an d'Stad. An dat drëtt
Argument dann och d'Natur, dat heescht
iwwert d'Passerelle komme se dann och ganz
séier op de Galgebierg erop. Do schéngt eis de
Standuert wierklech sënnvoll ze sinn.
Da wat d'Passerelle ubelaangt, mengen ech,
datt dat och aus eiser Vue e formidabele Projet
ass, aus enger Rei vu Grënn. Et si jo Deeler vun
eiser Bevëlkerung déi op de Galgebierg ginn,
mä wann ee kuckt wéi schéin d'Natur do
uewen ass a wéi schéin dee Park ass, an et
geet een dann do spazéieren, dann ass een
heiansdo awer erstaunt wéi wéineg Leit do
uewe sinn. An ëmgekéiert ass et esou, datt déi
Leit déi doropper ginn, mengetwege mat de
Kanner op d'Spillplaz oder déi déi op
d'Boulepiste ginn oder déi déi de Fussball
kucke ginn, oder déi dohinner trainéiere ginn,
awer nach ëmmer ganz vill mam Auto do
eropfueren. An déi Passerelle erlaabt et an
eisen An, datt Leit, déi bis elo mam Auto
doropper gefuer sinn, deelweis wéinstens, ech
soen net alleguerten, mä deelweis zumindest,
elo d'Méiglechkeet kréien iwwert déi Passerelle
dann awer bequem op de Galgebierg ze
kommen, well ganz einfach souwuel d'Schneier wéi den Dieswee erop fir ganz vill Leit e
grousse Problem ass, well se terribel géi sinn.

An eleng dat och da méiglecherweis d'Leit
ofhält, fir méi an d'Natur op de Galgebierg
doropper ze goen. Ech denken do besonnesch u Leit déi mat Kanner doropper ginn,
déi nach Kannerkutsche mussen drécken. Ech
denken un handicapéiert Leit, fir déi et keng
Méiglechkeeten an de Park doropper ginn,
ausser se fuere mam Auto doropper. An op
déi Aart a Weis, duerch d'Passerelle mengen
ech, datt do e wéineg den Autosverkéier ka
gebremst ginn, net ofgeschaaft ginn, mä awer
ka gebremst ginn an datt op déi Aart a Weis
iwwert déi Passerelle den Zougang fir all Leit
méiglech gemaach gëtt oder fir vill méi Leit
méiglech gemaach gëtt fir mat hire Kanner op
d'Spillplazen ze goen. Oder och fir Leit déi, och
eeler Leit, déi Schwieregkeeten hunn ze goen,
fir dann awer kënne schéi gemittlech iwwert
déi Passerelle mam Lift do an de Park
doropper ze kommen.
Dat heescht, et ass also e Projet, deen an
eisen An e soziale Charakter huet, fir den
Zougang zur Natur an zum Park och fir esou
Leit méiglech ze maachen. An ech hoffen, datt
et doriwwer dann och zu engem méi
groussen, net Zoulaf, net Massenzoulaf, mä
datt méi Leit wierklech kënne vun deem
profitéiere wat de Galgebierg an de Park awer
do uewen ze bidden hunn. Mat där Spillplaz,
déi immens flott ass, mat den Anlagen déi
mer do hunn, da kënne méi Escher Leit och
dovunner erëm profitéieren.
Ech hunn ni verstanen, firwat datt virun,- wéini
war et, virun 20, 25 oder 30 Joer, dat ass scho
méi laang hier, do war jo schonn eng
Passerelle déi driwwer gaangen ass, firwat
datt déi ofgerappt ginn ass. Elo maache mer
dat dann nei. Déi Passerelle, och vun der
Ästhetik hier, passt a mengen An dann och
relativ gutt an de Quartier. Esou wéi dee
Quartier eben do gestallt ass. A vun dohier ass
et kloer, datt dat Ganzt e flotte Projet ass. A
wann dee realiséiert ass, wéi gesot, da musse
mer kucke just nach déi Verlängerung ze
maachen a Richtung Schlasspark fir datt dat
och opgemaach gëtt, mat deene Weieren déi
do sinn, als Noerhuelungsgebitt.
Dat gesot ass et kloer datt mer dat wäerte
stëmmen an och den Emplacement, wa mer
dann eng Kéier an enger zweeter Phas dozou
kommen, fir wierklech da konkret ofzestëmmen iwwert d'Jugendherberg. Ech mengen,
datt déi do gutt placéiert ass.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Huss. Et ass dann um Här Maroldt.
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Frunnes Maroldt (CSV): Merci, Madame
Buergermeeschter. Eng Jugendherberg, ech
menge mer sinn eis do eens hei ronderëm
den Dësch, all Parteie fuerderen déi scho säit
geraumer Zäit. Ech menge wann een elo
kuckt, de Stadentwécklungsplang deen ännert
sech. D'Donnéeën, d'Konstellatiounen déi
ännere sech. Mir hu viru Joren dovunner
geschwat wéi mer en éischten Avant-Projet
hate fir d'Terres Rouges, dass mer gesot hunn:
Hei, wann do Schoule kommen an aner
Saachen, da géif sech esou e Jugendwunnheim immens do prêtéieren. Déi Situatioun
huet sech ebe geännert. Mer kréien elo e
Fussballsterrain dohinner, Här Hinterscheid,
domat muss een da liewen.

Also eng gutt Alternativ ass et sécherlech. Ech
weess net wéivill Leit an der Vergaangenheet
regelméisseg a Jugendherberge gaange sinn.
Viru ganz laanger Zäit sinn ech regelméisseg a
Jugendherberge gaangen. An dofir weess ech,
wann Dir dovunner schwätzt, vu Proximitéit,
datt dee Verglach deen Dir gemaach hutt mat
der Jugendherberg an der Stad, dat ka flott si
wa se an engem ganz flotte Milieu vert ass,
oder historique, dat ka ganz ganz flott sinn. Bei
Jugendlecher déi mobil sinn, déi schnell
weider reesen oder nëmmen temporairement
op enger Plaz bleiwen, ass et wichteg, wann
d'Ubannung un den ëffentlechen Transport a
Verkéier, wann déi garantéiert ass.

Dat eenzegt wou ech als Stackescher, deen
och an enger Parallelstrooss zum Boulevard
Kennedy gewunnt huet, wa mir am Summer
d'Fënsteren op haten, dann hues de awer
owes all eenzel Lokomotiv gehéiert déi
laanscht gefuer ass, quitt dass deemools
mat Diesel gefuer ginn ass. Mä och haut
héiers de nach de Verkéier. Fir dass se méi wéi
eng oder zwou Nuechten an där Jugendherberg bleiwen, misst awer och do fir eng
Insonorisatioun gesuergt ginn. Et ass net
nëmmen d'Geräich, mä dat ginn och Vibratioune wann en Zuch laanscht fiert, esou no
do derbäi. Also op déi Saache misst awer
virun allem opgepasst ginn. Mir hunn de
Virdeel, dass mer esou no bei der Gare sinn,
mä mir wëssen, dass dat awer och e Quartier
ass dee Problemer huet. An ech mengen dat
däerf och laangfristeg net aus den A gelooss
ginn, dass mer awer do eng Responsabilitéit
hunn, wa mer auslännesch Gäscht do hunn,
dass déi awer do och an engem Milieu
sécurisé kënnen hei passéieren.

Wat d'Passerelle ugeet, ech mengen Dir kennt
meng Positioun, dass ech net esou déi
Euphorie vun Iech deelen. Wéi ech elo déi
Dokumentatioun hei virleien hunn, a mäin
Noper ass jo ganz groussen Expert an
Elektrosmog, do hunn ech mer déi Fro gestallt,
datt déi Proximitéit ... also wann een d'Foto
kuckt kéint ee bal mengen ... eng Foto déi
kann täuschen ... deen Hochspannungsmast
dee kënnt praktesch widder. Do kënnt ee vun
Elektrosmog rieden. Mä Dir kennt jo déi
Geschicht vun där Bréck déi gebaut ginn ass,
déi och sënnlos war, mä déi en immense
Succès kannt huet, well do, Sonndes si Belsch
komm fir do ze fëschen. An den Här Huss
huet mer gesot, wann d'Leit net sech géife
laang do ophalen op där Bréck, da wär keng
Gefor, an doduercher sinn ech dann erëm méi
rassuréiert. Dat gesot, sti mer der Idee vun
enger Jugendherberg als solch ganz positiv
géigeniwwer.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Maroldt. Ech hunn dann elo hei
den Här Baum an den Här Weidig stoen an
den Här Jaerling.
Paul Weidig (LSAP): Ganz kuerz zu der
Konvention mat der Eisebunn. Ech bedaueren,
dass d'Eisebunn am Fong geholl net méi
konstruktiv un dee Projet erugaangen ass, well
am Ufank ware mer der Meenung, ech
schwätze vun der Zäit wéi ech nach am
Bauservice geschafft hunn, dass d'Eisebunn
dee Projet géif mat zwou Hänn opgräifen. Et
war eng eemoleg Méiglechkeet fir den Zuch
an de ganze Réseau vun de Vëlosweer vum
Süden anzebannen. An deem Sënn, dass
d'Leit kënnen am Zuch mat hirem Vëlo
kënnen ureesen, an da vun de Quaien iwwert
déi nei Bréck direkt déi wonnerschéi Landschaftsgebidder, déi mer hei am Süden hunn,
kënnen erreechen.Esou kann ee sécher mat
der ganzer Famill vun enger Gare zur anerer
fueren. Also, ech sinn der Meenung, dass et
wierklech eng flott Geleeënheet gewiescht
wär déi touristesch Attraktivitéit vum Zuch ze
valoriséieren.
Doriwwer eraus sinn ech der Meenung, dass
d'Bréck och eng bedeitend Verbesserung vun
der Liewensqualitéit vun deene Leit bréngt déi
am Zentrum a beengte Verhältnisser wunne
mat wéineg Gréngs. Déi Leit, virun allem déi
Eeler an d’Mammen an d’Pappe mat Kanner
hunn elo d'Méiglechkeet fir direkt iwwert
d'Bréck an de Park ze goen, d’Spillplaz an
de schéine Park ze benotzen a sech ze
erhuelen.
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Et muss ee sech bewoosst sinn, dass déi nei
Bréck e Kräizungspunkt vu ville Verkéiersweeër
ass. Hei treffe sech Foussgänger, Vëloen,
Busser, Ziech an Autoen mat alle méiglechen
Destinatiounen.
An dat drëtt, wat ech ganz wichteg fannen,
ass dass déi Bréck awer och e grousse
Symbolwäert huet fir Esch. Fréier huet hei eng
einfach an onbequem awer wichteg Fachwerkbréck aus Stolträger gestan, déi mer haut
d’Chance hu kënnen durch eng modern stole
Bréck, déi no engem zukunftsweisende
Konzept gebaut gëtt, ze ersetzen. Dëse Bau
ass net ze lescht och en onverwiesselbart
urbanistescht Zeeche vun enger Stad déi am
Opbroch ass an eng Zukunft mat héije
Potentialitéiten.
Wat d'Jugendherberg ubelaangt, mengen ech,
dass et fir eng Stad wéi Esch, eleng schonn
dowéinst dass mer Unisstad ginn, einfach
wichteg ass esou en Haus ze hunn.
D'Jugendherberg ass e wichtegt Element fir
dem Student d'Méiglechkeet ze ginn och
kuerzfristeg hei zu Esch sech ëmzekucken,
sech mat Esch ze familiariséieren iert hien da
spéiderhin op d'Uni kënnt.
Voilà, dat war et wat ech ze soen hat. Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Weidig. No den Häre Baum a
Weidig kéime mer dann zum Här Jaerling an
dann huet d'Madame Becker sech nach
gemellt. Ah, den Här Baum hat nach net
geschwat. Pardon! Dann ass et elo um Här
Baum an dono um Här Jaerling an dann un
der Madame Becker.
Marc Baum (DÉI LÉNK): Merci, Merci. Erlaabt
mer vläicht am Ufank eng liicht ironesch
Remarque zur Konventioun déi mer hei
virleien hunn, déi jo am Fong zum Vote steet
am Géigesaz zu deenen anere Saachen, déi
jo éischter Diskussiounspunkte sinn. Ech
mengen, mer kënne bal e bësse frou sinn,
datt mer sechs, siwe Woche Retard hunn, well
soss wiere ganz Artikele vun dëser Konventioun géigestandslos wat notamment d'Sécherheet vum Chantier ugeet an déi
Opdeelung doranner.
D'Escher Gare, a mat der Escher Gare
natierlech och de Gare-Quartier mat denen
dräi Elementer déi hei presentéiert gi sinn,
wäert sech de fond en comble veränneren. An
dat ass eng wichteg Verännerung an ech
mengen och, datt et zu engem Symbol wäert
ginn, zu engem Symbol vun der Erneierung
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wou dat aalt gewuessend Esch mat deem
neien Esch, mat neie Mobilitéitskonzepter
wäert zesumme wuessen. Ech mengen, dat
et e Symbol ass vun enger ganz ganz
grousser Bedeitung an och vun enger grousser
Wichtegkeet fir Esch.
Zu den eenzelnen Elementer. Passerelle. Ech
mengen d'Eloges si schonn zum Deel
gemaach ginn. Datt den Accès zum Galgebierg
erliichtert gëtt ass sécherlech eng gutt Saach.
De Galgebierg, deen en Noerhuelungsgebitt
ass, an d'Passerelle wäert sécherlech dozou
bäidroen, datt notamment Leit, déi vläicht bis
elo de Wee net bis dohinner fonnt hunn, well
se vläicht eeler sinn oder Leit déi eng Mobilité
réduite hunn, déi elo méi liichten Accès zu
dëser grénger Long hunn an datt quasi déi
gréng Long elo e bëssen an Esch an de
Stadskär rawiisst. An dat ass eng ganz richteg
an ech mengen och eng ganz wichteg Initiativ
déi do geholl ginn ass.
D'Jugendherberg, et ass och gesot ginn, zënter
ganz, ganz laangem ass et parteiiwwergräifend, datt ëmmer nees gefuerdert gëtt, eng
Jugendherberg op Esch ze kréien. Ech fannen,
dat wat hei an deem Avant-Projet presentéiert
gëtt, ganz interessant, ganz, ganz interessant.
Notamment dee rurale Charakter an och den
Emplacement, also datt et souwuel an direkter
Proximitéit zum Stadskär ass, deem ale
Stadskär am Géigesaz zu der Universitéitsstad.
Also datt de Choix och ganz richteg ass fir ze
soen déi Jugendherberg déi setze mer bei
d'Gare a mer setze se zum Beispill net op
Belval. Ech fannen, datt dat eng ganz wichteg
Entscheedung ass. Ech mengen och, datt
awer gläichzäiteg duerch d'Passerelle et eng
Jugendherberg ass, déi souwuel bal am
Stadskär ass wéi awer och am Gréngen. Et
kann een an zwou Minutte mat der Passerelle,
wann een aus der Jugendherberg erausgeet,
am Grénge sinn an ech mengen, datt d'Stad
Esch sécherlech och doduerch un Attraktivitéit
gewanne wäert.
En anere Punkt, an do wéilt ech vläicht eng,
zwou Reflexiounen drun uschléissen, ass den
Échangeur de mobilité dee virdrun ugeschwat
ginn ass. Notamment datt d'Busgare elo
erneiert ginn ass. En Échangeur de mobilité
ass natierlech och d'Passerelle. An ech
mengen, datt wann een doriwwer schwätzt,
datt ee sech awer och muss bewosst sinn,
datt mer virun e puer Méint hei e Projet
presentéiert kruten, dee vun der Südtram, dee
virgesinn huet, datt och eng Tramstatioun
wäert op Esch-Gare sinn. An ech mengen datt
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et wichteg wier, fir net en éiweche Chantier ze
behalen, datt een e Gesamtkonzept, e
Gesamtprojet fir d'Erneierung vun der Escher
Gare virgesäit wou notamment och déi nei
Tramstatioun dra virgesinn ass. Net datt een
ufänkt eppes ze bauen oder an eng Richtung
ze goe wou een da mierkt am Fong
behënnert een en anert Element aus engem
Gesamtkonzept. An dat wier natierlech
schued.
Och zum Échangeur de mobilité gehéiert
d'Mobilité douce. Dat heescht, zu deem
Konzept Esch-Gare, wat et ze entwéckele géif,
gehéiert mengen ech awer och d'Fro vun de
Vëlosweeër. Wéi ass de Vëlo an deen
Échangeur de mobilité mat agebonnen? Gi
vun Esch-Gare aus nei Vëlosweeër gebaut
oder wéi gi se aménagéiert? Ech géif de
Schäfferot gäre froe fir do e Gesamtkonzept ze
entwéckelen, fir datt deen Échangeur de
mobilité och wierklech e Succès ka ginn.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Baum. Et ass dann um Här Jaerling.
Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame
Buergermeeschter. Wat elo d'Passerelle ubelaangt, ech mengen esou wësst Dir, dass ech
vun Ufank un, ech war net géint déi Passerelle,
mä ech hat mer awer en anert Konzept
virgestallt an ech sinn och haut nach ëmmer
der Meenung, dass een dat nach kann
ausféieren. Nämlech dass een déi Passerelle
iwwert de Boulevard Kennedy ewech gebaut
hätt an hannen an der Avenue de la Gare erof
komme gelooss hätt. Dat hätt de Virdeel
gehat, well mer jo wëssen, dass mer all Dag
Verkéiersstau do hunn an där Strooss bis
hannen op d'Autobunn zréck, dat hätt de
Virdeel gehat, dass d'Leit hätten do kënne
sécher iwwert d'Strooss goen an déi aner Säit
erof. Dat hätt vläicht e bësse méi Sue kascht,
mä et hätt awer verkéierstechnesch eppes
bruecht, andeem dass mol all Kéiers, wann de
Berufsverkéier an Esch kënnt, déi Staue
vermidde gi wieren. An et wär jo och kee
Problem gewiescht fir dann déi aner Säit dann
och e Lift ze bauen an och nach eng Trap, eng
Méiglechkeet fir erop ze goen, dat wär fir
mech méi sënnvoll gewiescht. Den Här
Bauteschäffen huet deemools gesot, dat wär
technesch net méiglech. Ech hu mer et nach
eng Kéier ugekuckt an ech ... gelift?
(Interruption par M. Codello)

Majo, net nëmmen ech gesidd Dir. Well ech
war mer et net eleng ukucken, et gi jo nach
aner Leit déi eppes vu Bautechnik kenne wéi
nëmmen hei op der Gemeng. An déi hu
gesot, et wär wuel technesch méiglech
gewiescht. Well ech gesinn net an, firwat dass
et net technesch hätt soll méiglech sinn. Op
jidde Fall wär dat eng Moossnam gewiescht fir
d'Sécherheet fir d'Foussgänger fir iwwert de
Boulevard Kennedy ze goen, op de Bus oder
op den Tram, méi ze garantéieren. Et hätt een
de Floss vum Autosverkéier méi fléissend kritt
an et hätt ee manner Stau gehat, wat och
manner Smog gëtt an och manner Ëmweltverschmotzung.
Jo, nee wann Dir näischt verstitt – Dir musst
net nolauschteren – ech hu kee Problem
wann Dir net nolauschtert, ech soen dat mol
einfach hei wat ech fir richteg fannen an ech
weess, dass ech net deen Eenzege sinn deen
dat fir richteg fënnt, an dass et och eng
Moossnam ass déi eppes géif bréngen.
Wat elo dem Här Maroldt seng Bedenken
ugeet vum Elektrosmog, déi Bedenken hunn
ech net, mä ech hunn aner Bedenken, dass
do awer elektresch Kabele mat héijem Voltage
driwwer leien an dass déi ganz Bréck aus
Eisen ass. Do wollt ech awer meng Fro stellen,
wéi et do steet mat der Isoléierung wann eng
Kéier sollt, et weess ee jo ni wat ka geschéien,
wann eng Kéier sollt esou e Kabel eroffalen.
Wéi sécher ass déi Bréck a wéi sécher ass déi
Bréck isoléiert, dass do kengem dann zu
kengem Moment eppes ka geschéien. Ech
mengen, dat ass awer eng Sécherheetsfro déi
awer misst gekläert ginn, an do misst awer
onbedéngt duerfir gesuergt ginn, dass do eng
sécher Isoléierung kënnt, fir dass do kengem
eppes geschitt, am Fall wou dat sollt eng Kéier
virkommen.
Wat elo d'Jugendherberg ubelaangt, esou ass
dat eng Beräicherung fir d'Stad Esch an och
déi Plaz wou se hikënnt ass effektiv eng ganz
ideal Plaz beim ëffentleche Verkéier. Gutt, et
ass och esou, dem Här Maroldt seng
Bedenken och wat elo de Kaméidi oder
d'Vibratioune vum Zuch ubelaangt, esou gëtt
et bautechnesch Méiglechkeete fir dat ze
verhënneren. Zweetens ass den Transportministère amgaang fir ze kucke fir déi Problemer
ze léise mam Kaméidi a mat de Vibratiounen.
An ech weess, dass op den Escher Eisebunnsstrecke scho Mesure geholl ginn, fir dass
nei Schinne geluegt gi si fir déi Vibratiounen
ofzefiederen, wat eng gutt Moossnam ass. An
de Ministère ass och amgaang fir ze kucken,
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wéinst dem Kaméidi, wat hien do ka maache
fir deen a Grenzen ze halen. Dat heescht, et si
scho Mesuren ënnerwee, esou dass déi
Bedenken do net sinn, an dass een, ech
mengen dat dauert jo och nach e bëssen, iert
déi Jugendherberg gebaut ass, esou dass all
déi Moossname vläicht da scho realiséiert si fir
de Läermschutz, fir dass do an där Hisiicht kee
Problem ass.
Mä touristesch gesinn, ass och déi Jugendherberg eng onbedéngt Beräicherung fir d'Stad
Esch, well een effektiv vun där Plaz do aus,
awer ouni Problem mat ëffentleche Mobilitéitsméiglechkeeten iwwerall kann hikommen.
An ech mengen, dat ass effektiv eng
Beräicherung an do kann een nëmme seng
Félicitatiounen ausspriechen, dass dat gebaut
gëtt an dass op där Plaz wou gebaut gëtt, well
et eng Noutwendegkeet ass fir d'Stad Esch
och eng Jugendherberg ze hunn.
Mä, wéi gesot, ech widderhuelen et nach eng
Kéier, hoffentlech lauschtert elo jiddwereen no,
ech hätt déi Bréck anescht gesinn an ech hätt
se anescht gebaut, fir dass d'verkéierstechnesch Problemer am Boulevard Kennedy
hätten zum Deel kënne mat geléist ginn.
Ech soen Iech Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Jaerling. Dann nach d'Madame
Becker.
Jeanne Becker (LSAP): Merci fir d'Wuert,
Madame Buergermeeschter. Wann een als
lescht schwätzt, dann ass scho bal alles gesot
an ech wëll och net alles widderhuelen. E
puer Reflexiounen zu de Bréck, zu der
Passerelle. Ech fannen dat ganz flott, ech
fannen et och flott, dass se hei an dat Konzept
vun der Stad Esch passt. Et ass gesot ginn,
dass dat fir déi Leit mat de Kutschen a Leit mat
Kanner ideal wier. Ech gehéieren och zu
deene Leit mat de Kutschen, mä ech fannen,
dass net ganz vill iwwert déi méi eeler
geschwat ginn ass, an duerfir soen ech dem
Här Huss an dem Här Baum, Merci, dass se an
hirer Interventioun ganz kuerz op déi eeler Leit
zréck komm sinn. Well ech kann Iech soen,
ech hu vill mat eelere Leit ze dinn an déi eeler
Leit ginn och gär an der Park. Den Här Huss
huet gesot, de Park ass schéin an ech weess
dat och. De Park ass zu all Joreszäit schéin. An
déi al Leit oder déi eeler Leit, well aler ginn et
jo keng méi, déi gamsen op déi Summerméint
wann e Bus doropper fiert. An ech fannen,
dass et ganz flott ass, dass déi Leit och elo
Accès kréien, dass se net op eng bestëmmten

Zäit an op eng bestëmmten Auerzäit ugewise
sinn, wa se mol Loscht hu fir an de Park ze
goen. Si kënne mam Bus bis bei d'Passerelle
fueren, deemno vu wou dass se kommen, an
da kënne se och zu all Joreszäiten d'Schéinheete vun eisem Park bewonneren. An duerfir
begréissen ech dat ganz ferme, dass och un
déi Leit geduecht ginn ass an och déi Leit à
mobilité réduite. Well déi dierfe mer net
vergiessen. D'Jugend ass alles ganz schéin a
gutt, mä mat der Jugend dierfe mer net déi
aner Leit vergiessen an ëmmer bedenken,
dass d'Jugend och eng Kéier al gëtt. Dat zu der
Bréck.
D'Jugendherberg, ech fannen et traureg, dass
eng Stad wéi Esch nach keng Jugendherberg
hat. An et ass héich Zäit ginn, dass mer eis do
op d'Bee setzen fir do eppes ze maachen.
Well och de Süden ass schéin, an dat huet
den Här Weidig scho gesot. D'Musel, d'Éislek
sinn attraktiv, mä ech mengen de roude
Buedem ass och ganz schéin, well wann Dir
mol dohanne bei d'Waldschoul gidd, an Dir
gesidd owes wann d'Sonn ënner geet an déi
rout Bierger déi blénken, dat ass esou schéin
an dat ka standhale mat den Éislécker Koppen
a mat eiser Musel. An duerfir wëll ech
ofschléissend soen, dass ech mat deenen
zwee Projete ganz d'accord sinn, an dass ech
dat immens gutt fannen an ech kann
nëmmen eisem Schäfferot duerfir félicitéieren.
Ech soen Iech Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Madame Becker an alle Virriedner fir déi
flott a konstruktiv Gespréicher an et mécht eis
wierklech Freed, dass mer an der Diskussioun
praktesch eng Unanimitéit fir déi doten
Démarche hunn an ech wollt eise Bauteschäffen da froen, fir op déi puer Froen eng Äntwert
ze ginn.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Merci,
ech schléisse mech deem Merci do un. Zum
Här Huss, déi Remarque mam Schlasspark fir
deen ze integréieren, dat hu mer jo zum Deel
och schonn hei décidéiert iwwert eis Resolutioun oder eis Motioun wou mer geholl hu fir
e Plan directeur fir de Centre Sud-Est ze
maachen. An domat gëtt, wéinstens urbanistesch a planeresch, dee Link gemaach. Wat
och kloer ass, de Schäfferot ass amgaangen
sech ze iwwerleeën, ob hien net kann iwwert
déi Instrumenter déi him duerch de Pacte
Logement zur Verfügung gestallt gi sinn, och
elo e bëssen aktivéiere wat de Schlasspark
ugeet.
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Iwwert Elektrosmog, Vibratiounen, Här Maroldt,
bon, et huet och e gewëssene Charme wann
eng Lokomotiv laanscht fiert. Mä haut ass
effektiv d'Technik evoluéiert an den Här Huss
huet eis jo alleguer och gesot, dass do keen
Elektrosmog ass. Elektrosmog ass wierklech e
Problem wann ee laang exposéiert ass an
Héichspannungsfelder. Hei geet ee jo eriwwer
an ech huele jo net un, dass ee wierklech
laang op der Bréck wëllt campéieren.
Den Här Weidig huet Recht, et ass vun der
Eisebunn zum Deel eng Opportunité manquée
fir deen zweete Pilier ze maachen an deen
zweeten Accès op de Quai 2-3. Dat war jo
d'initial Konzept a mir hunn och gefrot ob et
spéider nach eng Kéier méiglech ass. Et ass
sécher nach eng Kéier méiglech, mä mat
bedeitend méi Opwand a perséinlech sinn
ech och iwwerzeegt, dass wann de schinnegebonnene Persounentransport esou viru geet
wéi en de Moment amgaangen ass op där
Lancé, dass dat dann awer nach eng Kéier
kënnt. Mä da kascht et dann nach just
d'Eisebunn eleng.
D'Vëlosweeër sinn ugeschwat ginn. Den
Échangeur de mobilité ass ausgeluegt effektiv
och op de Vëlo, och op d'Mobilité douce. Och
wa mer elo haut wéineger dodriwwer
geschwat hunn, ass awer dat ganzt Konzept
vun de Vëlosweeër iwwert d'ganz Stad Esch
an och un d'Ubannung vun deene Vëlosweeër un déi regional Vëlosweeër ass selbstverständlech e Bestanddeel dovun an dat
gehéiert mat dozou, zu deem Échangeur de
mobilité, och wann et haut elo net nach eng
Kéier extra ervirgehuewe ginn ass.
Här Baum, den Échangeur de mobilité, wann
een dat Buch kuckt, wat elo kuerz eraus
komm ass: “De Minettstram, fréier an haut”, da
kann een am Fong feststellen, dass mer e
Sprong zum Deel vun 50 Joer zréck maachen,
well bis 1956 hate mer déi do Situatioun op
der Gare. Mer haten den Zuch. Mer hate
selbstverständlech d'Mobilité douce déi déi
Zäit nach vill méi ausgeprägt war. Mer haten
de Bus. Mer haten den Tram. Dee kréie mer
dann hoffentlech jo och dann erëm eng Kéier
do. A mer haten och déi Passerelle. Also déi
Situatioun wéi mer se elo recrééieren,
natierlech ënner anere Virzeechen, mat aneren
Ziler, ass awer schonn eng Kéier do gewiescht
a bedeit, dass och net ëmmer alles wat an der
Vergaangenheet do war, och abaarteg war. A
mer hunn natierlech 40 Joer gebraucht fir déi
Passerelle erëm ze kréien. Mä elo hu mer se. A
mer waarden dann och nach eng Kéier 10
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Joer an dann hu mer den Tram och nach
dobäi an dann ass et wierklech erëm ideal.
Gell diert, Madame Buergermeeschter.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Vläicht e bësse méi wéi 10 Joer, mä e muss
kommen.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Vläicht
e bësse méi wéi 10, mä e muss kommen. Mä
et muss een ëmmer vun Ziler liewen a vun
Hoffnunge liewen.
Här Jaerling, technesch ass alles méiglech. Mir
hätten och kënnen d'Passerelle direkt vun der
Stäreplaz, also vun der Place des Remparts
eriwwer an d'Avenue de la Gare bis uewen
aus bei d'Spillplaz maachen. Also wa mer zu
Tokio gewiescht wären, da wär dat gaangen.
Also dat geet zu Tokio. Technesch ass et
méiglech. Technesch ass et méiglech, mä zu
wat fir engem Präis. Net nëmmen zu wat fir
engem finanzielle Präis, mä zu wat fir engem
Präis. Wat muss een dofir zerstéieren, well
esou einfach léist sech esou eng Passerelle
net och op déi aner Säit eriwwer schloen an
da verankeren. Dann hätte mer do vläicht en
halwe Quartier missten ofrappen, well da
schwätze mer vun engem ganz aneren
Ouvrage. Dat ass net méiglech gewiescht
ënnert deene Konditiounen déi mer eis virginn
haten an deem finanzielle Kader dee mer eis
virginn haten. A virun allem och net mat deem
wat mer gesicht hunn. Technesch ass et
méiglech, well zu Tokio sinn aner Saache
gebaut wéi hei, wa mer hei vun der Stäreplaz
bis op de Galgebierg op d'Spillplaz géingen
eng Bréck bauen.
Bon, Madame Becker, Dir schwätzt vun der
Opportunitéit déi déi Passerelle fir eeler
Matbierger duerstellt. Mir hunn eigentlech, ni
geschwat vun Eeleren, Jonken, Kannerkutschen, Rollstullfuerer ... Fir eis war d'Zil, an
ass ëmmer eist Zil an där doter Fro,
mobilitéitsgerecht fir jiddwereen. Et gëtt nëmmen eng Mobilitéit an déi muss eigentlech fir
jiddwereen accessibel sinn, egal ob e jonk ass,
an nach an der Kannerkutsch läit, oder ob en
um Enn vu sengem Liewen ass an e bëssen
doduerch manner mobil ass. Also fir eis ass
ëmmer nëmmen eng Mobilitéit gesicht ginn
an net an Alterskategorie an net a Secteuren
ënnerdeelt an net an aner Kategorien
ënnerdeelt. A selbstverständlech ass dat do
fir jiddwereen, wou de Knéi e bësse méi wéi
deet, d'Hëft e bësse méi wéi deet, natierlech

11

och eng Opportunitéit. Ech mengen domat
wier alles gesot a mer hoffen dann, dass dat
sech och elo weider nach esou realiséiert.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Nach eng kuerz Präzisioun vun eisem
Verkéiersschäffen.
Schäffe Félix Braz (DÉI GRÉNG): Ech wéilt
just zum Tram eppes soen. Den Här Baum
huet dat opgeworf. Just eng Remarque. Hien
huet gefrot ob déi Gare ugepasst wär zum
Tram. Also d'Äntwert ass: Jo, si muss et eng
Kéier ginn. Se kann et nach net sinn. Déi
Étuden, déi zum Tram virleien à ce stade, sinn
Étuden déi eng Machbarkeet ausweisen an
eng Étude déi e Potential ausweist. Méi net.
Dat heescht, mir hunn nach keng exakt
Traceféierung. Mir hunn eng Traceféierung
iwwert den Escher Norde Richtung Zentrum.
Mer wëssen, dass se op der Gare soll
erauskommen. Mä méi hu mer nach net.
Dat heescht, déi Planung muss elo nach am
Detail verbessert ginn, an d'Hoffnung déi mir
als Stad Esch natierlech hunn, ass déi, dass
wa mer eng Kéier deen Tram esou séier wéi
méiglech eise Wënsch no kréien, dass mer
dann och eng Geleeënheet kréie fir déi nei
Escher Gare och kënnen an d'Diskussioun ze
wäerfen. Déi ass jo virun enger Rei Jore
renovéiert gi wéi se ass. Dat war net
jiddwerengem säi Wonsch fir se esou ze
gestalten. Mä et ass kloer, wann den Tram eng
Kéier bis dohinner kënnt, dann hoffe mer, dass
dat eis Geleeënheet gëtt och d'Gebai selwer
eng Kéier kënne frësch ze diskutéieren an ze
considéréieren an eventuell dann eng Ubannung un den Tram ze kréien, déi och engem
moderne Standard wat den Accès betrëfft,
géing gerecht ginn.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Braz. Mir hunn dann der Konventioun eis Zoustëmmung ze gi mat CFL fir
d'Passerelle. Déi aner zwee Punkte waren
Informatiounspunkten.
Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Jean Huss – M. Aly Jaerling – Mme
Lydia Mutsch – M. Roger Roller –
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar –
M. Paul Weidig – M. Everard Wohlfarth

Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité la convention entre la
Ville d’Esch-sur-Alzette, le Ministère
des Transports et la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois.

6. PAP Nonnewisen, phase 01B, lots
3N + 4N: 1er vote; décisions
7. Projet Nonnewisen“ Wunnen am
Park“, îlot 4N: vote définitif; décision
Sou, mir kéimen dann, wann Dir d'accord sidd,
zu eise Punkte 6 a 7. Et geet ëm d'Propositioun
vun engem Regroupement vun de Punkte 6 a
7, well se allen zwee mam Projet Nonnewisen
ze dinn hunn. Dat eent ass de PAP wou mer
elo dann en éischte Vote huele fir d'Phase 01B
an déi eenzel Loten, wou mer souwuel
verschidde Wunnformen hunn, Eefamilljenhaiser, Studentewunnengen, an och Jumeléeën.
Et war jo vun Ufank un ee vun deenen Atoute
vum Projet. An dann awer och den definitive
Vote huele vum Îlot 4N. A vu que dass mer
schonn, mengen ech, déi drëtte Kéier haut de
Projet an e Gesamtkontext setzen, kann een,
wat d'Duerstellung ubelaangt, eng Synthese
maachen an déi géing eise Bauteschäffe
maachen.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Merci,
Madame Buergermeeschter. Mir hunn hei eng
éischte Kéier en Devis gestëmmt vun deem
Lot 4N. Mir hunn deen och en long et en large
presentéiert a bei där Presentatioun ass jo
effektiv gesot ginn, dass mer de PAP elo
preparéieren an en natierlech dann och esou
maachen, well mer selwer Bauhär sinn, dass
mer eis net selwer Foussaangelen do setzen.
De PAP dréit elo iwwert deen Deel vum Lot 4N
a vum Lot 3N, de Lot 4N ass deen, dee mir
d'leschte Kéier hei an enger leschter Réunioun
presentéiert hunn an och selwer bauen. De
Lot 3N ass deen, deen direkt niewendru läit,
no Osten hin orientéiert. Dat ass deen dee
vum Fonds de Logement gebaut gëtt.
Wat ass nach an dësem PAP mat dran?
Natierlech d'Voirie an den Accès op déi 2
Loten ginn do mat definéiert. A gläichzäiteg
ass awer och uewen, also nërdlech un
deenen 2 Bauprojeten och deen Deel vun
den Nonnewisen dran, deen d'Neigestaltung
vun dem Areal, wou mer fréier den Tipp haten,
zu engem Parc urbain festleet. Do si mer zum
Deel elo schonn amgaangen, den Äerdaushub
vun engem aneren Deel schonn drop ze
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leeën fir de Park ze profiléieren, an en dono
definitiv ze gestalten. Wat Dir och schéin op
Ären Dokumenter gesidd. Do sinn déi zwee
Loten, zwee Bauprojeten, an dann uewen den
Deel vum Park an ënnen den Deel vun der
Voirie fir den Accès ze gestalten.
Ëm wat geet et? Ech wëll net nach eng Kéier
op den Detail vum Bauprojet agoen. Mä mir
hunn eis do déi Bauregelen nach eng Kéier
definéiert, dass mer dat och kënne bauen.
Also, mir hunn e Coefficient d'utilisation au sol
vun 0,6 also wat net héich ass. Mer loossen
do relativ vill Buedemfläch fräi. An en CMU,
also eng Baudicht vun 1,4. Am Prinzip ass
d'Bauhéicht 15 Meter. An deem vum Fonds de
Logement, am 3N, sinn et 4 voll Niveauen,
also Rez-de-chaussée +3. An déi verschidde
Bauhéichte sinn dann och definéiert, do wou
mer Eefamilljenhaiser dertëschent hunn. Dann
hu mer an eisem Block 4N, do dass de COS,
also Coefficient d’occupation du sol, ass och
0,6 an den CMU och 1,4. Mir ginn net grad
esou héich, net grad esou massiv. Mir hunn 3
voll Niveaue +1 Staffelgeschoss. Also ee Retrait
a mer hunn an deene verschiddene Baufelder
dann net nëmmen 11,85. Also, dat ass do
wou mer d'Eefamilljenhaiser bauen, soss ass
d'Bauhéicht 15 Meter. Déi Haiser hunn alleguer
flaach Diech mat enger liichter Neigung a si
solle jo och alleguer dann nach begréngt ginn.
Et si lauter Construction en ordre contigu, also
komplett duerchgängeg gebaut. Just mat
Accèsen. Dat si geschlosse Pâtés de maison,
esou wéi mer se och hei am Stadskär
kennen.
D'Erschléissung ass definéiert, déi ëffentlech
Flächen, d'An- an Ausfaarte sinn definéiert. Ech
wëll net nach eng Kéier am Detail dorop
agoen. Dat hate mer in extenso d'leschte Kéier
gemaach. D'Stellplazen an de Garageschlëssel
sinn definéiert. Fir fräistehend Eefamilljenhaiser
déi nach ze kommen hunn, do sinn et der
zwee. Fir d'Reienhaiser do ass 1,5 Stellplaz. Fir
Reienhaiser Stadwunnenge sinn et der 1 + 0,5
déi an engem kollektiven Haff kënne gemaach
ginn. D'Appartementer 1,5 an d'Studentewunnengen do pour mémoire. Fir de Commerce
ass et 1 Stellplaz pro 60 qm Notzfläch.
Mir hunn och an deem PAP genau wéi am
Masterplang definéiert, dass d'Rez-de-chausséeë vun deene Gebaier déi un d'Haaptstrooss, un de Main Boulevard leien, dass déi
och gewerblech kënne genotzt ginn. Well mer
kënnen net e Quartier hunn, wou herno awer
iwwer 1.500 Leit wunnen, relativ dicht, ouni
Commerce de proximité an ouni Service de

proximité. An et ass ënner anerem schonn en
interessante Projet do fir eng Crèche ze
maachen.
Wat och net onwichteg ass, dat ass, dass mer
nach eng Kéier eis remémoriséieren an dass
och an dësem PAP sech Virgabe vum
Masterplang erëmspigelen. D'Gesamtfläch sinn
43.430 qm. Dovu sinn der 30,8 % Privatnotzung a 69,2 % bleiwen an der ëffentlecher
Notzung. A wann Dir d'Pläng genau kuckt,
gesidd Dir, dass déi ëffentlech Notzung och
ganz vill Parkanlagen huet. Dat ass natierlech
hei elo an dësem PAP e ganz héicht Verhältnis,
well och an dësem PAP, mat de Parcs urbains
uewe laanscht d'Jos Kiefer Strooss an deen un
d'Cité verte stéisst, mat reglementéiert gëtt.
Ech mengen dat ass en gros dat wat zu
dësem PAP ze soen ass. D'Stad Esch an de
Fong si Propriétaire, du moins scho mat
Compromise vun deenen Terrainen do, esou
dass mer do och keng Schwieregkeete kréie
mat iergendengem Propriétaire. Eis Kommissiounen hunn e ganz positiven Avis dozou
ginn an de Projet de construction autant que
tel, deen hat Dir virleien. Dat ass den zweete
Vote an do dréit et sech just drëm, well et
esou en héije Montant ass, fir dee Vote, deen
éischte Vote och nach eng zweete Kéier ze
confirméieren. Dat huet den Intérieur eis gefrot
an no där Presentatioun am leschte Gemengerot mengen ech, géif dat och kengem
schwéier falen.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Gutt, villmools Merci fir dee gudde Résumé
vun den Haaptachse ronderëm de PAP an och
den Îlot nach eng Kéier. Sinn do nach
Wuertmeldungen do, da kënne mer dee Vote
direkt maachen. Au Vote dann.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Wou
ass de Sekretär?
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Da stelle mer de Vote zréck. Da fänke mer
direkt mam Punkt 8 un, Gender Budgeting an
do geet d'Wuert un d'Madame Spautz.
Si mer d'accord, dass mer de Punkt 6 + 7 an
engem gemeinsame Vote kënnen ofstëmmen? Au Vote.
Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
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Aly Jaerling – Mme Lydia Mutsch – M.
Roger Roller – Mme Vera Spautz – M.
Jean Tonnar – M. Paul Weidig – M.
Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité le “PAP Nonnewisen –
Phase 1B”.
Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Aly Jaerling – Mme Lydia Mutsch – M.
Roger Roller – Mme Vera Spautz – M.
Jean Tonnar – M. Paul Weidig – M.
Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité le devis définitif au
montant de 25.500.000.- € pour la
construction du lot 4N situé au nord
du quartier Nonnewisen à Esch-surAlzette.

8. Gender Budgeting: présentation et
discussion du rapport intermédiaire.
Da komme mer elo zum Punkt 8. Och dat ass
kee Punkt um Ordre du jour iwwer dee mer
hei nach ni geschwat hunn. Et ass d'Presentatioun vun engem Rapport intermédiaire, mä
et ass awer eigentlech vill méi wéi d'Presentatioun vun engem Rapport intermédiaire, well
mir hunn an deene leschte Méint gemierkt
wou mer an Zesummenaarbecht mat eisen
Experten a mat eise Servicer déi heiten
Aarbecht erstallt hunn, dass en cours de route
sech eng Dynamik entwéckelt huet, déi fir eis
ganz wichteg ass am Zesummenhang mat
eiser Budgetsprozedur. Awer net nëmmen am
Zesummenhang mat eiser Budgetsprozedur,
och am Zesummenhang mat deenen dräi
Departementer déi mir definéiert hu fir déi dote
Froen ze analyséieren, nämlech Departementer vum Enseignement mat allem wat drun
hänkt un der Kannerbetreiung, u schoulesch
Begleedinfrastrukturen, ronderëm den Departement Kultur, ronderëm den Departement Sport,
och wat d'Notzung vun eise Sportinstallatiounen ubelaangt. An ech géing duerfir der
Ressortschäffin d'Wuert gi fir eis e Bericht
doriwwer ze maachen, och vläicht elo schonn
hei eis en Ausbléck ze gi wéi den zukënftegen
Ëmgang mat deenen Donnéeën ass, déi mer
an deene leschte Méint konnte regroupéieren.

12

8. Gender Budgeting: présentation et discussion du rapport intermédiaire.

Schäffin Vera Spautz (LSAP): Merci, Madame Buergermeeschtesch. Wéi gesot haut
läit den Zwëschebericht vir iwwert den Gender
Budgeting. Gender Budgeting war bis elo
eppes zimlech Abstraktes wa mer heidriwwer
geschwat hu well kee sech esou richteg konnt
genau virstellen ëm wat geet et? Wat ass dat?
Et ass e bësse staunend belächelt ginn
heiansdo wat dat Ganzt soll sinn. Awer ech
denke mat dem Zwëschebericht deen elo
virläit, gesidd Dir wat genau gemengt ass, wat
mer wëlles hunn, a wat och virgi war, well et
jo am Koalitiounsvertrag 2005 festgehale gi
war, datt mir dat géifen ëmsetze wëllen an
eiser Escher Gemengepolitik.
Den Zwëschebericht beleed och wat alles
analyséiert ginn ass. Ech denken et ass e
wichtegt Dokument, wat eng grouss Transparenz huet, wat immens vill Informatioune gëtt,
wou, wat a fir ween d'Gelder hei zu Esch op
der Gemeng agesat ginn. Informatiounen,
wou wat fir ween d'Gelder investéiert ginn
hei op der Gemeng, wat mat deene Gelder
passéiert an dat eleng hu mir alleguerten en
immens spannende Prozess fonnt, well
einfach Saachen dobäi erauskomm sinn,
wou ech denken déi immens wichteg si fir
d'Zukunft fir d'politesch Prioritéite fest ze
setzen, fir ze kucke wou hookt et, wou sinn
d'Verännerunge méiglech, wat kann ee
verbesseren, wat muss een ëmgestalten?
Ech wäert herno kuerz nach drop agoen.
Ech wäert net am Detail dee ganzen
Zwëschebericht virstellen. Ech ginn eng Kéier
graff derduerch. Dir wësst, dass haut de
Mëtten nach eng Kéier eng ëffentlech
Virstellung ass. Ech gi graff derduerch, ech
wëll awer déi wichtegst Saachen, déi bis elo
dobäi erauskomm sinn, a wat sech scho
gedoen huet, ervirsträichen.
Dir gesidd op Ärer leschter Säit vun Ärem
Zwëschebericht, ween alles bedeelegt war hei
an der Gemeng, wéi eng Servicer bedeelegt
waren, wéi eng Leit bedeelegt ware fir dat
Dokument elo, dat heite plus déi Notzenanalys-Tabell ze erstellen. An dat sinn awer
schonn immens vill Leit aus de Servicer, déi
hei wierklech a ganzdeegleche Workshope
matgeschafft hunn, déi ressortiwwergräifend,
oder hire Beräicher iwwergräifend zesumme
geschafft hunn an déi dat an enger immens
positiver Gesënnung ugaange sinn, well se
och gemierkt hu wéi eng Chance et ass fir hir
eegen Abteilung, wou ee kann Ännerunge
mat erabréngen.
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Den Gender Budgeting Prozess ass wéi gesot,
ageschriwwe gewiescht am Koalitiounsvertrag
a mir hunn eng Aarbechtsgrupp hei op der
Gemeng agesat, Gender Budgeting, déi déi
éischt Preparatioune gemaach huet an
d'Entscheedung ass am Mäerz 2007 am
Schäfferot gefall, wou mer géifen ufänken déi
éischt Analysen ze maachen. Et kann een net
insgesamt e ganze Gemengebudget analyséieren, dat war eis kloer. Dat beweisen och
aus dem Ausland déi Gemengen oder och déi
Länner déi mat deene Prozesser ugefaangen
hu fir den Gender Budgeting ze analyséieren,
well et ass net eppes wat einfach esou eis op
eemol an de Kapp komm ass. Dat gëtt op
internationalem Niveau a verschiddene State
souwisou schonn analyséiert an duerchgezunn op ënnerschiddlech Aart a Weisen. Mir
hu missten hei zu Esch eise Wee fannen,
deen hu mer zesumme gemaach mat der
Madame Böker. Am Summer 2007 hu mer déi
Konventioun mat hir ënnerschriwwen a vum
Hierscht 2007 un huet si eis als Spezialistin an
dësem Beräich hei begleet. De Schäfferot hat
décidéiert d'Beräicher ze analyséieren, Kanner,
Jugend, Sport a Kultur, esou wéi d'Buergermeeschtesch et elo gesot huet, an et ass
drëms gaangen ze kucken, wat gi mir vun
eisem Budget aus, wat sinn d'Dépenses
ordinaires? A wann een dat kuckt, da
maachen déi Beräicher do eleng schonn
29,50% vun eisem Budget ordinaire aus dee
mer gekuckt hunn. Mir hunn zum Gender
awer aner Mierkmaler nach mat dobäi geholl
déi mer festgeluegt haten och als Schäfferot,
dat sinn déi vum Alter, vun der Nationalitéit, déi
mir fonnt hunn déi ee parallel kéint mat deem
Instrument hei évaluéieren.

E ganz positiven Nieweneffet war wéi gesot,
datt alleguerten d'Mataarbechter an d'Mataarbechterinnen aus deenen ënnerschiddleche
Servicer vernetzt ressortiwwergräifend zesumme geschafft hunn. Et huet een deem
anere seng Doléancen, seng Iwwerleeungen,
seng Ideeë besser verstanen. Et sinn immens
flott Diskussiounen entstanen, wou gekuckt
ginn ass a wéi eng Richtung kënne mer
wierklech eis Aarbechten hei an der Gemeng
verbesseren. Mir hunn esou Teamen agesat,
déi dann nëmme fir ee Ressort zoustänneg
waren. Zum Beispill hu mer ëmmer ënnerschiddlech Workshope gemaach nëmme
fir d'Kultur, nëmme fir d'Jugend, nëmme fir de
Sport. An iwwert deem ganzen ass e
Steierungsgrupp gewiescht wou da vum
Schäfferot d'Madame Buergermeeschtesch
dran ass an ech an da pro Ressort den
eenzelne Schäffen. Mir hunn dee ganze
Prozess a véier Etappe gemaach.

D'Aarbechtsstrukture sinn du festgesat ginn.
Mir hu fächeriwwergräifend Workshope gemaach fir iwwerhaapt d'Methoden vum
Gender Budgeting an den Gender Mainstraiming kennen ze léieren a fir du fir Esch
d'Method ze entwéckele mat där mer wéilten
zesumme schaffen. Ech wëll just soen, datt an
deene vergaangenen zwee Joer eng ganz Rei
Gemenge mol sech gemellt hunn, ugetickt hu
fir ze froe wéi maacht Dir dat, well déi wëllen
dat och an hire Gemengen aféieren. Ënner
anerem d'Stad Lëtzebuerg oder Mamer déi dat
och wëllen ëmsetzen. An déi Gemengen déi
sinn och haut de Mëtten invitéiert fir en
éischten Iwwerbléck ze kréien. Wéi gesot, et
ass en Zwëschebericht. Fir en éischten
Iwwerbléck ze kréie wéi mir mat der Method
virgaange sinn, déi dat och wëllen ëmsetzen.

Déi drëtt Etapp ass dann déi vun der
Ëmsetzung. Dat heescht d'Entwécklung vu
Gläichstellungsziler. Ech wëll dat Beispill direkt
eraushuelen, well dat kann eventuell herno an
der Diskussioun kommen. Beim Sport, wann
ee géif mierken et ginn 80% vun de Jonge
Fussball spillen, heescht dat net, datt déi dat
an Zukunft net méi dierfe maachen, mä da
musse mer parallel dozou kucken, wat kann
ee maache wou een Aktivitéiten entwéckelt,
wou d'Meedercher da méi drun interesséiert
sinn. Oder déi zwee zesummen. Och Meedercher kënne Fussball spillen, ganz gutt
souguer, mä dat ass e Beräich, deen natierlech
ëmmer erëm ervirgehuewe gëtt. Dat heescht
d'Entwécklung vu Gläichstellungszieler, ...

Dat allerwichtegst fir iwwerhaapt mol unzefänken, dat ass Analysen ze erhiewen, Daten
ze erhiewen. Dat ass eng Saach wou mer
gemierkt hunn déi net esou evident ass.
Verschidde Servicer hunn dat, anerer hunn dat
net an et huet missten eng, ech nennen et elo
eng Notzenanalys-Tabell entwéckelt ginn
zesumme mat eisem Service vun der Informatique, deem ech och e grousse Merci
wëll soen, well dat ass eng onwahrscheinlech
Aarbecht och fir dat herno an de Budget
iwwerfléissen ze loossen. Déi ware ganz
staark un deem heite Prozess bedeelegt. An
et ass drëms gaangen ze kucke wéi ginn eis
kommunal Leeschtungen iwwerhaapt benotzt
vun de Bierger? Wéivill Leit kommen an
d'Schwämm? Wat fir eng Leit sinn dat? Wou
hookt et?

(Interruption)
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Genau, mam Fussball trëfft een ëmmer erëm
de Punkt. Do kënnt een ëmmer erëm dran.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Kommt mir bezähmen eis e bësse fir
d'Reiefolleg anzehalen. Mir sinn elo nach bei
der Presentatioun.
Schäffin Vera Spautz (LSAP): Dann d'Entwécklung vun de Moossnamen. Wéi verbessere mer verschidde Saachen? Oder ännere
se? Dat ass jo net schlecht wann 80% Fussball
spillen, dat ass jo net negativ, déi kréie jo
näischt ewech geholl, mä wat ass dann eng
aner Alternati. A wéi integréiere mer déi
Moossnamen déi mer entwéckelen an den
zukënftege Budget. An da geet et natierlech
och drëms fir eng Evaluéierung vun deem
Ganzen ze maachen. An dat éischt Instrument
war eben déi Datebank déi huet missten
entwéckelt ginn, wou gekuckt gëtt, wee kënnt
an den Notze vun de Leeschtunge vun der
Gemeng? Wéi komme mer iwwerhaapt un
d'Daten erun? Wat fir eng Date feelen? Wéi
kënne mer se iwwerhaapt beschafen? Dat
eleng huet och schonn eng Rei Woche
gedauert, well do hu missten Instrumenter
erschaaft gi fir dat kënnen ze maachen.
Vläicht als Beispill. D'Schoulen, d'Maisons relais
an de Conservatoire déi féieren eng Statistik
an hunn zimlech komplett Daten iwwer hir
Schüler a Schülerinnen. Daten natierlech no
Geschlecht an dann den Alter, d'Nationalitéit a
wou se wunnen, wat och eng Donnée ass déi
mer gekuckt hunn, well mer jo verschidde
regional Servicer ubidden. Wou wunnen déi
Leit? Sinn et der méi déi et notzen aus
Nopeschgemengen, méi vun Esch? D'Basis
vun den Datebanken zum Beispill aus dem
Beräich Bibliothéik, Theater, eis Schwämm, de
Conservatoire de musique, déi hunn Abonnementer, respektiv Ausweiser, Liesausweiser. An
do ass et einfach de Problem, datt déi Leit, déi
dohinner ginn, net alleguerte kënnen erfaasst
ginn. Do wëll ech einfach d'Beispill huele vun
der Bibliothéik. Mer hunn 2008 eng éischt
Erhiewung gemaach opgrond vun deenen
Ausweiser, deene Liesausweiser déi d'Leit do
hunn. An do war dobäi erauskomm gewiescht, datt 86% vun deenen, déi an
d'Bibliothéik ginn – 69% Frae an 31% Männer
– en Ausweis hunn. Ech maachen dozou
keng weider Bemierkung. An da sinn der 14%
wou mer keng Date konnten erhiewe well et
einfach domat ze dinn huet, datt d'Kanner oft
den Ausweis vun hiren Eltere kréien, vun der
Mamm oder vum Papp, fir kënne Bicher
ausléinen ze goen. Am Theater oder am

Conservatoire leeft déi ganz Erhiewung iwwert
Abonnementer natierlech, Abonnementer a
wéi d'Kaarte verkaaft gi bei Virstellungen. An
och do war et schwiereg fir dann alleguerten
déi Visiteuren déi dohinner ginn ze erfaassen,
well eben oft anerer matbestellen. Am Theater
bestellt een d'Kaarte fir méi Leit.
D'Datebank vun der Schwämm leeft och
iwwer Leit déi en Abonnement hunn an
d'Schwieregkeet war déi, datt mer net konnte
feststellen, wann d'Leit am Dag dohinner
gaange sinn, wéi eng Leit sinn et? A wéi enge
Beräicher hale se sech op an der Schwämm?
Gi se schwammen, ass et schwamme mat
Sauna zesummen? Ass et nëmme Sauna?
Wéi eng Aktivitéiten, vu wat fir engem Angebot
notze se an der Schwämm? An do hu mer
direkt mat deenen zoustännegen Abteilungen
a Servicer zesumme geschafft an eng Rei
Léisunge schonn agefouert. Dat heescht am
Theater an am Conservatoire de musique
zënter 2009 elo, Ufank dëst Joer, ginn
alleguerten d'Visiteuren déi bei Virstellunge
kommen, no Geschlecht erfaasst. Dat war
méiglech mat hinnen zesummen ze maachen. Et ass net nëmme Geschlecht. Et ass
och Alter, ech kommen herno nach eng Kéier
drop zréck. An der Schwämm konnte mer déi
Léisung do och ëmsetzen a mir konnten
informatesch déi bestehend Datebanken déi
och do sinn, Liesausweiser, d'Abonnementer
an esou weider, schonn an der Tabell bei eis
upassen. An dat no Alter, Nationalitéit a
Wunnuert. An do komme ganz spannend
Saachen dobäi eraus.
Fir am Sportsberäich e bësselche méi Informatiounen ze kréien, sinn zesummen och
mam zoustännege Sportschäffen a mam
Accord och vun him, Formulare fir d'Subsiden
iwwerschafft ginn. Awer ech denken dat ass
och souwisou eppes wat eis als Schäfferot
insgesamt um Häerz loung fir méi dodriwwer
gewuer ze ginn, u wee gi mir d'Subsiden? Wat
sinn déi Veräiner déi Subside kréien? Wéi
setzen déi sech zesummen? Wéivill Mitglieder
hu se? Ween ass an hire Comitéen? Vu wou
kommen déi Leit? Well hei zu Esch ginn et och
eng ganz Rei Veräiner wou et Comitéë gi wou
d'Leit guer net vun Esch kommen. Wat fir e
Geschlecht hu se? Wat fir een Alter? Vu wou
komme se a wat fir eng Nationalitéit hu se. Wa
mer vun Integratioun schwätzen och hei zu
Esch, dann ass dat och wichteg dozou
Informatiounen ze kréien. Wéi brénge mer et
fäerdeg déi auslännesch Populatioun och méi
hei zu Esch nach wie vor ze integréieren?
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Da sinn d'Veräiner och gefrot gi wat fir eng
Programmer se organiséieren. U wéi enge
Programmer déi mir hei ubidden hei zu Esch –
dat ass ëmmer esou Nationalfeierdag oder
aner Festivitéiten – ob se Deel huelen. Huele
se Deel, interesséiert dat se? A wéi sinn an
hirem Veräin d'Méiglechkeete fir sech participativ ze bedeelegen? D'Integratioun ze fördere
vun den auslännesche Matbierger an natierlech och de Prinzip vun der Chancëgläichheet.
Vu que datt mer och Informatiounen dodriwwer hu wéi eng Veräiner a Cluben aktiv
hei zu Esch sinn an déi a verschidden Hale
ginn, war dat zimlech einfach erauszefannen,
wat fir eng Veräiner beleeë wéi eng Sportshalen oder zu Lalleng d'Sportshal, wéi oft gi se
dohinner? Wat maache se? Wéi oft si se do? A
wéi eng Sportaarte bidde se un?
Mir konnten och erfaasse ween un deenen
Aktivitéiten Deel hëlt, ween d'Trainer an
d'Trainerinne sinn a ween déi aktiv Sportler a
Sportlerinne sinn déi un esou Veranstaltungen
Deel huelen. Dat ass denken ech, och erëm
eng Kéier e wichtegt Instrument fir ze kucke
wéi eis kommunal Infrastrukture genotzt ginn.
Hu mer der genuch? Leie se gutt genuch?
Erfaasse mer se alleguerten, erfaasse mer
alleguerten, hu mer d'Méiglechkeet fir alleguerten de Sportsveräiner eppes unzebidden?
Och dat ass e wichtege Punkt deen dobäi
erauskomm ass. Dorophin huet parallel missten ëmmer erëm déi Datebank iwwerschafft
ginn, also et ass en enormt grousst Instrument,
déi Datebank, wou een da ka punktuell sech
d'Informatiounen eraushuelen an erausprinten
déi ee wëll. An dann ass et als Zil souwisou
geduecht, den Ausbau vun där Datebank ze
verbesseren an den Gender Budgeting herno
kënnen op aner Budgetsberäicher auszeweiten.
Et sinn Ëmfroe parallel dozou gefouert ginn
dunn an der Bibliothéik, am Theater an an der
Schwämm. Ëmfroen un déi Clienten déi
dohinner ginn. Am Theater huet dat stattfonnt
vu September 2007 bis Mee 2008, wou mer
Leit dohinner gesat hunn déi déi Benotzer vun
deenen Infrastrukturen dann och gefrot hunn.
An déi Ëmfroen hunn erginn, datt och am
Theater zwee Drëttel vun de Benotzer Frae
sinn. An den Theater selwer, mat senger
Direktioun, huet och souwisou scho gesot
gehat, datt si eigentlech wéilten hire Programm iwwerschaffe fir kënnen dat och anere
Leit unzebidden. Si hunn dat jo selwer
gemierkt. Et ass zum Beispill beim Alter
opgefall, datt ganz wéineg Kanner a Jugendlecher an den Theater ginn an datt dat eng
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Erausfuerderung wier fir den Theater, fir
deenen e Programm unzebidden, datt si awer
och dohinner kommen. A si sinn amgaange
schonn dorun ze schaffen. Et huet zum
Beispill erginn, datt an där ausgewäertener
Saison do vu September bis Mee nëmmen
dräi Virstellunge stattfonnt hunn, déi sech ganz
spezifesch u Kanner a Jugendlecher geriicht
hunn. An et huet sech erausgestallt, datt déi
vun den Zäite ganz schlecht organiséiert
waren. An der Zäit ass et de Bimbo-Theater
ginn, dat war mëttes. An hei ginn et déi
Virstellungen déi sech spezifesch u Kanner
wenden, owes um halwer 7 oder um 7. Och
de Bimbo ass al ginn. Dat erkläert firwat keng
Kanner dohinner kommen oder firwat bestëmmte Saache Jugendlecher net interesséieren. Am Theater setzt sech de Publikum, an Dir
gesidd dat op Ärer Tabell, aus wéinegen
Nationalitéiten zesummen. D'Majoritéit sinn
natierlech Lëtzebuerger a Lëtzebuergerinnen.
Dann hu mer ee franséischen an en däitsche
Kulturpendlerverkehr, kann ee soen, vu Leit déi
da fir ganz spezifesch Programmer an den
Theater kommen. An do ass och an der
Diskussioun mat deene Verantwortleche vum
Theater scho gesot ginn, datt dat misst
opgeschafft ginn, well eng ganz Rei Leit
entweder hei vun Esch, respektiv aus dem
Süden oder aus dem Land, den Theater fir
sech nach net esou richteg entdeckt hunn. An
dat ass eng absolut Chance elo wann den
Theater erëm seng Dieren opmécht, fir dat am
Virfeld schonn ze bedenken an ze kucken, wéi
komme mir méi breet un déi Escher erun an
un en aneren Deel vum Publikum?
Dir gesidd datt e groussen Deel vun awer
trotzdem auslännesche Matbewunner déi och
hei zu Esch wunnen, iwwerhaapt net an den
Theater ginn, oder ganz wéineg, ganz wéineg.
Vläicht beim Microfono d’Oro wou dann
Italiener hinner ginn, e ganze Koup. Oder zu
ganz spezifesche Saachen. Awer mer erreeche
se net.
D'Bibliothéik wéi gesot, méi Frae wéi Männer
déi se benotzen an d'Bibliothéik wëll einfach
och en Angebot an Zukunft entwéckelen, fir
datt déi männlech Benotzer vun allen Altersgruppe verstäerkt an d'Bibliothéik ginn. Och
wat d'Kanner ugeet. Si organiséiere fir Kanner
an der Bibliothéik. Mä si erreechen der net
genuch. Dat hu mer esou an éischten
Evaluatioune festgestallt, an och déi éischt
Schrëtt schonn an d'Weeër geleet. Mir musse
vernetzt mat den Elteren, mat de Maisons
relais, mat de Schoulen, mat dem Fräizäitjugendberäich zesumme schaffen, Hand an
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Hand, an d'Bibliothéik fir déi Jonk wierklech
och als e Liewens- an Erliefnisraum öffnen an
entwéckelen, wou se dann och gäre ginn an
do si mer amgaangen och schonn u Projeten
ze schaffen.
Et ass e Leitfaden entwéckelt ginn als
Aarbechtshëllef fir kënnen an dësem Beräich
weider ze schaffen. Déi Notzenanalystabell op
déi ech elo net am Detail aginn, ass
entwéckelt ginn déi éischte Kéier, mer haten
eng éischt Versioun am Hierscht 2007. An am
Abrëll 2008 huet d'Verwaltung hei intern fir
d'éischt mat där Notzenanalystabell geschafft.
Si mussen Donnéeën eraginn an déi Tabell an
hunn Zougang dozou bis elo nëmmen intern.
Dat Ganzt ass op Intranet verëffentlecht, wou
déi eenzel Abteilungen erakommen, well et
Dokumenter sinn, déi awer sollen elo am
Moment nach mat Virsiicht behandelt ginn an
och net direkt verëffentlecht ginn. A mir hunn
am Hierscht 2008 dunn opgrond vun den
éischten Donnéeën déi erakomm sinn, déi
Notzenanalystabell schonn iwwerschafft a
verschidde Problemer déi opgetaucht waren,
hu mer geännert. Dat ass en immens wichtegt
politescht Instrument, wou och herno déi
politesch Verantwortlech, mir esou gutt als
Schäfferot wéi natierlech och de Gemengerot,
et als Grondlag kënnen huele fir weider
Budgeten opzestellen a fir Entscheedungsprozesser kënnen ze gestalte wat dann déi
kommend Budgeten ugeet.
Dir hat esou e Blat verdeelt kritt wéi dat
ausgesäit. Ech ginn do wierklech net op
Detailer an. Dir gesidd et ass immens
technesch, mä Dir gesidd wat alles erhuewe
gëtt. Et kann ee pro Aktioun een esou e Blat
erauszéien. Wa mir elo géife froen: Sot mer
wéivill portugisesch Fraen am Alter zwësche
25 an 28 kommen an den Escher Theater? Da
kann een dat direkt erauszéien an zu wéi
engem Programm, Auerzäiten an esou weider.
Also dat ass esou spezifesch datt et scho bal
ze vill gëtt un Informatiounen. Mä et ass
denken ech, e ganzt wichtegt Dokument. An
och einfach nëmmen, wéi déi Infrastrukture
vun de Leit genotzt ginn.
Pro Haushaltsartikel ginn et do Dateblieder déi
een esou kann erauszéien an déi een da
kann zu ënnerschiddleche Froestellunge wou
een huet, benotzen. Wéi gesot, ganz spezifesch Saachen, ech ginn do elo net am Detail
drop an, mä dat geet bis Beruf an esou weider
wou ee kann déi Untersuchunge maachen.

E Punkt denken ech, deen och wichteg ass
ervirzehiewen, dat ass dee wat mer och
parallel dozou kucken, dat heescht „intern“, an
deem Dokument „intern“, zum Beispill wat
kaschten eis déi Déngschtleeschtungen, wat
kascht d'Personal intern fir bestëmmten
Déngschtleeschtunge kënnen zur Verfügung
ze stellen. Extern heescht dat da wa mer
Saachen un Drëtter weiderginn, wéi zum
Beispill am Theater sinn dat dann d'Schauspiller oder d'Musiker oder wa mer eng
Baufirma brauchen, e Schräiner an esou
weider, déi Saachen do. Plus dann, wat
kaschten eis d'Déngschtleeschtunge wa mer
bestëmmte Saachen organiséieren, wat kascht
eis d'Kannerbetreiung hei zu Esch, verschidde
Kulturereignisser an esou weider?
Déi drëtt Etapp gëtt dann elo déi vun der
Ëmsetzung. An där Phas geet et drëms elo
Ziler festzeleeën, an ze kucke mat wéi enge
Moossname komme mer dohinner? Wat fir
eng Analyse brauche mer nach? An da geet et
drëms dat Ganzt an de Budget ze integréieren.
Um Enn vum Joer soll et jo en éischt
Dokument ginn aus deene Beräicher déi mer
elo analyséiert hunn. En éischt Dokument, wat
parallel zum Budget presentéiert gëtt. Also en
extra Dokument dat natierlech och schonn an
de Budget mat afléisst. An de Beräicher déi
mer ënnersicht hunn – dat soll näischt
Abstraktes sinn, do gi jo Ziler elo definéiert,
wéi integréiere mer dat d'nächst Joer am
Budget – ass zum Beispill an deenen
Aarbechtsgruppen zesumme mat de politesch
Verantwortlechen och gekuckt ginn, wat huele
mer als Gläichstellungsmoossnam oder Virschléi fir d'nächst Joer eraus? Am Hierscht gëtt
dat definitiv festgeluegt dëst Joer. Am Beräich
Sport ass zum Beispill erauskomm, datt de
Sportförderprogramm Gläichstellungsziler oder
-moossnamen an déi aktuell Pläng integréiert.
An dem Beräich vun der Kultur si mer nach
amgaangen drun ze schaffen. Do ass et e
bësselche schwiereg gewiescht well et keng
Aktiounspläng oder Förderpläng am Moment
an der Kultur, um kulturpolitesche Plang gëtt.
Mä mir kréien e Service culture an en
Département culture an do wäert dat méi
einfach ginn, well dat jo och esou e breede
Beräich ass. Dat ass Theater, Conservatoire,
Bibliothéik, relativ vill.
An am Beräich vun de Kanner hu mer eis als
Ziler gesat an de Budget mat ze integréieren
eng pedagogesch Konzeptentwécklung fir
d'Maisons relais an d'Fräizäitaktivitéite wou
mer amgaange si schonn drun ze schaffen. A
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fir Iech ze soe wéi dat dann herno definitiv
ausgesäit, dat ass d'Beispill vum Jugendkommunalplang. De Jugendkommunalplang ass
schonn an deem Beräich esou opgebaut ginn.
Mir hunn dat jo direkt integréiert gehat dat
heiten. De Jugendkommunalplang huet am
Hierscht 2007 ugefaangen ausgeschafft ze
ginn no de Mesure scho vun dem Gender
Budgeting, an en ass am Abrëll 2008 hei
ugeholl ginn. Mat alleguerten deene sechs
Leitlinnen. Dat heescht, wann ech vu Leitlinne
schwätzen, dann ass dat d'Gläichstellung vu
Meedercher a Jongen, Fraen a Männer.
Integratioun a Bedeelegung vu Jugendlechen
onofhängeg vun hirer Kultur a vun hirem
sozialen Hannergrond. Dat ass eng Leitlinn
d'Integratioun an d'Bedeelegung vu Jonke mat
Behënnerung. Berücksichtegung vun deenen
ënnerschiddleche Jugendgruppen no Altersgruppen. Vernetzung a Koordinatioun vun
alleguerten den Akteuren am Jugendberäich
an dann d'Integratioun vum Gender Budgeting
Prozess. Also et ass näischt Abstraktes. Et
passéiert eppes hannendru firwat mer dat
Geld do ausginn.
Konsequenzen an der Verwaltung. Wat den
Gender Budgeting ugeet sinn elo folgend
Froen nach ze stellen. Wéi ginn déi am
Haushalt ëmgesat? Wéi eng Gruppe sollen
Notzen dovun hunn? Dat heescht déi Ziler
wou definéiert gi fir d'nächst Joer ze maachen.
An de Jugendkommunalplang mat sengem
Raster, mat deem décken Dokument wat Dir
gesidd hat, ass als Beispill fir an deene
Beräicher kënnen eben elo Ziler ze definéieren. Bis an den Hierscht elo, also no der
Summervakanz, sinn déi Indikatoren erstallt,
sinn déi Rasteren alleguerten erstallt. D'Leit
mussen an hiren Abteilungen elo dodranner
schaffen, ginn alleguerten hir Daten eran. Da
geet de Bericht un de Schäfferot. Geet dann
dono, wann en ofgeschloss ass an décidéiert
ass an de Gemengerot. Dat kënnt virum
Budget an de Gemengerot, well mir musse jo
am Budget domatter schaffen. Am Hierscht
kënnt deen Aktiounsplang an dann ass, wéi
gesot, um Enn vum Joer en Anhang, e
gesondert Dokument nieft dem Budget. Awer
et fléisse scho Saachen an d'Tabellen. An an
dat laangfristegt Zil ass dann natierlech
d'Definitioun, dat heescht d'Integratioun vum
Gender Budgeting an eise Budget.
Wat een ervirsträiche kann, wat wichteg war,
dat ass datt d'Verwaltungen ressortiwwergräifend matenee schaffen. Dat ass wierklech flott,
wann elo eng Bibliothéik sech och un
d'Schoulkommissioun wennt oder un d'Mai-

sons relais wa bestëmmten Aktivitéite stattfannen. Si plange mat deenen zesummen
Aktivitéiten an och d’Mataarbechter alleguerten
hunn e Gefill kritt wat den Gender ugeet, awer
net nëmmen den Gender mä och déi
ënnerschiddlech Beräicher déi mer analyséiert
hunn, fir no deene Modeller och ze iwwerleeën an ze kucken hir Aarbechten ze plangen.
Et ass flott, datt se de ganzen Zäite wierklech
dobäi waren an elo scho probéiere Mesuren
ëmzesetzen. De Jugendkommunalplang hunn
ech Iech gesot, ass ee vun den éischte
Projeten deen am Gender Budgeting Prozess
integréiert war.
Ech wëll Iech awer ee soen, e Projet deen Dir
virum Summer kënnt scho kucke goen. De
Projet ass vun der Schoulkommissioun an den
Diskussiounen elo ëm den Gender Budgeting
an de Workshope schonn initiéiert ginn, an en
heescht Chancëgläichheet aus der Siicht vu
Kanner. D'Schoulpersonal aus de Primärschoulen ass amgaangen e Projet ze erschaffen, elo
am Schouljoer 2008/2009 mat hire Klassen,
zum Thema Chancëgläichheet zwëschent
Jongen a Meedercher, mä och zwëschent de
Kulturen. A si hu sech als besonnescht Zil
erausgeholl, zwëschen aarm a räich. Direkt
wann d'Schoulvakanz ufänkt, gëtt dat virgestallt an dem Theaterzelt zu Lalleng op der Plaz,
während dräi Deeg oder véier Deeg, ech
weess et net méi. Do ginn all déi Projete
virgestallt wou se an de Schoule mat hirem
Léierpersonal drop geschafft hunn. An ech
muss Iech soen, et ass esou eng flott a
spannend Saach, datt dat absolut elo schonn
en Opruff soll sinn, datt Dir dat sollt kucke
goen, well et och mat dozou bäigedroen huet,
eng Approche mat de Kanner ze kréien,
Léierpersonal mat de Kanner mat deenen
ënnerschiddlechen Nationalitéiten a Kulturen
an ënnerschiddlech Hannergrënn ze kréien,
déi immens wäertvoll si fir datt eng Integratioun an der Schoul och wierklech ka
stattfannen.
An e weidere Beräich do kommen ech dann
op de Sportförderprogramm zréck wou déi
LASEP-Coursen ugebuede gi sinn. Wéi gesot, et
ware méi Jonge wéi Meedercher déi un
deenen Aktivitéiten Deel geholl hunn, an do
ass schonn direkt dat ganzt iwwerschafft ginn
an Zesummenaarbecht mat de Maisons relais
zesummen an et ginn elo nach aner Coursen
nach niewendrun ugebueden a mir kënnen
elo vun enger paritéitescher Situatioun schwätzen, well esou vill Jonge wéi Meedercher un
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den Aktivitéite vun der LASEP Deel huelen. Et
sinn der anerer ugebuede ginn, an et ass och
dat d'Zil wat mer wollten erreechen.
Ech wëll ofschléissend just nëmme soen, datt
mir hei näischt Fiktives maachen oder wat eis
elo op eemol an de Kapp komm ass hei an
eng Richtung den Gender Budgeting anzeféiere fir verschidde Leit domat déck op den
Nerv ze goen. Hei oder an der Verwaltung
oder wou och ëmmer. Gender Budgeting ass
an enger Circulaire un d'Gemengenadministratioune vum 5. Juli 2005 vum Syvicol, vum
Ministère de l'Intérieur a vum Ministère
d'Egalité des chances verdeelt ginn, an do
huet och e besonnesch résistenten Inneminister Halsdorf den Opruff gemaach, datt
d'Gemenge sollte sech positiv stellen zum
Gender Budgeting an och ufänke sollen op
deem Gender Budgeting ze schaffen. Iwweregens steet et och am Koalitiounsvertrag vun
der Regierung, datt Gender Budgeting sollt
agefouert ginn an dem nationale Budget, wat
awer aus misteriéise Grënn bis elo, oder aus
offensichtleche Grënn bis elo net ëmgesat
ginn ass. Et ginn Aarbechtsgruppen an de
ganze Ministèren, mä et leien nach keng
Ergebnisser vir. An enger internationaler
Konferenz déi am Kader vun der EU stattfonnt
huet zu Mamer zum Projet Egalité entre les
femmes et les hommes dans le développement local huet och nach eng Kéier do de
Minister opgeruff, datt d'Gemenge sech sollen
dorunner bedeelegen. 70 Staten, Gemengen a
Régioune si schonn amgaangen, international
den Gender ëmzesetzen op ënnerschiddlech
Aart a Weisen. All Land, all Gemeng, all Stat
muss seng Method entwéckelen déi ubruecht
ass fir den Gender Budgeting ëmzesetzen.
Virbiller ginn et, Kanada, Neuseeland, Australien, souguer Südafrika déi op deen dote
Projeten do schaffen an Ëmsetzungsprozesser
sinn och amgaangen am Frankräich, an der
Schwäiz, an Éisterräich, an Däitschland. Also,
mir sinn net déi eenzeg déi domat ugefaangen hunn. Awer déi éischt déi hei am Land
domatter ugefaangen hunn.
Ech géif domatter déi Presentatioun, deen
Zwëschebericht hei ofschléissen. Haut de
Mëtte vun halwer dräi bis véier ass hei dann
d'Virstellung och mat enger Powerpointpresentatioun wou et méi an d'Detailer geet. Wou
mer och méi Fachleit, „Fachleit“, interesséiert
Leit aus anere Gemenge geruff hunn oder och
vun de Ministèren déi d'Method wëlle kenne
léieren. An da wäerte mer eng nächste Kéier
am Hierscht zréck komme fir dann déi Mesure
virzestelle mat deene mer wëllen dann
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d'nächst Joer weider fueren, respektiv d'Ressorte virzestellen, also nieft Jugendkultur, Sport
a Kanner, déi déi eenzel ressortiwwergräifend
Beräicher definéieren an deene mer wëllen
dat heiten ëmsetzen. Ech soen Iech Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Madame Spautz fir déi ganz komplett
Duerstellung vum Zwëschebericht. Den Här
Codello war deen éischten deen ech gesinn
hunn. D'Madame Hildgen.
Aly Jaerling (Indépendant): Ech hat mech
als éischte gemellt.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Gelift? Ech hat vill Geste vun Iech gesinn awer
d'Melle war net dobäi.
Aly Jaerling (Indépendant): Ech hat mech
gemellt an dunn hutt Dir de Kapp gerëselt do
hunn ech geduecht, so du elo léiwer näischt.
(Hilarités)
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Ech hunn Iech opgeschriwwen, Här Jaerling.
Här Codello, Dir hutt d'Wuert.
Daniel Codello (LSAP): Merci, Madame
Buergermeeschter. Ech ginn net esou detailléiert an den Gender Budgeting era wéi
d'Madame Spautz et gemaach huet, well
ech profitéiere vun deem Mëtteg haut wou
ech mer dat awer nach méi am Detail och
wëll erkläre loossen. Well ech awer do och
vläicht nach gréng hannert den Ouere si wat
Gender Budgeting ugeet an duerfir waarden
ech dee Séminaire vun haut de Mëtten of fir
do méi Informatiounen ze kréien.
Mä wat deen Zwëschebericht ugeet, deen ass
ganz interessant aus aneren Iwwerleeunge
wat déi Donnéeën ugeet déi mer schonn eng
Kéier a méi enger gréisserer Form hei an Esch
erstallt hunn. Dat war 2003, wéi mer eisen
éischte Sozialbericht gemaach hunn. Aus
deem Sozialbericht hu mer eng ganz Palette
vun Donnéeë kritt. Ech hu mer de Résumé
haut de Moien nach eng Kéier ugekuckt wat
den Taux vun Non-luxembourgeois ugeet, wat
den Taux vum Chômage ugeet, dee jo ganz
interessant och nozeverfolgen an och ze
analyséieren ass hei an Esch, a par rapport
zum nationalen Niveau. An all déi Problematik,
déi un der sozialer Situatioun vun eiser
Populatioun drun hänkt. An do wéilt ech awer
och direkt eppes drunhänken a froen, well
mer vun der Volonté politique hei vum Gender
Budgeting schwätzen, ass et awer och eis
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Volonté politique vun dëser Majoritéit gewiescht, dëse Rapport social kontinuéierlech
ze adaptéieren. Et sinn elo sechs Joer hier, ech
mengen et géing Zäit ginn dat Dokument
nach eng Kéier eraus ze huelen an d'Evolutioun vun deem Ganzen ze kucken, vläicht
och mat den zoustännege Kommissiounen
am Kader vun neien Assises sociales, déi jo do
och amgaange si Konklusiounen ze zéien aus
deene viregten Assises sociales. Esou dass
mer dat kéinten déi heiten Donnéeën, déi mer
hei hunn, an dat grousst Dokument vum
Rapport social integréieren.
D'Volonté politique ass ugeschwat ginn,
Madame Spautz. Ech wousst net, dass dat
am Koalitiounsvertrag um nationalen Niveau
géing stoen. Dat wonnert mech. Also dat
wonnert mech positiv. An dass do awer leider
nach net vill geschitt ass, mä a fënnef Joer
kann ee sech net alles virhuelen. Dann ass dat
ebe fir déi nächst Majoritéit eng vun de
Prioritéiten déi se sollen upeilen.
Mir sinn hei als Stad Esch alt erëm eng vun
deene Gemengen hei am Land déi hei
Neiland betrieden. Mir sinn déi éischt Gemeng
déi op de Wee geet Gender Budgeting wëllen
anzeféieren an dat huet, wéi Dir gesot hutt,
mat ganz vill Aarbecht ze dinn. An duerfir ass
och d'Kollaboratioun vun all eise Servicer
gefuerdert. An duerfir och e grousse Merci
un eis Beamten, déi an engen etleche
Sitzungen, wann ech nëmme Kultur an
Integratioun huelen déi e grousse Bestanddeel
vun deenen Donnéeën hei am Zwëschebericht ausmaachen, da kann ech nëmmen eise
Beamten e grousst Luef ausschwätze fir déi
Stonnen déi se do verbruecht hunn, fir dass
mer déi ganz wichteg Donnéeën hei hunn, ob
déi mer eis hei kënne baséieren.
Ech wëll op déi Donnéeë vun der Kultur, vun
der Integratioun agoen, éischtensmol, well
mer gesot hu mir ginn am Gender Budgeting
iwwert den Gender eraus. Mir huele méi
politesch Beräicher wéi Jugend, Kultur, Integratioun an nach net nëmme d'Geschlecht fir
do eis Politik a virun allem eis Budgetspolitik
an den nächsten Exercicer ze bestëmmen.
Wichteg ass awer, dass mer hei e Bild kréien,
Mat Beispiller vun der Bibliothéik, mam
Conservatoire sidd Dir komm. Wichteg ass
awer aus deenen Donnéeën, dass een do
éischt politesch Konklusioune kann draus
zéien. Mir wäerten et net verpassen, déi
doten Donnéeë mat an eng vun den nächste
Sitzunge vun der Kulturkommissioun ze huele
fir se do och ze analyséieren.

Dir hutt vum Manque vun de Jugendlechen a
vun de Kanner geschwat déi net kënnen an
den Theater goen. Do kënnen éischt Konklusioune gezu ginn, wat d'Opstelle vum
nächsten Theaterprogramm ugeet, an do
och vläicht kënne soen, dass mer mol vläicht
e Weekend, Samschdes mëttes oder Sonndes
mëttes, den Theater opmaache fir Kannervirstellungen. Also aus deem Zwëschebericht si
schonn éischt politesch Moossnamen draus
ze zéien.

Wat d'Integratioun ugeet, sidd Dir och mat
konkrete Beispiller komm. Ech komme mat
engem aneren: Wat mer eis och ni virun An
halen, dat ass zum Beispill eis Joresofschlossfeier vun eise Rentner hei an Esch. Mir hu
ganz vill Rentner hei an Esch déi sinn net
Lëtzebuerger. Déi géinge ganz gären un
deenen Nomëtteger Deel huelen, mä déi
kommen net, well de Programm ëmmer
nëmmen op eng Sprooch ausgeriicht ass.
Do kéint een zum Beispill dee Programm fir
déi Crédit-Rentier um Enn vum Joer méi
multikulturell gestalten, dass een och e
Prozentsaz vun deene Rentner, déi awer hei
de Choix getraff hunn hei ze bleiwen, déi zu
eiser Escher Populatioun gehéieren, an déi
awer an deenen 53% Non-luxembourgeois
ëmmer méi e groussen Deel wäerten
duerstelle wa mer d’Pyramide d’âge kucken,
da solle mer och do op dee Wee goen a mat
konkrete Moossnamen déi Leit awer méi an
dat Liewe mat abezéien an och, awer net
nëmmen, Enn des Joers u se denken. Mä et
ass e Fait deen ëmmer méi oft an der
Integratiounskommissioun opkënnt an ech
mengen dat ass net mat vill Aarbecht a mat
vill Opwand verbonne fir do och méi integrativ
ze denken.

Dëst gesot, Madame Spautz, begleede mer
dat heiten natierlech mat engem ganz
positiven An. Mir wäerten dat heiten, d'Donnéeë wéi gesot, an den zoustännege
Kommissiounen elo mathuelen an och scho
mat éischte politesche Positiounen dem
Schäfferot do rapportéiere wéi mir dat gesinn,
wéi mer do schonn éischt konkret Moossname kënnen huelen, ouni wëlle vu Budget
ze schwätzen. Dat ass eng aner Affaire. Mä hei
si schonn éischt konkret Moossnamen am
kulturellen an am integrative Beräich ze
maache wat mer begréissen a mir wäerten
dat an den nächste Wochen an de Kommissioune maachen. Merci.
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Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Codello. Mir fueren da weider mat
der Madame Hildgen an dono den Här
Jaerling an den Här Huss an den Här Baum.
Annette Hildgen (CSV): Merci, Madame
Buergermeeschter. Awer virun allem mol Merci
der Madame Spautz, fir déi ganz explizit
Entrevue déi mer elo hei haten. Et ass eng
ganz gutt Presentatioun déi mer hei kritt hunn
an et stécht immens vill Aarbecht derhannert.
Et däerf een awer och net vergiessen, datt fir
déi verschidde Kulturinstitutiounen déi mir hei
haten, och déi Leit Aarbecht haten. Well fir et
auszefëllen, dat war bal en halleft Buch wat
déi eenzel Associatioune kritt hunn, an do ass
ganz vill gemeckert ginn a gesot: Firwat musse
mir dat alles esou explizit hei opschreiwen?
Elo kann ee bei déi Leit goen, déi do
reklaméiert hunn, fir ze soen, hei voilà, dat
hei ass elo d'Resultat vun deem wat mir hu
missten erschaffe während zwee oder dräi
Joer. Dat heescht, et huet awer e Resultat
bruecht an ech mengen duerno kritt Dir
Ustéiss fir och nach selwer eppes ze
maachen. An den Här Codello huet et elo
gesot, et wier fir an d'Kulturkommissioun mat
eran ze huelen. Mä firwat huele mer et net
och an eis Associatioune mat eran? Ech
denken elo zum Beispill un d'Sportsveräiner,
ech denken un d'Museksveräiner. Och déi
kënne scho ganz direkt elo eng Konklusioun
zéien, wat se nach kënne besser maachen a
wéi se nach kënnen, och vum finanziellen
hier, vläicht e bëssen op d'Gemeng zréckgräife
fir ze soen: Hei voilà, mir hunn deen an dee
Projet, a mir maachen dat elo an deenen
nächste Joren.
Et ass eng ganz gutt Aarbecht gewiescht. Et
ass eng explizit Aarbecht an et ass och
interessant, wat do eraus komm ass. Wann
een um internationale Plang kuckt, sti mir net
eleng do. Zum Beispill Frae si majoritaire wat
d'Bibliothéik ubelaangt, wat d'Liesen ubelaangt. D'Frae si majoritaire déi déi an den
Theater ginn. Et ass hei eendeiteg erauskomm.
Wat ech elo beim Sport fonnt hunn, do ass et
ëmgedréint. Dat heescht do op eemol sinn
d'Jongen do ganz vir an do ass am Fong vum
Fussball geschwat ginn. Mä ech menge Sport
ass net nëmme Fussball an datt d'Meedercher kënne Fussball spillen, dat ass
selbstverständlech. Et ass zwar nach net esou
an de Käpp vun de Leit, datt dat och geet.
Wat ech e bësselche vermëssen, dat ass e
sozialen Hannergrond vun deene verschiddene Leit, déi hei erfaasst gi sinn. Kuckt emol,

mir hu geschwat vum Liesen. Wa mer elo
d'Bibliothéik huelen, ass gesot ginn et ginn net
esou vill Kanner an d'Bibliothéik. Mä liesen, dat
ass eppes, dat muss geléiert ginn an da
komme mer erëm eng Kéier op d’sozialt
Ëmfeld. Et sinn nach ëmmer ganz vill Familljen
am Land, hei an Esch, international, do gëtt
net geliest. Do ass „Liesen“ keen Thema. Do
gëtt et keng Bicher, do gëtt keng Zeitung
gelies, et gëtt net diskutéiert a mir kënnen et
net eleng op d'Schoulen ofwälze fir ze soen:
Hei, Dir musst d'Kanner un d'Liese bréngen.
Natierlech, et ass fir d'Schoulen eng ganz
grouss Erausfuerderung fir ze soen, hei ass e
Buch, wat mécht ee mat engem Buch. Et kann
een d'Buch kucken. Et kann ee verschidde
Saache maachen. Et sinn och Schoulen déi
ginn an d'Bibliothéik mat hire Klassen. Awer
och net vill. Well wa mer kucke wéi de
Schoulprogramm och iwwerlueden ass, da
muss ech soen, dat si verschidde Saachen, déi
ginn einfach gestrach. Do gëtt gesot, elo wär
keng Zäit fir dat ze maachen. D'Stadbibliothéik,
déi maachen enorm Efforten, awer ech hunn
do nogefrot, et si rose wéineg Kanner déi
leider Gottes dovu profitéieren. Do ass erëm
eng Kéier de Ball bei de Maisons relais, fir ze
soen, mir ginn elo net nëmmen an d'Schwämm mat de Kanner, mä mir ginn och an
d'Bibliothéiken. Mir féieren d'Kanner och un
d'Liesen erun, well et ass eng Schwellenangscht do bei Elteren an och bei Kanner, fir
iwwerhaapt e Buch an de Grapp ze huelen, fir
ze verstoe wat déi do an deem Buch
iwwerhaapt wëlle soen.
De Conservatoire, Initiation à la musique. Am
Conservatoire gëtt dat scho gemaach, a mir
fannen do datt den Alter e bësselchen héich
ass. Wa mer zum Beispill d'Philharmonie
kucken, déi hunn eng Initiation à la musique,
hunn ech mer soe gelooss, déi ganz flott ass.
Déi erfaasse Kanner scho vun dräi Joer un. Dat
wier zum Beispill eppes wat fantastesch wier,
wa mer scho kënnen duerch Rhythmik,
duerch Musek schonn hei d'Kanner éischter
kënnten opfänken. Quitte datt de Conservatoire seet mir hu keng Plaz, mir hu keng Leit fir
dat ze maachen. Mä do géife mer scho ganz,
ganz fréi d'Kanner och un d'Musek, un de
Gesang erubréngen. A fir d'Eltere wier et eng
Motivatioun méi fir mat de Kanner och kulturell
nach méi ze schaffen. Wéi ass de sozialen
Hannergrond? Kucke mer mol an d'Schoulen.
An de Schoule gëtt ganz dachs leider Gottes
d’Musek net méi esou gefördert wéi et hätt
solle sinn. Firwat? Et ass gesot ginn, mir hu
keng Zäit. Mir kréien esou vill Oploe vum

Escher Gemengerot vum Freideg, den 8. Mee 2009

Ministère de l'Education nationale wat muss
an de Schoule gemaach ginn. Wat herno och
gepréift gëtt. An aus Erfahrung weess ech, wat
fält ewech? De Sport net, well dat ass eng
Stonn déi muss gehale ginn. Mä ganz dachs
fält d'Musek ewech. Firwat? Well eben och do
vum organisatoreschen aus keng Zäit do ass.
An nach eng Kéier gesot, de Conservatoire
kënnt do iergendwéi asprange fir dat dann e
bësselchen ze kompenséieren.
Wat d'Suen ugeet, dat war och ganz
interessant. An op der Säit 18 vun där super
Dokumentatioun déi mer kritt hunn, gesi mer
awer, datt d'Meedercher pauschal gesot,
manner kaschte wéi d'Jongen. Kuckt mol op
der Säit 18, do am Graphik, do kënnt dat
iergendwéi eraus.
De Jugendkommunalplang, dat ass eppes
Fantastesches. An haaptsächlech ass haut
duerchgeklongen et muss flächendeckend
geschafft ginn, et muss vernetzt geschafft ginn.
Wat d'Schwämm ubelaangt do leie jo leider
Gottes elo nach keng Graphique vir. Do kënne
mer elo nach näischt soen. Wat nach feelt an
deene verschiddene Sportcluben, hunn ech
schonn eng Kéier gesot, dat kënnte mer nach
eng Kéier méi spezifesch erausstellen. Et ass
vläicht e bësselche schwéier fir ze soe wéi et
weider geet. Dat huet d'Madame Spautz elo
ganz genee erkläert. Mir sinn och frou, datt dat
hei nëmmen e Provisoire ass. Dat heescht,
datt elo déi éischt Konklusioune gezu ginn.
Datt dru geschafft gëtt. An ech mengen, mir
freeën eis elo schonn op déi nächst
Dokumentatioun déi kënnt, fir ze kucken,
wat realiséiert ginn ass. Mir ënnerstëtzen op
jidde Fall de Gender Budgeting nach ëmmer
an et ass ugeklongen,datt elo déi nächst
Koalitioun, déi nächst Regierungsparteien, datt
déi dat kënnen unhuelen. Et ass op fir
jiddwereen, also jiddwereen huet d'Chance
fir dann do matzeschaffen. An ech mengen do
kënne mer och soen, datt mir dat ënnerstëtzen. A wann nach e puer aner Gemengen
am Land datselwecht géife maachen, da
mengen ech, da kënnt een do scho vernetzt
schaffen. Ee vun deem anere profitéieren. Mä
dat ass e bëssen d'Zukunftsmusek a mir
loossen eis do iwwerraschen. Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Madame Hildgen. Mir géingen da
weiderfuere mam Här Jaerling.
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Das Syndikat MINETT-KOMPOST lädt ein zu seinem

”Kompost-Fest”
samstag, den 4. JULI 2009

von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Kompostwerk in Monnerich

programm:

- Führungen über das Kompostwerk
- Informationen zum Bau der Vergärungsanlage
- Kinderanimation rund um den Kompostlehrpfad
- Ab 11:00 Uhr musikalische Animation
- Um 15:30 Uhr Auftritt der ”ZOLWER KNAPPBLEISER”
Am Grill stehen dieses Jahr die ”Scouts Les Peaux Rouges Dudelange”.
Des weiteren bieten wir Ihnen kamerounesische Spezialitäten sowie ”Eisekuchen” an.
Auch dieses Jahr appellieren wir wieder an Ihre Großzügigkeit und erlauben uns 1 Euro pro Getränk
oder Verkostung einzusammeln, zu Gunsten der ”Stëmm vun der Strooss” sowie
”Action Solidarité avec les Enfants Orphelins du Cameroun”
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sie erreichen das Kompostwerk Minett-Kompost über die Industrie-Zone ”Um Monkeler” Esch/Schifflingen.

www.minett-kompost.lu

Le syndicat MINETT-KOMPOST vous invite à sa

«Fête du compost»
samedi le 4 juillet 2009

de 10:00 à 18:00 heures sur le site du centre de compostage à Mondercange

programme:

- visites guidées du centre de compostage
- informations sur la construction de l’installation de fermentation
- animations pour enfants autour du sentier didactique
- à partir de 11:00 heures animation musicale
- à 15:30 heures présentation des «ZOLWER KNAPPBLEISER»
Les scouts «Peaux rouges» de Dudelange se chargeront des grillades.
Des spécialités camerounaises et des «Eisekuchen» vous seront proposés.
Cette année encore nous faisons appel à votre générosité et nous nous permettons de demander
une participation d’un Euro par consommation au profit des associations «Stëmm vun der Strooss»
et «Action Solidarité avec les Enfants Orphelins du Cameroun»
Nous nous réjouissons de votre visite!
Vous pouvez accéder au centre de compostage Minett-Kompost par la zone industrielle «Um Monkeler» Esch/Schifflange

www.minett-kompost.lu

› 5 Goldene Regeln

für Hitzetage ‹

1. Viel trinken
(mindestens 1,5l Mineralwasser oder Sprudelwasser am Tag)

2. Halten Sie sich in gekühlten Räumen oder im
Schatten auf
(tagsüber Fenster, Fensterläden und Rollläden schließen)

3. Keine körperlich anstrengenden Aktivitäten
während der heißesten Tageszeit
4. Kühlen Sie sich durch Duschen oder Teilbäder
5. Sehen Sie täglich nach alleinstehenden, älteren
Menschen in Ihrem Umfeld. Achten Sie darauf,
dass diese ausreichend mit Wasser versorgt
sind und genügend trinken.

› 5 règles d’or lors des
grandes chaleurs

‹

1. Boire beaucoup

(au moins 1.5 litre d’eau minérale ou d’eau gazeuse par jour)

2. Passer plusieurs heures par jour dans des
endroits frais ou à l’ombre
(fermer fenêtres, volets et stores pendant la journée)

3. Eviter des activités physiques intenses pendant
les heures les plus chaudes
4. Se rafraichir en prenant des douches ou
des bains partiels
5. Aller quotidiennement chez les personnes âgées
de votre entourage qui vivent seules.
Vériﬁer qu’elles disposent de sufﬁsamment d’eau
minérale et qu’elles en consomment assez.

Wenn Sie sich plötzlich unwohl fühlen:
Durch die große Hitze verlieren Sie viel Wasser und Mineralsalze.
Falls diese Verluste nicht genügend ausgeglichen werden, kann es zu
Gesundheitsproblemen kommen; erste Alarmzeichen sind:
› Krämpfe in Armen, Beinen oder Bauch
› bei Verschlechterung wird Ihnen schwindelig, Sie sind leicht benommen,
fühlen sich schwach, leiden an Schlaflosigkeit
Sie müssen sofort jede Beschäftigung einstellen, sich in eine kühle Umgebung
begeben und Flüssigkeit zu sich nehmen. Falls die oben genannten Anzeichen
nicht innerhalb einer Stunde verschwinden, rufen Sie sofort Ihren Hausarzt.

Für etwaige Fragen:
Tel.: 478 5616

›Hitzewelle,

Gefahr für die Gesundheit ‹

Der Sommer wird oft von einer großen Hitzewelle begleitet, die bei
gefährdeten Personen schwerwiegende gesundheitliche Schäden
verursachen kann.
Besonders gefàhrdet sind:
› ältere Leute
› Kleinkinder
› Personen mit chronischen Erkrankungen wie Herzkranke,
Nierenkranke, psychisch Erkrankte u.a.

Es ist daher besonders wichtig, während der Hitzeperiode auf einige Regeln zu
achten.

Hier unsere
particulières

Empfehlungen:

Vor Beginn der Hitzeperiode:

› prüfen

Sie, ob die Fenster der Sonnenseite Ihrer Wohnung mit Fensterläden,
Gardinen oder Rollos ausgestattet sind

› überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit Ihres Kühlschrankes
› informieren

Sie sich über etwaige gekühlte oder klimatisierte Räumlichkeiten in

Ihrer Nähe

› falls Sie eine chronische Erkrankung haben oder regelmäßig Medikamente einnehmen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob Sie auf irgendetwas besonders
achtgeben müssen

› falls Sie alleine zu Hause leben und möchten, dass bei großer Hitze jemand regelmäßg bei Ihnen vorbeischaut, schreiben Sie sich bei Ihrer Gemeinde auf die dafür
vorgesehene Liste ein

Wenn eine große Hitzewelle angekündigt wird, der Wetterdienst vom Flughafen Luxemburg etwa eine große Hitzewelle
einige Tage im voraus ankündigt,

› schalten

Sie Ihr Radio ein: hier hören Sie die neuesten Wettervorhersagen und
erhalten Ratschläge, wie Sie sich am besten vor den Folgen einer Hitzewelle schützen

› überprüfen Sie Ihre Getränkereserven
› melden Sie sich, wenn Sie alleine leben, bei Ihrer Gemeinde (falls dies noch nicht
geschehen ist), so dass jemand täglich bei Ihnen vorbeischaut

› lüften Sie Ihre Wohnung hauptsächlich nachts, wenn es am kühlsten draussen ist
Wenn die Hitzewelle über unsere Region hereingebrochen ist,

› sollten Sie tagsüber, wenn die Aussentemperatur hoch ist, im Haus
bleiben und sich in den kühlsten Räumlichkeiten aufhalten
(Kellerräume)

› falls

es in Ihrem Haus zu warm geworden ist, versuchen Sie
wenigstens 2 bis 3 Stunden tagsüber in kühler, klimatisierter
Umgebung zu verbringen (Einkaufszentrum, Kino, ...)

› kühlen Sie sich durch duschen
› schließen Sie Fensterläden, Gardinen oder Rollos der Fenster die der Sonnenseite ausgesetzt sind

› halten Sie Fenster und Aussentüren so lange geschlossen wie die Aussentempe-

ratur höher ist als die Temperatur im Innern Ihrer Wohnung; öffnen Sie die Fenster
zum Lüften erst am späten Abend, nachts oder am frühen Morgen

› falls Sie Ihr Haus verlassen müssen, bleiben Sie stets im Schatten, tragen Sie
ganz leichte und helle Kleidung aus Leinen oder Baumwolle, halten Sie immer
Ihren Kopf bedeckt

› trinken Sie regelmäßig über den Tag verteilt mindestens 1,5 Liter, auch wenn Sie
keinen Durst haben. Bevorzugen Sie Wasser, leicht gesüsste Getränke: zur Hälfte
mit Wasser verdünnte Säfte, leicht gesüsster Kräutertee (1 Zucker/Tasse),
Gemüsebrühe. Vermeiden Sie Kaffee/Tee und Zucker/Koffein reichhaltige
Getränke die eher entwässernd wirken.

› essen Sie normal; falls Sie keinen Hunger haben, teilen Sie Ihre Mahlzeiten in

kleine Portionen auf; essen Sie jeden Tag Obst, Rohkost und Gemüse somit wird
der Mineralsalzverlust wieder ausgeglichen

› falls

Sie alleine wohnen, bitten Sie, dass jemand von Zeit zu Zeit bei Ihnen
vorbeischaut

Si tout d’un coup vous vous sentez plus mal:
La grande chaleur fait perdre beaucoup d’eau et de sels minéraux! Si ces
pertes ne sont pas compensées correctement, des problèmes graves risquent
de s’installer; les premiers signes d’alerte sont:
› crampes au niveau des bras, des jambes, de l’abdomen
› en cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendue
Cessez toute activité, mettez-vous au frais et prenez des boissons. Au cas où
ces signes ne disparaissent pas endéans une heure, contactez sans tarder
votre médecin traitant.

Pour plus d’informations
Tél.: 247-85658

›Grande chaleur,

santé en danger ‹

L’été s’accompagne souvent d’une vague de forte chaleur qui risque de
provoquer des problèmes de santé chez certaines personnes fragiles.
Ce sont surtout:
› les personnes âgées
› les nourrissons
› les personnes souffrant d’une maladie chronique telle qu’une maladie cardiaque,
une maladie des reins, une maladie psychique etc.
Il est par conséquent important de respecter certains principes lors des vagues
de grande chaleur.

Nous conseillons:
Avant l’arrivée de l’été:
› vérifiez si les fenêtres exposées au soleil disposent de volets extérieurs, de
rideaux ou de stores permettant de les occulter pour limiter les conséquences
de la chaleur
› vérifiez le bon fonctionnement de votre réfrigérateur
› informez-vous où se trouvent des lieux climatisés proches de votre domicile
› si vous souffrez d’une maladie chronique ou suivez un traitement médicamenteux,demandez à votre médecin si vous devez prendre des précautions
particulières
› si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe
régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de
votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières
lors d’une grande vague de chaleur.
À l’annonce d’une vague de grande chaleur, le service météo de l’aéroport
de Luxembourg annonce quelques jours à l’avance l’arrivée de la vague de
chaleur
› écoutez la radio: vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des
recommandations comment vous protéger des conséquences de la chaleur
› vérifiez si vous disposez d’une quantité appropriée de boissons à la maison
› aérez bien votre maison, surtout durant les heures fraîches, pendant la nuit

› si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe
régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de votre
commune (si ceci n’est pas déjà fait) un formulaire d’inscription pour des visites
régulières lors d’une grande vague de chaleur.
Lorsque la grande chaleur s’est installée dans notre région
› évitez de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes; restez à
l’intérieur de votre habitat dans les pièces les plus fraîches
(ex: cave)
› si votre habitat est devenu trop chaud, essayez de passer au moins
deux à trois heures de la journée dans un endroit frais ou climatisé
(supermarché, cinéma,...)
› prenez durant la journée des douches ou des bains partiels (p.ex. mains,
pieds) rafraîchissants
› fermez volets, rideaux et stores des fenêtres exposées au soleil
› maintenez fermées les portes extérieures et les fenêtres tant que la température
extérieure dépasse la température intérieure; aérez votre habitat tard le soir,
la nuit ou tôt le matin
› si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez des vêtements clairs, légers et
amples de préférence en coton/lin, couvrez-vous la tête
› buvez régulièrement des petites quantités (2-4 fois par heure) et sans
attendre d’avoir soif: minimum 1,5 litres d’eau riche en sels minéraux par
jour: Préférez de l’eau minérale ou de l’eau pétillante. L’eau de source ( en
bouteilles ou l’eau du robinet) pourrait eventuellement manquer de sels
minéraux. En supplément, vous pouvez consommer des boissons
légèrement sucrées: jus dilué de moitié avec de l’eau, infusions légèrement
sucrées (1 sucre / tasse), bouillon de légumes dégraissé. Limitez au maximum
la consommation de café/thé, de boissons trop riches en sucres/caféine qui
ont des effets diurétiques
› mangez normalement, si vous manquez de faim, fractionnez les repas; mangez
chaque jour des fruits, des crudités/salades/légumes pour recharger
l’organisme en sels minéraux
› si, en tant que personne à risque, vous habitez seul(e), demandez que
quelqu’un passe vous voir régulièrement
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Bois de chauffage

Le bois nous donne chaud au coeur. Alors nombreux sont
ceux d’entre nous qui ont choisi d’équiper leur logement
d’une cheminée. En effet, quoi de plus naturel et de plus
réchauffant? Le bois alors qu’il est un matériau renouvelable ,
nous permet d’agir d’une manière responsable.

Le projet-pilote Valobois

Le bois de chauffage

la valorisation locale de bois de chauffage,
la formation et l’insertion professionnelle de
demandeurs d’emploi résidants

Dans le cadre du Parc transfrontalier Terre rouge et considérant que l’entretien et la mise en valeur du patrimoine
forestier est important, la Ville d’Esch à décidé de soutenir
une activité proposée par Co-labor et dont les buts sont :

Aujourd’hui, le bois coupé en 2007 a séché 1 année à l’air libre
et 1 année sous couverture (à l’abri de la pluie). Il est donc
prêt à être utilisé.
Composé presque exclusivement de hêtre et coupé en 30 cm
de longueur, nous vous le proposons sous deux formes :
en grandes quantité : stères ou cordes
en filets de 12,5 kg, faciles à transporter
Par ailleurs, nous vous proposons aussi du bois d’allumage
en filets de 40 L.
Les filets sont en vente au prix de 4 €. Les grandes quantités
en vrac ou en sacs peuvent être livrées à votre domicile. Pour
toute information concernant les modalités de vente et de
livraison veuillez vous adresser à CO-LABOR au No 44 78 83.
Nous pouvons aussi ranger le bois à votre convenance.
Ce bois est :
socialement équitable : réalisé par des personnes
en (ré-)insertion
un produit local : provient des forêts communales
respectueux de l’environnement : énergie renouvelable produite conformément aux règles de gestion
durable des forêts

Place de l'Hôtel de Ville
B.P. 145 L-4002 Esch/Alz
Téléphone: 54 73 83-1
www.esch.lu

Ainsi, en exécutant des opérations de gestion forestière
durable selon les prescriptions du label FSC (Forest stewardship council), Co-labor assure l’encadrement social et la
formation de demandeurs d’emploi.
Les travaux réalisés vont de la construction des palettes box
permettant le stockage du bois, à la livraison, en passant par
la coupe, la mise en filets, etc.

105, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg
Téléphone: 44 78 83
Télécopie: 45 92 45
www.co-labor.lu
secretariat@co-labor.coop
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Das Holz, das im Jahre 2007 gefällt wurde und 1 Jahr vor dem
Regen geschützt trocknete, kann heute verwendet werden.
Es besteht fast ausschließlich aus Buchenholz, im Schnitt 30
cm lang. Wir bieten Ihnen folgende Verkaufsmaße:
In großen Mengen: Ster oder Korde
Säcke von 12,5 kg, einfach zu transportieren
Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch Zündholzspäne in
Säcken von 40 L an.
Die Säcke stehen zum Verkauf zum Preis von 4 € . Größere
Mengen können auch zu Ihnen nach Hause geliefert werden.
Für alle Informationen betreffend den Verkauf oder die Lieferung , können Sie sich an CO-LABOR unter der No 44 78 83
wenden. Auf Wunsch entladen wir und lagern bei Ihnen zu
Hause ein.
Dieses Holz ist:
Sozial verträglich: von Personen in beruflicher
(Wieder-) Eingliederung hergestellt
Ein lokales Produkt aus kommunalen Wäldern
Umweltfreundlich: Verwertung erneuerbarer
Energie gemäß den Regeln für die nachhaltige
Bewirtschaftung der Wälder

Holz strahlt eine natürliche Wärme aus. Viele von uns haben
sich daher entschieden, ihre Wohnung mit einem Kamin
auszustatten. Darüber hinaus erlaubt es uns das Halz, ein
nachwachsendes Material, auf Verantwortliche Weise zu
handeln.

105, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg
Téléphone: 44 78 83
Télécopie: 45 92 45
www.co-labor.lu
secretariat@co-labor.coop

Place de l'Hôtel de Ville
B.P. 145 L-4002 Esch/Alz
Téléphone: 54 73 83-1
www.esch.lu

So erfolgt die Ausführung gemäß den Vorschriften der nachhaltigen Waldbewirtschaftung des FSC Label (Forest Stewardship Council) und Co-labor stellt jedes Jahr die soziale
Betreuung und Ausbildung von Arbeitslosen.
Die Arbeiten reichen von der Herstellung der Paletten-Boxen
für die Lagerung des Holzes, der Lieferung bis hin zum
Schnitt und der Verpackung usw.

Die lokale Verwertung von heimischem Brennholz,
die Ausbildung und berufliche Integration von
Arbeitslosen auf lokaler Ebene

Ausgehend davon dass die Pflege und Aufwertung der
heimischen Wälder wichtig ist, hat die Stadt Esch im Rahmen
des grenzüberschreitenden Naturparks Terre Rouge entschieden Co-labor in einem Projekt zu unterstützen, das die
folgenden Ziele hat:

Brennholz

Das Projekt Valobois

conception et layout J. Gillen © 09

8. Gender Budgeting: présentation et discussion du rapport intermédiaire.

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame
Buergermeeschter. Ech hat mer am Fong
virgeholl aus Respekt virun der Madame
Spautz an hire Mataarbechter, hirem Engagement an hirer excellenter Aarbecht mech net
méi hei zum Gender Budgeting respektiv
Gender Mainstreaming ze äusseren, well ech
wäert nach 250 Joer brauchen ier ech dat
verstanen hunn. Mä ech wëll awer einfach
soen, dass ech aus dësem Dokument an aus
der Presentatioun vun der Madame Spautz
hei erausgesinn hunn, et geet einfach ëm
d'Chancëgläichheet an alle Beräicher an ech
sinn einfach der Meenung, dass een dat dann
och einfach esou soll nennen. Well wann ech
e Budget kucken, e Budget, Gender Budgeting,
e Budget ass geschlechtsneutral. Wat soll déi
Seef dann do mat Begrëffer, mat Begrëffer do
dran ze fuchtelen déi kee Mënsch versteet. An
... Wann ech gelift?
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Et ass
le budget, en ass net geschlechtsneutral.
Aly Jaerling (Indépendant): Dat wäerte se
och nach änneren.
(Hilarités)
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Dann
ass et la budgette.
Aly Jaerling (Indépendant): Nee, ech wëll
einfach soen, also de klore Message dee jo
hei aus der Presentatioun erausgeet, ass
einfach de Message Chancëgläichheet an alle
Beräicher, an dat muss dach fir jiddwereen
d'selwecht sinn an dat muss geschlechtsneutral sinn, well ech ka mer jo net virstellen, dass
mer eng Kéier an d'Richtung ginn, dass mer
eng Kéier musse Quoteregelung aféieren,
wéivill Männer a wéivill Fraen dass kënnen
de Fussball kucke goen. Mer mussen awer
um Teppech bleiwen. Also hei handelt et sech
ëm eng Geschicht vu Chancëgläichheet an
alle Beräicher an ech mengen do sti mer
alleguer voll hannendrun an do setze mer eis
och all an. Ech mengen, all Gesetzer déi hei
am Land elo gestëmmt ginn an och all
Reglementer vun der Gemeng déi ginn an déi
Richtung. Dat heescht, et ass also kee méi dee
wäert an eng aner Richtung goen. Well mer
einfach an enger Gesellschaft liewen a mer
mussen dat kucken, wou d'Convivialitéit dat
wichtegst ass a wou jiddweree muss d'Gefill
hunn, dass hien an dëser Gesellschaft gläich
behandelt gëtt. An dat ass dee wichtegste
Message deen ech hei aus där Presentatioun
hei eraushuelen. A wann Dir et virdru wëllt

19

Gender Budgeting oder Gender Mainstreaming nennen, da maacht et, mä suergt derfir,
dass awer d'Leit dobausse verstinn, wat
inhaltlech gemengt ass an dat ass d'Chancëgläichheet. Ech mengen dat ass dee wichtegste Message dee muss erausgoen an dat
ass och voll ze ënnerstëtzen.
Schäffe Félix Braz (DÉI GRÉNG): Merci, Här
Jaerling. Et geet genau dodrëms, ëm d'Chancëgläichheet. An ech mengen als sechste
Riedner huet den Här Huss d'Wuert. War nach
soss een ageschriwwen? Den Här Baum,
d'accord, dann nom Här Huss.
Jean Huss (DÉI GRÉNG): Jo, ech wéilt och
der Madame Spautz als responsabel Schäffin
vun dësem Dossier hei villmools Merci soen
an all hire Mataarbechter a Mataarbechterinnen an och de Servicer déi dat heiten
ausgeschafft hunn. An ech wëll mech hei bei
dëser Presentatioun hei haut ganz kuerz
faassen. Dat eent wier awer dem Här Jaerling,
ier hien da säi Kaffi drénke geet, ze soen, datt
hie ganz richteg erfaasst huet, datt et hei ëm
de Prinzip vun der Chancëgläichheet an alle
Beräicher geet. Mä Här Jaerling, ier Dir erausgitt,
da lauschtert no. Datt et awer nach en
zweeten Aspekt dobäi gëtt, Här Jaerling, et ass
net nëmmen de Prinzip vun der Chancëgläichheet ëm deen et hei geet. Et geet nach
hei ëm d'wëssenschaftlech Erfaassung vun
Donnéeën, vun Analysen, vun Ëmfroen, vu
Befrounge fir kënnen Décisiounen ze huelen
an enger Rëtsch vu Beräicher, an deenen
ënnerschiddleche Beräicher op der Basis vu
konkreten Zuelen a vu konkreten Erhiewungen an dat geet iwwert de Prinzip vun der
Chancëgläichheet eraus. Well et ass ganz
nëtzlech, wann een déi Daten do erhuewen
huet, wéi dat zum Beispill vum Här Codello hei
schonn ervirgehuewe ginn ass, zum Beispill
mat dem Sozialbericht dee soll reaktualiséiert
ginn. Zum Beispill awer och um Niveau vun
der Kulturpolitik, déi mer wëlle maachen, wou
mer jo am Fréijoer d'nächst Joer, Enn Mäerz
wahrscheinlech, Assises culturelles maachen.
Do kréie mer iwwert esou e Bericht, iwwert
esou eng Dokumentatioun kréie mer eng Rei
vun interessanten Informatiounen, déi mer
dann deenen Assises culturelles och kënnen
zu Gronn leeën. An ech mengen, et ass also
och déi Erhiewung vun Daten, de Versuch méi
genau ze erfaassen, méi wëssenschaftlech ze
erfaasse wat iwwerhaapt um Terrain lass ass.
Deen Aspekt ass och e ganz wichtegen
Aspekt, dee mer kënnen an all déi dote
gréisser Diskussioune mat erabréngen.

(Interruption par M. Jaerling)
Här Jaerling, de Problem ass, datt mir jo
alleguerten hei, déi hei Politik maachen,
ëmmer aus hirer Vue jeeweils gutt Politik
maachen, mä villes wat ee mécht do verfügt
een einfach net iwwert déi noutwendeg
Daten. An et ass also och e wichtegen
Exercice, Daten ze erhiewe fir datt ee kann
d'Décisioune méi präzis an déi richteg
Richtung lenken. Also, wéi gesot, um Niveau
vun der Kulturpolitik kréie mer hei eng ganz
Rei vun Informatioune geliwwert duerch dat
Dokument, d'selwecht och wat d'sozial Integratioun an esou virun ugeet. An dat ass also
deen zweet wichtegen Aspekt do derbäi,
deen eis soll erlaben, méi präzis a méi
koordinéiert a méi logesch Décisiounen hei ze
huele wéi mer dat heiansdo iwwert den
Daum gepeilt hei dann huelen. Deen Aspekt
also ass net ze vernoléissegen.
Dann eng Bemierkung zu der Madame
Hildgen, wou se beklot huet, datt am Fong
d'Kanner ganz wéineg an d'Bibliothéik géife
goen an datt net vill géif gemaach gi par
rapport zu de Kanner fir se méi un d’Bicher
liesen drun ze bréngen. An ech mengen, de
Problem ass eis bewosst an der Kulturkommissioun, mir hunn dat diskutéiert a mir sinn
dobäi ze versichen, an der Semaine du livre
déi mer wäerten organiséiere vun der
Kulturkommissioun aus, fir grad och deen
Aspekt ze behandelen an do d'Bicher an
d'Schoulen eran ze bréngen. Ech mengen do
versiche mer dann och Efforten ze maachen.
Dat ass e Problem deen an der Kulturkommissioun opkomm ass a mer versichen an déi
dote Richtung ze goen.
An dann nach eng lescht Bemierkung, wat
den Här Wohlfarth ubelaangt. Den Zwëscheruff, deen den Här Wohlfarth virdrun hei
gemaach huet iwwert d'Fraen an de Fussball,
wou den Här Wohlfarth gesot huet, Frae kéinte
jo kee Fussball spillen, a sengem Zwëscheruff,
ech géif dem Här Wohlfarth awer mol eng
Kéier uroden, hie soll mol eng Kéier eng
Fussballweltmeeschterschaft vu Fraen ukucken. Ech hu mer mol zwee, dräi Matcher vu
Fussballnationaléquipe vu Fraen ugekuckt, ech
kann Iech just soen, do ware Fraen dobäi déi
am Stuerm gespillt hunn, do kann ech Iech
soen, do wieren net nëmmen Escher Veräiner
frou wa se déi am Stuerm hätten oder
d'Nationaléquipe, da géifen heiansdo och méi
Goaler geschoss ginn.
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Everard Wohlfarth (LSAP): Här Huss, dat
hunn ech net gesot, datt d'Frae kee Fussball
kënne spillen, dat wëll ech awer ënnersträichen.
Jean Huss (DÉI GRÉNG): Dir hutt awer
virdrun eng Zwëschebemierkung gemaach,
Everard Wohlfarth (LSAP): Dat hunn ech net
gesot, Dir sollt awer bei der Wouerecht
bleiwen.
Jean Huss (DÉI GRÉNG): Dat gesot, wëll ech
der Madame Spautz nach eng Kéier Merci soe
fir déi wäertvoll Aarbecht déi hei gemaach
ginn ass.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Huss. Et ass dann um Här Baum.
Marc Baum (DÉI LÉNK): Jo, et ass effektiv flott
deem Spektakel hei e bëssen nozekucken an
nozelauschteren. Do kann ee villes léieren.

nämlech, datt d'Fro vun der Gläichstellung
vun de Geschlechter net nëmmen eng Saach
ass vum Service à l'égalité des chances, mä
datt dat eppes ass, wat queesch duerch
alleguer d'Gemengeservicer soll a muss goen.
D'Tatsaach, wéi deen Tëschebericht hei zustane komm ass, ass e Beispill, datt dat e
klenge Succès wierklech schonn ass um
Niveau vun der Escher Gemeng, vun den
eenzelne Servicer an duerfir och do nach eng
Kéier Félicitatiounen. Et ass awer och en
Instrument, an den Här Huss huet et virdru
scho gesot, wat iwwert d'Fro vun der
Gläichstellung vu Mann a Fra erausgeet, mä
wat aner Diskriminatioune kann erfaassen,
notamment wat d'Integratioun ugeet, notamment wat d'sozial Ongläichheeten opgräift a
wou een doropshin op där Analys vun
deenen Daten d'Méiglechkeet huet, politesch
Décisiounen ze huelen déi deem entgéint
wierken. An eréischt dann ass et méiglech, vu
Chancëgläichheet ze schwätzen.

Ech mengen ech géif och ufänken datt ech
géif der Madame Spautz an och de Servicer e
ganz, ganz grousse Merci ausschwätzen a
meng Félicitatioun fir deen Tëschebericht, dee
wierklech e ganz, ganz wichtegt Instrument
ass fir Politik ze bedreiwen, fir politesch
Décisioune kënnen ze huelen, notamment
op Grondlag vun deem wat den Här Huss och
gesot huet, well et ëm wëssenschaftlech
Datenerhiewunge geet, déi een dann analyséiere muss a wou een dann Entscheedungen dorophin trëfft.

Duerfir géif ech der zoustänneger Schäffin vill
Courage wënsche fir op deem Wee weider ze
goen, och géint deelweis suffisant Remarquë
vu ville männleche Kollegen hei, souguer aus
der eegener Fraktioun. An ech wéilt soen, dass
déi Lénk mat Sécherheet dëse Projet voll a
ganz ënnerstëtzt.

Wann den Här Jaerling seet de Budget wier
geschlechtsneutral, dann ass dat heiten
Dokument dat beschte Beweis fir ze soen,
dat ass net wouer. De Budget ass net
geschlechtsneutral. Den Gender Budgeting
ass en Instrument fir ze kucken a fir eraus
ze fannen, wee vun de Sue vum Budget
profitéiert. A Sue vum Budget, dat heescht wee
vun de Services publics profitéiert. An et ka
sech erausstellen, wéi dat och schonn geschitt
ass, datt a verschiddene Beräicher, Männer
oder Jongen, an anere Beräicher Fraen oder
Meedercher méi vun engem Service public
profitéiere wéi anerer. Dat heescht datt een do
muss Initiativen huele fir datt dat anert
Geschlecht net benodeelegt gëtt. Dat ass e
wonnerbart Instrument wat heimatter
geschafe gëtt

Schäffin Vera Spautz (LSAP): Jo. Ech wéilt
direkt déi lescht Remarque opgräife wou den
Här Baum gesot huet. Ee vun den Erfolleger
ass einfach schonn deen, datt d'Gläichstellung
net eleng am Service gemaach gëtt, am
Service à l'égalité des chances, mä mëttlerweil
iwwergräifend an enger ganzer Rei Servicer.
Wa mer schwätze vu Gläichstellung zwëschent de Geschlechter, dann heescht dat net
datt ee seet, e Budget muss 50/50 sinn. Dat
huet iwwerhaapt näischt domat ze dinn. Ech
huelen elo mol eng Kéier d'Beispill Bibliothéik
oder Theater. Wann do 60% fir Fraen a 40% fir
Männer sinn, da schwätze mer dach net vu
groussen Diskriminéierungen. Et geet drëms
op Plazen ze kucken, wou et gravéierend
Diskriminéierunge ginn am Budget, wou
kënne mer do Verännerunge virhuelen. An
da kann dat dobäi erauskommen, datt et ëm
Leit geet déi benodeelegt sinn, ech soen elo
mol, portugisesch Männer an engem bestëmmtene Beräich. Dat ass dann och eng
Benodeelegung. Do musse mer wierklech

Ech wéilt awer och nach op eng Bemierkung
agoen, déi relativ am Ufank vun deem
Zwëschebericht steet, a wat och eng kleng
Successstory vum Gender Budgeting ass,

Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Baum. Madame Spautz, huelt Dir
dann d'Wuert. Madame Spautz, wëll Dir nach
kuerz Stellung huelen zu deene Remarquen?
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kucken, eise Budget esou opzestellen oder eis
Déngschtleeschtungen esou unzebidden, ëm
dat geet et jo, ëm d'Déngschtleeschtungen
unzebidden, datt jiddweree kann awer dovunner profitéieren oder d'Méiglechkeet huet,
dovunner ze profitéieren. Zum Beispill, dat ass
ee ganz gutt Beispill, um Enn vum Joer
d'Rentnerfeier. Et komme praktesch nëmme
Lëtzebuerger dohinner. Firwat komme keng
auslännesch Matbierger dohinner? Wat kann
ee maache fir d'Integratioun och do méi ze
förderen?
A wa mer elo vun enger ganzer Rei
Zwëschenergebnisser schwätzen, Gender
Budgeting aféieren heescht och net méi Geld
ausginn. Gender Budgeting aféiere kann
heeschen Verännerungen ze maachen, aneschters ze adaptéieren, et ka souguer
heeschen Geld spueren. Wou Geld investéiert
gëtt a Beräicher déi iwwerhaapt net genotzt
ginn, wou mir mengen datt se genotzt ginn.
An dann heescht et eng Verännerung vun der
Struktur vun dem Budget an Zukunft.
An ech wëll zum Schluss nach, well dat och
elo virdrun een-, zweemol genannt ginn ass,
ob eise Sozialbericht nach eng Kéier zréckkommen. Den Gender Budgeting a Sozialbericht, dat sinn Instrumenter, déi sech och
géigesäiteg ergänzen. Sozialbericht ass eng
Säit, wou eng ganz Rei Saachen natierlech
och gepréift ginn, an hei ass den Gender
Budgeting, wou eng Rei Ëmfroen an eisen
eegene Servicer déi mer ubidden oder
Déngschtleeschtungen déi mer ubidden, gepréift ginn an dat Ganzt kann een zesummefüge wierklech herno zu enger Iwwersiicht
iwwert dat wat hei zu Esch insgesamt leeft. An
der Gesellschaft, am gesellschaftspolitesche
Liewen, am soziale Beräich, am kulturellen, op
ganz villen Niveauen. An dat ass, denken ech,
eng ganz spannend Erausfuerderung a gëtt
och vill méi Transparenz, an dem Bierger
d'Méiglechkeet ze kucken, wat gëtt wou
investéiert, an och verännert, an Zukunft, an
den ënnerschiddleche Beräicher.
Ech géif Iech e grousse Merci soe fir déi flott
Diskussioun, an déi och scho flott Ideeën,
Mesuren déi ugeschwat gi sinn. Et ass den
Zwëschebericht, wéi gesot. Mir kommen am
Hierscht zréck da mat éischte Mesuren, awer
ech huelen déi heite Saachen, déi elo schonn
ugeschwat gi sinn, och scho mat fir weider an
den Aarbechtsgruppe kënnen drop ze schaffen.
Merci.
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9. Comptes de l'exercice 2007:

Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Gutt, Merci Madame Spautz. Domat hätte mer
dann de Punkt 8 ofgeschloss a kéimen direkt
zu Punkt 9. Dat sinn d'Konte vum Exercice
2007. Do just e kuerze Résumé. Ech probéiere
mech dobäi op esou wéineg Zuele wéi
méiglech ze baséieren, fir et awer an e
Gesamtkontext ze stellen a fir virun allem och
e Vergläich kënnen opzestellen, mat der
Situatioun déi mer virun engem Joer haten.

Da komme mer kuerz zu dem Budget
extraordinaire. Do hate mer Dépensen am
Kontejoer 2007 vun 20,5 Milliounen. Dat ass
enorm. Ech mengen dat ass en Taux de
réalisé dee mer nach net haten. Dat ass en
enorm héijen Investitiounsvolume. Mer haten
ausseruerdentlech Recettë vu 6,2 Milliounen.
Hei kann een alt erëm op déi Schéier hiweise
wéivill vun eisen ausseruerdentlechen Dépensen eleng à charge vun der Gemeng sinn. Dat
heescht, d'Participatioun vum Stat oder vun
europäeschen Instanzen ass relativ modest.
Also e Verhältnis 20,5 Milliounen Dépensë visà-vis vu 6,2 Milliounen ausseruerdentlech
Recettë vu Säite vum Stat. Da behale mer
natierlech e Mali am Extraordinaire vu 14,2
Milliounen. A wa mer deen ofzéie vum
uerdentleche Boni, dann hu mer nach ëmmer
en definitiven Iwwerschoss vun 13,1 Milliounen.

D'Zuelen, déi ee muss nenne wann een
d'Kontesituatioun 2007 kuckt, dat ass eise
Budget ordinaire. Do hate mer Recettë vun
124 Milliounen. Ech ronnen dat elo ëmmer of
fir dass ee se einegermoossen am Kapp
behält. A mer haten Dépensë vun 102
Milliounen. Dat heescht, dass mer an eisem
uerdentleche Budget en Iwwerschoss vun
22,6 Milliounen hunn. Da gi mer natierlech
den Iwwerschoss kucken dee mer hate vum
Joer 2006. An da komme mer op e
Gesamtiwwerschoss vu 27,4 Milliounen Euro.

Dann de Résultat final, dat fannt Dir och hei an
Ärem Dokument, dat ass also dat Resultat wat
mer an de Konten 2007 hunn. Wa mer dat an
d'Relatioun zum Rectificatif 2007 stellen, dann
hu mer e Résultat final vu 6,5 Milliounen. Fir
déi, déi sech elo net méi kënnen drun
erënnere wéi et am Virjoer war, do hate mer
e Résultat final vu 4 Milliounen. Dat ass fir dee
Spillraum dee mer eigentlech bréichten natierlech nach ëmmer net enorm, mä mir hu
gutt geschafft a mer konnten op alle Fall eise
Résultat final vis-à-vis vum Virjoer ëm méi wéi
2 Millioune verbesseren.

Am rectifizéierte Budget vun 2007, do hate mer
géigeniwwer deene Recetten déi mer gemengt haten an herno mam Verglach dozou
déi tatsächlech Recetten, eng Verbesserung vu
4,45%. Do muss een natierlech soen, mä dat
weess jiddwereen heibannen, dass déi
Verbesserung vun de Recettë keen eegene
Mérite an deem Sënn duerstellt, well dat
natierlech Mehreinnahme sinn, déi haaptsächlech aus dem staatlechen Dotatiounsfong a
vum Impôt commercial kommen. Wa mer elo
déi uerdentlech Dépensen am rectifizéierte
Budget 2007 mat de Konte vun 2007
vergläichen, dann hu mer eng Minderdépense
vu 6,72%. Dir kënnt Iech jo erënneren, viru
fënnef Joer hate mer eis hei d'Wuert ginn, oder
viru véier Joer, hate mer eis d'Wuert ginn, dass
mer géingen alles dru setze fir eis Dépensësituatioun am Ordinär an de Grëff ze kréien.
Well mir befaassen eis hei bei der Diskussioun
vum Budget bal ëmmer nëmme mat eisem
Investitiounsbudget an net mam uerdentleche
Budget. Wat awer déi wichtegst Basis vun
engem Gemengebudget ass.

Dat ass d'Situatioun ronderëm d'Konten 2007.
Mir hunn also konnte beweisen, well an de
Konte stécht jo d'Wouerecht vun engem
Budget, dass mer eng stabil Finanzsituatioun
hunn, dass mer vis-à-vis vum Virjoer en
Avantage hunn, also eis Finanzsituatioun
verbessert hunn. Mir wëssen awer och, dass
déi wirtschaftlech Entwécklung am Moment
réckleefeg ass an zwar massiv réckleefeg. Mir
wëssen och schonn, dass Chifferen zirkuléiere
ronderëm Mindereinnahme fir d'Gemengen
déi prognostizéiert ginn ab 2010. Fir eis bedeit
dat, dass mer op alle Fall mat der virsichteger
Finanzpolitik weiderfuere musse wéi bis elo. Et
bedeit awer och, dass mer an deene Jore wou
de “Pic” vun eisen Investitiounen ass, mat den
Nonnewisen, mat eiser Passerelle, mat der
Revalorisatioun vun eisem Stadskär, mat
Belval, mat massivem Schoulneibau, dass
mer domat nach fir zwee bis dräi Joer hunn,
während dene mer bei engem ausseruerdentlechen Investitiounsvolume wäerte leie vu
ronn 40 Milliounen. Soss géinge mer nämlech
enorm Retarde kréie fir déi Projeten. An ech

9. Comptes de l'exercice 2007:
a) compte administratif; décision
b) compte de gestion; décision
c) tableaux annexés; décision
d) rapport de vérification du compte
administratif; décision
e) subside extraordinaire; décision
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denke virun allem un eis Schoulen, awer och
un eist Stroossennetz. A mer natierlech och
parallel dozou neie Schoulraum erschléissen.
An do kënne mer, dat weess eise
Schoulschäffen am allerbeschten, net soen,
majo dann hänke mer nach e Joer dru mat
der Rentrée scolaire fir déi an déi Schoul. Dat
heescht, mir kënnen nëmmen hei, an ech
géing soen am Numm vun eis all, als
Schäfferot soen, dass an deenen nächste
Joren der Tatsaach muss Rechnung gedroe
ginn, dass d'Gemengen e massive Faktor vu
wirtschaftlecher Stabilitéit sinn. Wa mer, wéi
mer dat vun Ufank u gemaach hunn, eisen
Investitiounsbudget wëllen héich halen, a
virun allem deen enormen Nohuelbedarf
dee mer an alle Beräicher als Stad Esch
haten, wëlle weider opfänken, da brauche
mer de Support vun de staatlechen Instanzen
an do sti mir als Gemeng net eleng do. Och
déi aner Gemengen hunn hir Kontributioun
dëst Joer an och schonn am Virfeld gemaach,
andeem se net nëmmen hir Infrastrukture fir
d'Bierger massiv moderniséieren, mä domat
och ganz villen, virun allem och lokalen
Entreprisen, Méiglechkeete ginn, enger
Wirtschaftskris Face ze bidde wa se genuch
Opträg hunn. An dofir si mer der Meenung,
dass et net zu enger Degradatioun dierf
kommen an den nächste Joren. Mir op alle Fall
wëllen eis virsichteg Approche bäibehalen. Mir
hunn ni eng Budgetspolitik vum Luxus bedriwwen. Mä mir hunn ëmmer eng Budgetspolitik vun den absolut noutwendegen
Investitiounen hei zu Esch gemaach a mir
wäerten alles dru setzen, fir dee gréisstméiglechen Investitiounsvolumen am Kader vun
eise finanzielle Méiglechkeeten an där doter
Form an Zukunft bäizebehalen.
Déi aner méi kleng Punkten déi aus dem
Rapport de vérification vum Compte administratif ervirginn, wou mer eng Rëtsch vu
Präzisiounen hu misste ginn, déi kënnt Dir
an Ärem Rapport fannen. Dofir verzicht de
Schäfferot drop, do nach Präzisiounen dozou
ze ginn. Grosso modo kënne mer, wéi mer dat
all Joer hei maachen, e Kompliment un eise
Service ausstellen. Dat ass eng virbildlech
gefouert Comptabilitéit, déi hei an der Gemeng
gemaach gëtt. An et geet schonn iwwert dat
eraus. Mir sinn eng vun deene wéinege
Gemengen, et sinn der dräi, déi zréck behale
gi sinn als Modellgemeng fir eng analytesch
Comptabilitéit ze maachen. A wa mer dann
nach, all déi Elementer dobäi huelen déi mer
elo och am Zesummenhang mam Gender
Budgeting hei ausgefouert hunn, déi jo och
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10. Conventions avec la société „SuperDrecksKëscht fir Betriber“; décision
Répercussiounen op de Fonctionnement an
d'Gestion budgétaire hunn, da mengen ech,
ka kee vun der Stad Esch soen, dass mir
éischtens net eise Budget am Grëff hätten an
zweetens net mat der Zäit géinge goe fir eis
budgetär Instrumenter kontinuéierlech un
d'Zäit unzepassen.
Domat géing de Schäfferot Iech da biede fir de
Konten 2007 Ären Accord ze ginn. Den Här
Codello hat sech nach gemellt.
Daniel Codello (LSAP): Merci, Madame
Buergermeeschter. Och ganz kuerz. Et gëtt
ëmmer gesot bei de Budgetsdebatten,
d'Wouerecht läit an de Konten. Da soll een
et och haut soen, wa mer d'Konte vun 2007
hei virgeluegt kréien. Dann en éischte Merci un
eis Comptabilitéit, well déi eng ganz gutt
gefouert Comptabilitéit hei presentéiert hunn.
Mä virun allem, an Dir sidd och schonn drop
agaangen, dass mer eisen Taux de réalisation
hei awer dës Kéier wierklech getoppt hunn.
Mat iwwer 20,5 Millioun Euro an der Dépense
extraordinaire, da muss een awer och all eise
Servicer och e grousst Luef ausschwätzen an
net ëmmer nëmme bei de Budgetsdebatten.
da profitéiere mer haut dovunner, well dat ass
awer wierklech wat Dir als eent vun den
Années pics définéiert hutt, a mir hunn e puer
Budgetsexercicer déi Pic sinn, da muss dat
awer ervirgestrach ginn, dass an där doter
wichteger Zäit deen doten Exercice esou
positiv konnt ofgeschloss ginn. An dat mat
der Kollaboratioun vun all eise Servicer.
E puer Bemierkungen awer och, Dir sidd och
schonn drop agaangen, wat d'finanziell
Situatioun vun eiser Gemeng an de Gemengen am allgemengen an Zukunft ugeet. Mir
mussen do mat der virsichteger Finanzpolitik,
déi mer an de leschte Jore bedriwwen hunn,
weiderfueren. En héijen Investitiounsvolume
ass déi richteg Äntwert fir där Kris, déi sech jo
nach net bei de Gemenge bemierkbar
gemaach hue, wat d'Dotatioune vum Stat
ugeet, där hir Repercussiounen och eis Stad
wäert treffen um finanziellen Niveau, entgéint
ze wierken. D'Dotatioune wäerten erofgoen,
mä mir mussen awer als Stad Esch, an dat hu
mer awer och schonn an den eng oder
aneren Diskussiounen ubruecht, musse mer
awer méi offensiv eis Diskussioune mat de
Responsabelen um nationalen Niveau féieren.
Mir sinn net nëmmen, an dat weess all
Mënsch, zweetgréisst Stad am Land. Mir sinn
net nëmmen den Haaptzentrum vum Süden,
mä mir ginn Universitéitsstad an do muss dat
iergendwéi am Stat sengem Budget säin

Nidderschlag fannen. Et kann net sinn, datt
d'Stad Lëtzebuerg gerechterweis als Haaptstad
eng speziell Dotatioun nach ëmmer vun der
lëtzebuerger Regierung kritt, mä da muss awer
an deem Kontext awer och gekuckt ginn, dass
d'Stad Esch net nëmmen ... mir verkafen eis
gären dobaussen als Universitéitsstad, mir
hunn dat jo och gären. Mir sinn houfreg dass
mer et ginn. Mä mat all deene Konsequenze
wat dat awer mat sech bréngt. Mir wäerten e
Bevëlkerungswuesstem ... déi liewen hei déi
Leit. Dat huet mat Infrastrukturen ze dinn am
schoulesche Beräich, kulturellem Beräich,
sportlechen Infrastrukturen, dat alles wäert
eis kaschten. An et kann net sinn, dass mer do
awer einfach an der nächster Zäit eis ducken.
Do musse mer eis hei als Gemengerot, an ech
hoffe geschlossen, sämtlech Fraktioune méi
offensiv beim Stat do Zousproch kréien, dass
de lëtzebuerger Stat eis awer do entgéint
kënnt, fir all dat wat mir awer do och op
kommunalem Plang mussen iwwerhuelen, fir
dass d'Universitéitsstad Esch hirem Numm an
hirem Rang awer och gerecht ka ginn.
Zweet Saach ass, mir mussen och hei am
Haus déi noutwendeg – ech soen elo e
Wuert, Här Jaerling, mir fält kee bessert an,
Ressources humaines, ech weess dass Dir
erëm domatter wäert kommen, duerfir soen
ech et direkt am Viraus – mir mussen hei am
Haus och enfin déi noutwendeg Ressources
humaines schafen, fir méi un d'Fonds structurels fir europäesch Fongen ze kommen. Mir
hunn dat am kulturelle Beräich, am Tourismusberäich, et gëtt et a sämtleche Beräicher.
Wann ech aner méi rural Gemengen hei am
Land kucken, et brauch ee just an d'Éislek
kucken ze goen, do loosse sech kleng
Gemenge Kulturzentren iwwert de FEDER zu
50%, wann ech gelift, bezuelen ... De FEDER
ass net de Fonds rural, Här Weidig. Well de
Cube 521 zu Marnech ass zu 50% iwwert de
FEDER finanzéiert ginn. Ech schwätzen net vu
Fonds rural. Mir mussen eis hei am Haus enfin
déi Ressources humaines gi fir u méi Fonds
structurels ze kommen, fir och esou kënnen
eise Budget manner ze belaaschten, an dass
mer och déi noutwendeg Infrastrukture mat
den Hëllefe vun Europa kënne finanzéiert
kréien. Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Codello. Kënne mir, Här Gemengesekretär, am Punkt 9 déi Punkten a) – e)
gemeinsam ofstëmmen? Oder ass een deen
do e Vote séparé freed? Dierfe mer dat? Si mer
d'accord mat där Prozedur? Gutt. Da wier et de
Gesamtvote fir d'Punkten 9a) – e).
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Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Jean Huss – M. Aly Jaerling – Mme
Lydia Mutsch – Mme Vera Spautz –
M. Jean Tonnar – M. Paul Weidig – M.
Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité le compte administratif et
le compte de gestion de l’exercice
2007.

10. Conventions avec la société
„SuperDrecksKëscht fir Betriber“; décision
Da kéime mer zu Punkt 10, Konventioun mat
der SuperDrecksKëscht am Zesummenhang
mat der Maison relais Brill. Madame Spautz.
Schäffin Vera Spautz (LSAP): Merci. Hei geet
et einfach ëm eng Konventioun déi gemaach
gëtt mat der Aktioun SuperDrecksKëscht.
D'Maisons relais hei zu Esch hunn, fannen
ech, e ganz flotte Beschloss gefaasst, sech um
Konzept vun der Aktioun SuperDrecksKëscht
ze bedeelegen an domat och Ëmwelterzéiung
an de Maisons relais ze maachen, no deem
Modell ze fonctionnéieren, Mülltrennung, alles
wat domat verbonnen ass. Mir ënnerstëtze si
absolut dodran. Et sinn all eis Maisons relais.
Hannendru steet Ecole Brill, déi heescht
Maison relais Ecole Brill, et gëtt elo esou
genannt, mä mer mussen do nach en aneren
Numm fannen. Dat heescht, déi fënnef
Maisons relais déi mer hunn. An et ass eng
Konventioun déi duerch de Gemengerot muss
goen an ech fanne mer sollte se do
ënnerstëtzen.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Au vote.
Conseillers présents:
Mme Jeanne Becker – M. Félix Braz –
M. Daniel Codello – Mme Mady
Hannen – Mme Annette Hildgen – M.
Henri Hinterscheid – M. Jean Huss –
Mme Lydia Mutsch – Mme Vera
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul
Weidig – M. Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité les conventions entre la
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11. Règlement sur les bâtisses: confirmation du vote; décision

Ville d’Esch-sur-Alzette et l’Action
SuperDrecksKëscht fir Betriber.

11. Règlement sur les bâtisses: confirmation du vote; décision
Sou, da géinge mer direkt weiderfuere mat
eisem Bautereglement. Do musse mer aus
vermeintlech prozedurale Grënn oder formale
Grënn eng Konfirmatioun vun eisem Vote
maachen. Här Bauteschäffen.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Merci,
Madame Buergermeeschter. Ech maachen et
ganz kuerz. Mir hate jo dat Bautereglement
hei gestëmmt an do war den Avis vum
Médecin inspecteur deen Dag nach net eran
an do huet den Distriktskommissär eis drop
higewisen an dofir géinge mer biede fir all
Diskussiounen aus de Féiss ze goen, wann et
eng Kéier e Litige gëtt, wann e Riichter net méi
op de Fong geet, mä op d'Form, dass net
d'Bautereglement entaché de vice de forme
ass. Duerfir géinge mer bieden dee Vote dann
ze konfirméiere mam positiven Avis vum
Médecin inspecteur dobäi.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Au vote.
Conseillers présents:
Mme Jeanne Becker – M. Daniel
Codello – Mme Mady Hannen –
Mme Annette Hildgen – M. Henri
Hinterscheid – M. Jean Huss – Mme
Lydia Mutsch – Mme Vera Spautz –
M. Jean Tonnar – M. Paul Weidig – M.
Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal arrête à l’unanimité le règlement sur les bâtisses.

12. Questions de personnel (création
et suppression de poste, réduction et
prolongation de stage,...): décision
Da komme mer zu deene Personalfroen déi
mer net am Huis clos traitéiert hunn, Punkt 12.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Merci.
Wéi mer et schonn diskutéiert hate bei anerer
Geleeënheet, konfirméiere mer dann elo déi
Kreatioun vum neie Service communal vum
Service culture, de Poste vum Animateur
culturel, dass mer do genau déi Description
de poste hunn an dee Posten deen elo genau
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drop passt op dee Kandidat dee mer eis
erausgesicht hunn. Well dat muss genau
passen. A gläichzäiteg och e Posten an der
Carrière B1 dee mer och nach net formal
crééiert hunn.

pratique vun der Madame Sauveur ze
maachen. Dofir musse mir dann elo eng
Prolongation de stage stëmmen an d'Madame Sauveur kritt dann hir Nomination
définitive doduerch leider e bësse méi spéit.

An eisem Biergeramt d'Cellule fir den Accueil
téléphonique. Dat hate mer d'leschte Kéier
scho gestëmmt. Do hate mer gesot, mer
géinge véier Poste crééieren, géinge mer mat
fënnef verschiddene Qualificatiounsméiglechkeete crééieren, well mer dat essentiellement als Poste de reclassement interne
gesinn. Wou mer Leit, déi aus iergendenger
Ursaach net méi kënnen an deem Job schaffe
wou se virdru geschafft hunn, wou mer déi da
géinge schoulen am Kader vun enger interner
Schoulung, natierlech op déi nei Missioun, fir
se kënnen do ze reclasséieren. Dat ass net
esou gaangen, den Intérieur huet do en Hoer
an der Zopp gesinn. Et misst dann all Posten,
ähnlech wéi mer dat elo beim Service de la
culture haten ... Et kann een net véier
verschidden, oder fënnef verschidden Qualificatiounsméiglechkeete fir ee Posten op
loossen a se da beim Vote confirméieren.
Duerfir proposéiere mer dann elo einfach do
vun alles ee Posten ze crééieren. Mir besetzen
der natierlech nëmme véier, a wa mer dann
déi Posten hunn, da confirméiere mer bei all
Nominatioun hei dee Posten. An dat wär dann
ee Posten an der Carrière vum Expéditionnaire
administratif, een an der Carrière vum Expéditionnaire technique, een an der Carrière C,
een an der Carrière B1 als Employé communal, ee Salarié travailleur à vocation intellectuel,
well beim Intérieur ass et nach net ukomm,
dass mer de Statut unique hunn. Fir dass mer
net déi Délibératioun dann erëm eng Kéier
refuséiert kréien, well mer einfach Salarié's
Poste crééieren, maache mer dann do och
een, dee soit an der Carrière B, soit an der
Carrière C ass, an e Poste salarié travailleur à
vocation manuel. Dat maache mer dann och,
well wa mer elo en einfache Poste salarié
géinge crééiere wou mer géinge soen, mer
determinéiere beim Vote, bei der Embauche
de salaire en Fonctioun vun deene Regelen
déi et gëtt, kréie mer et refuséiert. Also dofir
huet et kee Wäert. Mer ginn deen hei Wee, da
si mer roueg, dass mer deen net nach eng
Kéier refuséiert kréien.

Da Question de personnel engagé sous le
régime de l'employé communal. Do hu mer
eng Demande fir eng Réduction de tâche op
50% vun der Madame Schartz-Theisen, déi zu
Ënsber an eisem Centre de vacances ass. Do
soe mer och ganz gär Jo.

Ech kann och virufueren direkt. Mir hunn eng
Prolongation de stage vun der Madame Joëlle
Sauveur. Dat ass dann deeselwechte Fonctionnaire deen esou vill Zäit investéiert fir eis
eis Délibératiounen hei refuséieren ze loossen.
Hien hat awer keng Zäit fir den Examen

An dann hu mer eng Allocation de remplacement fir d'Joren 2007 an 2008, wou de
Receveur vun der Madame Samantha
Mathieu remplacéiert ginn ass, an dat sinn
déi Indemnité de remplacement fir d'Madame
Samantha Mathieu. An dat ass awer elo vun
dësem Joer un net méi de Fall, well mer elo e
Fonctionnaire rédacteur hunn deen am Grade
utile ass fir dat ze maachen an dee mécht dat
dann och.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Ass den Här Hinterscheid fäerdeg mat der
Presentatioun?
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Ech si
fäerdeg mat der Presentatioun.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Gutt. Dann d'Madame Hildgen an d'Madame
Becker.
Annette Hildgen (CSV): Merci, Madame
Buergermeeschter. Et ass eng Fro déi ech
hunn. Déi Dame déi engagéiert gëtt fir zu
Ënsber am Vakanzhaus, do wëll ech wësse
wéi déi schafft? Ob déi ëmmer do ass? Hei
steet „selon les horaires variables“. Si ka geruff
gi wa se gebraucht gëtt. Wunnt déi Dame do
uewen? Geet déi mat erop? Wéi ass dat wann
do uewe Klasse sinn?
An dann eng Fro déi ech fir mech perséinlech
wichteg fannen, wéi gëtt déi Dame kontrolléiert? Kann déi e bësselche maache wéi et hir
an de Kapp kënnt oder ass do iergendwéi e
Contrôle oder sou do? Dat géif mech
interesséieren. Majo et ass eng gutt Fro. Ech
weess et ass och eng penibel Fro, well ech hu
scho verschidde Saachen do uewe mat
gemaach déi leider Gottes net esou geklappt
hu wat d'Personalbesetzung ubelaangt. An
ech menge fir dat ze évitéieren, wier et och
vläicht mol eng Kéier derwäert fir datt de
Schäfferot sech géif Gedanke maachen, wéi
een déi Leit, déi awer ganz wäit vum Schoss
sin, wéi een do kënnt iergendwéi e gewës-
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sene Contrôle hunn. Dat muss net negativ
sinn. Et gëtt och positiv Contrôlen, fir dat e
bësselchen an de Grëff ze kréien. Ech soen
Iech Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Madame Becker.
Jeanne Becker (LSAP): Eng kleng Fro, oder
eng Remarque zum nouveau service de
culture. Mir haten an der Kulturkommissioun
selbstverständlech doriwwer riets a mir hunn
dat och begréisst, mä mir hunn awer do fonnt,
alleguerten, dass dat vläicht net dee richtegen
Numm wier, en Animateur culturel. Mir hate
geduecht e Coordinateur dat wier vläicht
besser, well Animateur dat géing vläicht den
Androck ginn, wéi wa guer keng Animatioun
hei wier. An et feelt jo awer net un der
Animatioun. A mir haten de Membren aus der
Kulturkommissioun versprach, mir géingen dat
an deen nächste Gemengerot mathuelen a
proposéieren, amplaz Animateur cultuel e
Coordinateur culturel, wann dat méiglech wier.
Ech soen Iech Merci.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Den Här Jaerling.
Aly Jaerling (Indépendant): Just eng Fro
iwwert déi nei Cellule d'accueil téléphonique.
Ech hoffe jo, dass elo mat all deene
Créatioune vun de Posten do dann d'Méiglechkeet vun de Bierger fir mat de Gemengeservicer a Kontakt ze kommen, datt déi
verbessert gëtt. Well ee jo awer ëmmer
dobausse wann een ënnert de Leit ass, héiert,
dass dat net ëmmer esou klappt. Do hoffe
mer, dass mer dann awer hei domatter zur
Zefriddenheet vum Bierger besser Moyene
kréien, fir dass d'Leit do besser a méi séier
duerchkomme wa se Renseignementer brauchen, wa se wëllen un d'Gemengeservicer
erureechen. Ech hoffen dass mer heimatter do
awer vläicht dee Lapsus oder déi Onzefriddenheet bei de Leit aus der Welt geschaaft
kréien.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Merci, Här Jaerling.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Ech
kann da vläicht äntwerten. Madame Hildgen,
déi Madame ass do zu Ënsber. Déi huet eng
Réduction de tâche gefrot vun 100 op 50% an
dat hu mer natierlech, well mer eis och Froe
gestallt hunn, ähnlech wéi Dir, hu mer deem
dann zougesot. An d'Madame Spautz an ech
gesinn déi Leit dës Woch nach fir genau déi
do Froen nach méi präzis ze klären, wéi mer

déi Organisatioun do uewe besser an de Grëff
kréien. Duerfir hat ech dat e bëssen ënnerschwelleg gesot, do hu mer deem
zougesot, well dat léist eis da mol 50% vun
engem Problem méiglecherweis. Also mir
mussen déi Saach anescht an de Grëff kréien.
Do hutt Dir ganz Recht. A si sinn elo de
Moment, wéi d'Madame Spautz seet, an de
Maison relais, well wann näischt do uewen
ass, da schaffe se hei ënnen, musse se hir Zäit
hei verschaffen.
Dann ass déi zweet Fro déi vum Animateur
oder vum Coordinateur. Also, dat ass eng
terminologesch Fro. Ech weess net, ob dat elo
eppes Wesentleches ännert. Mir hunn de
Kulturschäffe grad gefrot, deen nennt e
Kulturmënsch. Net e „Mönch“ mat „ö“. Ech
weess elo net, ob et elo sënnvoll ass hei
Séance tenante deen Terme nach ze änneren,
mä et ass awer dat wat hannendrun ass an
dat liest een och an der Description de poste.
mer haten et och esou ausgeschriwwen. Esou
géing ech da mengen, dass een déi
Remarque soll mathuelen. Mir wollten awer
do aus innepolitesche Grënn, kulturinnepolitesche Grënn vläicht net zevill op Koordinatioun pochen, well mir hunn zwee Direktere
vun zwee Kulturhaiser, déi sech schwiereg
koordinéiere loossen. Dat wësse mir awer och
aus der Erfahrung eraus. Mir hunn och eis
Erfahrung. Mä mir hunn et esou ausgeschriwwen an et kann een et och elo, mengen ech,
net méi änneren. Mä wann dann eng Kéier
d'seriös Demande do ass, dass ee sollt den
Terme änneren, ass de Gemengerot souverän
fir à tout moment en neien Terme op dee
Posten ze setzen.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
D'Fro stellt sech spéitstens wann et ëm
d'Visitekaarte geet.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Genau,
spéitstens da kucke mer ob se iwwert sech
nach e Coordinateur verdroen.
Dann zu der Fro vum Här Jaerling wat d'Cellule
téléphonique ugeet. Jo, Här Jaerling, Dir hutt
Recht, dat ass eis Suerg. Mir hu bal 1.000
Beschäftegter, an do huet een och en Deel
Leit, déi ee muss reclasséieren, regelméisseg
reclasséieren. An eisen alen Telefonist, deen
elo an d'Pensioun ass, den Här Stein, war jo
och en typesche Poste fir en Travailleur à
capacité réduite, a mir wëllen deem Rechnung
droen. An esou vill Posten hu mer net op der
Gemeng wou een dat ka maachen, andeem
ee Leit awer präzis ëmschoult. An ech
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mengen, de Maître mot an där doter
Démarche ass d'Schoulung, d'Ëmschoulung,
d'Leit ze qualifizéiere fir déi nei Aarbecht an déi
nei Fonctioun wou se kréien. Onofhängeg wat
hire Point de départ vun hirer schoulescher
Formatioun war.
Ech mengen, domatter hätt ech op d'Froe
geäntwert.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Gutt.

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Félix Braz – M.
Daniel Codello – Mme Mady Hannen
– Mme Annette Hildgen – M. Henri
Hinterscheid – M. Aly Jaerling – Mme
Lydia Mutsch – Mme Vera Spautz –
M. Jean Tonnar – M. Paul Weidig – M.
Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité les questions de personnel.

13. Transactions immobilières: décision
Also, et geet ëm d'Acquisitioun vun engem
Haus. Dann ass et eng Cessation gratuite
uewen zu Raemerech fir e klenge Stroossendeel. A wat virun allem wichteg ass, de
Compromis dee mer ënnerschriwwen hu fir
d'Acquisitioun vun dem Foyersgebai dat direkt
hei am Boltgen, also an Al Esch läit. De Präis
ass deen, deen och eis Servicer estiméiert
haten, wat de Wäert vum Haus ubelaangt. Et
ass ganz grouss an et eegent sech ganz gutt
fir nei Besoinen déi sech erginn duerch
d'Schafung vun neie Servicer déi mer
gemaach hunn. Mir hunn elo mat eise
Servicer zesummen décidéiert, fir eng Bestandsopnam ze maachen en détail vun alle
Raimlechkeete vun dem Gebai. Vu dass et
sech och gutt eegent fir d'Servicer do ze
integréieren déi e Publikumsverkéier mussen
hunn. Also denke mer do net nëmmen un
eisen neie Service jeunesse mat senger
Structure d'accueil déi Partie intégrante dovunner ass, mä mir denken awer och virrangeg
un eise Service Enseignement deen am
Moment weder gutt accessibel ass, nach
eng grouss genuch ëffentlech Front kann hu fir
Déngscht um Bierger ze leeschten. Esou dass
mer mat deem Haus nei Méiglechkeeten hu fir
d'Besoine vun der Stad Esch.
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14. Devis supplémentaire et crédit spécial; décision

A mir géingen Iech da bieden, deenen dräi
Operatiounen, also zum engen dat Haus an
der rue des Remparts, zum aneren déi
Voiriesstécker zu Raemerech wéi och d'Acquisitioun vun der Foyersagence an Al Esch Är
Zoustëmmung ze ginn. En bloc wann Dir
d'acccord sidd?
Au vote.

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Aly Jaerling – Mme Lydia Mutsch –
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar –
M. Paul Weidig
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité les transactions immobilières.

14. Devis supplémentaire et crédit
spécial; décision
Da kéime mer bei Punkt 14. Do seet den Här
Bauteschäffe wat et op sech huet mam Devis
supplémentaire a mam Crédit spécial.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Jo, den
Devis supplémentaire ass fir eng Renovatioun
vun engem Gemengenhaus, 175 rue de
Luxembourg. Mer haten do schonn en Devis
gestëmmt hei, awer viru méi laanger Zäit. De
Chantier huet sech e bëssen erausgezunn a
mir hunn och festgestallt, dass bannen awer
elo méi Aarbechten ze maache si wéi initial
geschätzt waren. Mä et ass virun allem well et
sech erausgezögert huet an domat d'Präisser
an d'Luucht gaange sinn. Mir proposéieren
dofir e Crédit spécial vun 257.000 Euro ze
stëmme fir dat Haus da kënne fäerdeg ze
maachen an domat eise Bestand vu Gemengewunnenge méi grouss ze maachen.
A gläichzäiteg en anere Chantier vun engem
Haus, dat ass dat um Eck vun der rue du Brill/
CM Spoo. Do geet et net grad an där Vitesse
viru wéi mer geduecht hunn, dat heescht de
Crédit spécial dann och vun dohier ze huelen,
also andeem mer do eng Ekonomie dëst Joer
maachen. Esou dass dat gesamtbudgetär
Resultat dëst Joer neutral ass.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Den Här Jaerling.
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Aly Jaerling (Indépendant): Also ech weess
et jo net, mä 257.000 Euro, do kritt ee jo bal en
neit Haus derfir. Ech mengen also deen, deen
dann doranner gehaust huet, dat muss jo
awer fuerchtbar sinn. Wann do esou vill muss
do bannendran ëmgebaut ginn. 257.000 Euro
do kritt ee bal en neit Haus derfir. Dofir verstinn
ech net, wou déi zousätzlech Aarbechten
dann do hierkommen. Da bleiwe jo fir mech
just d'Mauere stoen a bannendra muss alles
nei opgebaut ginn.
Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Also
d'Situatioun ass einfach. Wann een en alt
Haus huet, bleift oft just de Grondstéckswäert
an de Réibau rescht deen ee ka réutiliséieren.
An dat hei ass wierklech en Haus wat dann
elo entkäert gëtt a bannen nei gemaach gëtt.
An déi Leit, déi bis elo dra waren, waren
ënnert net ganz korrekte Konditiounen dran.
An Dir hutt Recht, et ass e relativt grousst Haus.
Et läit och relativ flott an et ass sécher déi
257.000 Euro do kéint een theoretesch, wann
een e Grondstéck hätt, vläicht en Haus bauen
awer sécher net an där Qualitéit an an där
Gréisst wéi dat wat mer do hunn. Well hei ass
et ganz kloer, et ass eng Mise à nu et bleift
just d'Valeur vum Terrain, et bleift just de Gros
oeuvre. A mer kréie 75% Subsid.
Schäffe Félix Braz (DÉI GRÉNG): Eng
Renovatioun ass méi deier wéi en Neibau.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Au vote.
Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – Mme Mady Hannen
– Mme Annette Hildgen – M. Henri
Hinterscheid – M. Aly Jaerling – Mme
Lydia Mutsch – Mme Vera Spautz –
M. Jean Tonnar – M. Paul Weidig – M.
Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité le devis supplémentaire
et le crédit spécial au montant de
257.000.- € pour la rénovation de la
maison sise 175 rue de Luxembourg.

15. Contrats de bail; décision
D'Contrats de bail, Madame Spautz.
Schäffin Vera Spautz (LSAP): Jo dat sinn déi
dräi Contrats de bail. Dir gesidd an der
Résidence Jean-Pierre Theisen dräi nei Loca-

tairen déi do erakommen, wou och Renovatiounsaarbechte passéiert sinn. Ech bieden
Iech deenen dräi zouzestëmmen.

Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Au vote.

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Aly Jaerling – Mme Lydia Mutsch –
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar –
M. Paul Weidig – M. Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité les contrats de bail.

16. Subsides extraordinaires; décision
Da kéime mer zu de Subsides extraordinaires.
Et ass just een, dee mer do dran hunn, mä
ech menge mir hu kee Begleitbréif. Also, et ass
fir d'Eglise protestante reformée, do hu mer
vum Här Marhoffer en Dokument zougestallt
kritt am Zesummenhang mat der Renovéierung vu Fënstere fir e Montant vu 4.845.- Euro.
A vu dass soss näischt dobäi steet, ginn ech
dovunner aus, dass ... ech weess net wat mer
do décidéiert hunn. Also ech weess net wat
dat hei ass. Ech kann awer net drop
äntwerten. Also ech weess net wat dat ass,
deet mer leed.

Schäffe Félix Braz (DÉI GRÉNG): Et ass e
Veräi dee freet e Subsid fir Fënsteren.

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): Jo. Et
ass d'Protestantesch Kierch.

Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Ech weess net wat ech dem Gemengerot soll
soe wat se kréien. Also et deet mer leed. Also
entschëllegt, ech kann Iech net hei Opschloss
ginn an duerfir huele mer dat op déi nächst
Sitzung.
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17. Relevé et rôle des taxes pour plaques de taxis (plaques bleues et kits autocollants): 2e semestre 2008; décision

17. Relevé et rôle des taxes pour
plaques de taxis (plaques bleues et
kits autocollants): 2e semestre 2008;
décision

virhëlt och an der Commission consultative à
l'intégration. Wann Dir d'accord sidd, kéinte
mer en bloc déi dräi mat Ärem Vote ofginn.

Mir kéimen dann direkt zu Punkt 17, Relevé et
rôles des taxes de taxis, do géinge mer Iech
biede fir den Exercice 2008 den 2. Semester
92,19 Euro an eis Keess ze féieren an deem Är
Zoustëmmung ze ginn.

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Aly Jaerling – Mme Lydia Mutsch –
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar –
M. Paul Weidig – M. Everard Wohlfarth

Au vote.
Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Aly Jaerling – Mme Lydia Mutsch –
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar –
M. Paul Weidig – M. Everard Wohlfarth
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité le relevé et rôle des taxes
à percevoir au montant de 92,19.- €.

18. Commissions consultatives; modifications; décision
Dann hu mer e puer Modifikatioune vu
Kommissiounen. Déi eng sinn an der Auslännerkommissioun oder an der Commission
consultative à l'intégration wéi mer musse
soen. Do kréie mer d'Madame Lidia Logutova
épouse Keiser proposéiert op de vakante
Posten. A mir hunn nach vum Här Jaerling eng
Rei vu Modifikatiounen zougestallt kritt an
enger ganzer Rëtsch vu Kommissiounen. Do
ass och nach e Remplacement deen d'LSAP

Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité les changements aux
commissions consultatives.

19. Règlements de la circulation routière; confirmation et décision
D'Verkéiersreglementer, Här Braz.
Schäffe Félix Braz (DÉI GRÉNG): Nëmmen
temporärer.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Nëmmen temporärer, da kënne mer och direkt
ofstëmmen. Au vote.
Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Jeanne Becker
– M. Félix Braz – M. Daniel Codello –
Mme Mady Hannen – Mme Annette
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M.
Aly Jaerling – Mme Lydia Mutsch –
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar –
M. Paul Weidig – M. Everard Wohlfarth
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Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité les règlements de la
circulation.

Da wiere mer um Enn vun eiser Sëtzung
ukomm. Mir gesinn eis erëm an enger Woch
just fir ee Punkt um Ordre du jour, dat ass dee
vun eisem Schoulschäffen. Dat ass d'Organisation scolaire déi net méi esou heescht. Se
heescht nämlech elo anescht. Mir hunn
d’Terminologie vum neie Gesetz iwwerholl.
An déi Sëtzung ass schonn um halwer 9 an et
ass och kee weidere Punkt um Ordre du jour.
Et sinn der eng Rëtsch vun Iech entschëllegt fir
déi Sëtzung. Mä mir sinn awer en nombre fir
déi dote Réunioun kënnen ofzehalen.
Annette Hildgen (CSV): (micro éteint) Ech
weess et ass net üblech. Däerf ech nach
eppes Positives lass ginn? Informell. Wéi all
Joer hate mir d'Ouschterkiermes do uewen op
der Victor Hugo Plaz an unanime waren all déi
Leit, déi do wunnen, enchantéiert wéi dat dëst
Joer geklappt huet. Ech mengen d'Servicer
kréie praktesch nimools hei e Luef a punkto
Propretéit. Dat war exemplaire! ... (incompréhensible)
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Madame Hildgen, ech hat d'Chance als
Vertriederin vum Schäfferot mat engem Vertrieder vun der Oppositioun op der Generalversammlung vum Interesseveräin Uecht ze
sinn, wou dann déi Responsabel vum
Interesseveräin mer en détail déi do Saache
mat op de Wee ginn hunn an hirer
ëffentlecher Sitzung. An eis Servicer sinn den
Dag dono vu mir doriwwer informéiert ginn.
Merci.
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3. Information au public des décisions de personnel

Résumé en français de la séance du Conseil Communal du 08 mai 2009
(Pour le détail des votes, veuillez consulter le texte luxembourgeois.)
3. Information au public des décisions
de personnel
Lydia Mutsch (LSAP) présente les décisions
prises en huis clos et souligne l’importance de
la nomination des agents municipaux pour
l’introduction du règlement sur les camionnettes et de l’engagement d’un animateur
culturel.

4. Correspondance
Rien à signaler.

5. Revalorisation du Quartier Gare:
a. Convention avec l'Etat/CFL relative à
la construction d'une nouvelle passerelle; décision
b. Gare routière: état d'avancement;
information
c. Auberge de la Jeunesse; information
Pour Lydia Mutsch (LSAP) le quartier Gare,
l’Entrée en Ville, le nouveau Boulevard Berwart
et la Place Hôtel de Ville forment un tout. Elle
caractérise le quartier comme un échangeur
de mobilité et un lieu de rencontre qui affirme
le caractère innovateur du développement
urbain à Esch.
L’auberge de la jeunesse sera aménagée
selon le modèle d’un « City Youth Hostel », c.à-d. Ce sera une auberge avec caractère rural.
Il y aura encore une entrevue avec les
ministres Boden et Jacobs pour pouvoir profiter
des subventions de l’Etat pour infrastructures
touristiques.
Henri Hinterscheid (LSAP) explique qu’une
convention avec la CFL pour la construction de
la passerelle est nécessaire pour 3 raisons :
1. Une partie de la passerelle se trouve sur le
terrain de la CFL.
2. L’organisation du chantier doit se faire en
collaboration avec la CFL. A cet égard,
Monsieur Hinterscheid souligne la qualité
exemplaire de cette collaboration.
3. La passerelle aura un accès direct vers le
quai 1 de la gare. Les coûts de cet accès
seront à charge de la CFL.
Ensuite Monsieur Hinterscheid donne des
précisions quant à l’état d’avancement des
travaux. Le but est d’avoir la passerelle
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utilisable pour le tournoi de Beach Volleyball,
sans l’ascenseur, et d’avoir l’ascenseur disponible pour le festival culturel.
Le chantier de la gare routière devrait être
parachevé en été ce qui améliorera considérablement la situation du trafic à cet endroit.
En ce qui concerne l’auberge de la jeunesse, il
a été décidé en collaboration avec la Centrale
des Auberges de la Jeunesse, de l’installer près
de la gare, à proximité des trains, des bus, du
centre-ville et du Galgebierg ce qui permettra
aux jeunes gens de profiter de l’offre culturelle,
sportive et touristique d’Esch, du Sud et de tout
le pays. La CFL, propriétaire du terrain, soutien
également cette idée. Le projet devra encore
être avisé par des commissions internes et
externes. Il est aussi prévu d’utiliser l’auberge
hors saison pour y héberger des étudiants de
l’université.
Jean Huss (DÉI GRÉNG) se réjouit du fait que
la gare routière et la passerelle seront bientôt
mises en service mais il souligne de nouveau
l’importance d’intégrer le Schlasspark dans ces
projets.
Il se rallie aux propos de Monsieur Hinterscheid concernant l’emplacement de l’auberge
de la jeunesse près de la gare.
Monsieur Huss est d’avis que la passerelle
incitera plus de personnes à se rendre au
Galgebierg et de profiter de la nature et pourra
ainsi diminuer en même temps le trafic
automobile vers cet endroit.
Frunnes Maroldt (CSV) pense que le quartier
Gare avec sa proximité au réseau des
transports en commun soit une bonne
alternative au site Terres Rouges pour l’emplacement de l’auberge de la jeunesse. Cependant, la proximité au trafic ferroviaire
nécessitera une bonne insonorisation du
bâtiment. Il soulève en outre le problème
d’insécurité dans ce quartier.
Monsieur Maroldt n’est pas aussi enthousiaste
en ce qui concerne la nouvelle passerelle.
Paul Weidig (LSAP) regrette que la CFL ne
soutient le projet de la passerelle d’une façon
plus constructive en intégrant le train au
réseau des pistes cyclables du Sud ce qui
aurait valorisé l’attractivité touristique du train.

Pour Monsieur Weidig, la passerelle signifiera
une amélioration de la qualité de vie des gens
du centre, surtout des gens avec enfants. En
plus, cette nouvelle passerelle pourrait devenir
un nouveau symbole d’une ville en mouvement.
Il lui semble qu’une auberge de la jeunesse
soit une nécessité pour une future ville
universitaire.
Marc Baum (Déi Lénk) pense que les 3
projets vont transformer le quartier Gare de
fond en comble et pourront être les symboles
d’un renouveau de la ville.
Il se réjouit de la passerelle qui permettra à
plus de gens d’avoir un accès au Galgebierg et
de l’auberge de la jeunesse qui se trouvera à
proximité du centre-ville et du Galgebierg.
Cependant, pour éviter d’avoir un chantier
sans fin, Monsieur Baum pense qu’il serait
opportun d’intégrer dès à présent la gare du
nouveau tram et de nouvelles pistes cyclables
au concept global de la gare et demande au
collège échevinal de prendre ces réflexions en
considération lors de la continuation des
projets.
Aly Jaerling (Indépendant) rappelle qu’il
favorisait dès le début un autre concept pour
la passerelle. Il l’aurait continuée jusqu’à
l’avenue de la gare, permettant aux piétons
de traverser en toute sécurité le boulevard
Kennedy par la passerelle, évitant en même
temps la formation d’embouteillages.
Il aimerait savoir s’il pourrait avoir des
problèmes de sécurité si les câbles de haute
tension toucheraient la passerelle.
Monsieur Jaerling se réjouit de la nouvelle
auberge de la jeunesse qui sera un plus pour
le tourisme et pense que toutes les mesures
d’antibruit sont et seront prises par les
responsables.
Jeanne Becker (LSAP) souligne l’importance
que la nouvelle passerelle aura pour les gens
âgées.
Elle félicite le collège échevinal pour le projet
de l’auberge de la jeunesse.
Henri Hinterscheid (LSAP) se rallie aux
propos de Monsieur Huss concernant le
Schlasspark.
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6. PAP Nonnewisen, phase 01B, lots 3N + 4N: 1er vote; décisions

Il se rallie aux propos de Monsieur Weidig
concernant l’opportunité manquée par la CFL.
L’échangeur de mobilité créé par la nouvelle
gare desservira les pistes cyclables municipales et régionales. Monsieur Hinterscheid
rappelle que jadis, il y a 50 ans, la ville
disposait déjà d’un tel échangeur avec le train,
le bus, le tram et la passerelle.
En ce qui concerne l’idée de Monsieur Jaerling
d’allonger la passerelle vers l’avenue de la
Gare, Monsieur Hinterscheid explique que cela
sortirait de loin du cadre financier de ce projet
puisqu’on devrait de cas échéant prévoir de
démolir une partie du quartier.
Il explique à Madame Becker que toutes les
catégories d’âge vont pouvoir profiter de la
passerelle.
Félix Braz (DÉI GRÉNG) rappelle à Monsieur
Baum qu’à ce stade, le projet pour un tram
n’est pas encore assez avancé pour qu’on
puisse prévoir une intégration de sa gare dans
la gare ferroviaire existante.
(Vote)

6. PAP Nonnewisen, phase 01B, lots
3N + 4N: 1er vote; décisions
7. Projet Nonnewisen “Wunnen am
Park“, îlot 4N: vote définitif; décision
Henri Hinterscheid (LSAP) explique que le
PAP comporte les lots 3N et 4N ainsi que la
voirie et l’accès aux lots. Il comporte en outre
une partie au nord des Nonnewisen qui sera
transformée en parc urbain.
Il y aura un coefficient d’occupation du sol
(COS) de 0,6 et un coefficient maximum
d’utilisation du sol (CMU) de 1,4. L’hauteur de
construction sera en principe entre 11,85 et 15
m. Les bâtiments en ordre contigu auront des
toits plats avec inclinaison douce qui seront
engazonnés.
Les rez-de-chaussée des bâtiments le long de
la rue principale pourront être utilisés à des
fins commerciales.
Il est important de noter que le PAP reflète les
objectifs du Masterplan avec 30,8% d’utilisation privée et 69,2% d’utilisation publique
comportant d’importantes zones vertes.
(Vote)

8. Gender Budgeting: présentation et

discussion du rapport intermédiaire.
Vera Spautz (LSAP) est convaincue que ce
rapport intermédiaire, un document important
d’une grande transparence et plein d’informations, pourra donner une bonne définition de
ce qu’est le Gender Budgeting et pourra aider
à l’avenir à déterminer les priorités politiques.
Le Gender Budgeting était inscrit au programme de coalition et les premières analyses
ont été faites en mars 2007 concernant les
domaines enfants, jeunesse, sport et culture et
depuis automne 2007 Madame Böker suit ce
dossier en tant que consultante. En plus du
« gender », on a aussi évalué les domaines de
l’âge et de la nationalité.
Lors d’ateliers multidisciplinaires on a développé les méthodes de travail et des teams ont
été créés pour les différents thèmes. La
première étape consistait en la collecte de
données. La deuxième était d’en tirer des
analyses : Comment les prestations communales sont-elles utilisées par les citoyens ? La
troisième étape consistait en l’adaptation des
analyses et ensuite, la quatrième étape, était le
développement des mesures à prendre.
Le premier instrument était donc l’installation
d’une banque de données ce qui a nécessité
le développement d’instruments adaptés. A
titre d’exemple, Madame Spautz cite les
écoles, maisons relais et le Conservatoire qui
disposent de données plutôt complètes de
leurs élèves tandis que la Bibliothèque p.ex.
ne peut pas disposer de données complètes
puisque beaucoup d’enfants utilisent les cartes
d’abonnement de leurs parents pour utiliser ce
service.
On a donc dû développer des instruments
permettant de collecter les données des
utilisateurs des services communaux et des
associations sportives. La collecte de ces
données a démontré p.ex. que deux tiers
des utilisateurs du théâtre sont du sexe
féminin et que très peu d’enfants et d’adolescents se rendent au théâtre. La direction du
théâtre a réagi et a adapté son programme
pour attirer plus d’hommes, d’enfants et
d’adolescents. En outre, beaucoup de nationalités d’Esch ou du Sud tardent à découvrir le
théâtre, ce qui est un autre défi pour la
direction. La bibliothèque, elle aussi, est utilisée
majoritairement par des femmes. Il y aura une
collaboration plus étroite entre la bibliothèque,
les parents et les écoles pour rendre la
bibliothèque plus attractive pour les enfants.
Toutes ces données sont réunies dans un
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tableau d’analyse d’utilisation qui servira
comme fil conducteur pour l’élaboration de
budgets.
Un autre point analysé est le coût des
différents services offerts par la commune.
Durant la phase de l’adaptation des analyses,
les objectifs seront définis et les mesures
développées pour atteindre ces objectifs. Au
niveau du sport, les mesures et objectifs de
l’égalité des chances seront intégrés au
« Sportförderprogramm ». Les objectifs en ce
qui concerne le domaine de la culture sont en
train d’être élaborés. Au niveau de la jeunesse,
un développement conceptuel pédagogique
pour les maisons relais et les activités de loisir
sera intégré au budget. Un bon exemple de ce
travail sera le Plan communal de la Jeunesse
(Jugendkommunalplan) avec ses 6 fils conducteur : égalité des chances entre femmes et
hommes, intégration des adolescents indépendant de leur culture ou de leur contexte
social, intégration d’adolescents handicapés,
prise en considération des différentes tranches
d’âge des adolescents, interconnexion et
coordination de tous les acteurs au niveau
de la jeunesse, intégration du Gender Budgeting.
Le dossier final du Gender Budgeting sera
donné au collège échevinal, puis il sera
soumis à l’approbation du conseil communal.
Madame Spautz se réjouit du fait que les
différents services de la commune travaillent
au-delà de leurs ressorts et que les collaborateurs des services ont compris la définition
du Gender Budgeting.
Un projet qui sera lancé avant l’été se nomme
« Egalité des chances du point de vue des
enfants ». Il s’agit d’un atelier qui analysera
l’égalité des chances entre filles et garçons,
entre les cultures, mais surtout entre pauvres
et riches. Les résultats de cet atelier seront
présentés au chapiteau du théâtre.
En conclusion, Madame Spautz souligne que
le Gender Budgeting n’est pas une fiction,
mais une nécessité réclamée entre-autre par
le contrat de coalition du gouvernement.
Daniel Codello (LSAP) rappelle que le collège
échevinal avait exprimé la volonté politique
d’adapter continuellement le rapport social
dressé en 2003. Il pense qu’il serait temps de
procéder maintenant à une mise à jour de ce
rapport.
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9. Comptes de l'exercice 2007:

Il félicite les collaborateurs de la commune
pour leur bon travail lors de l’élaboration du
Gender Budgeting. Les données concernant la
culture seront discutées lors d’une prochaine
séance de la commission des affaires
culturelles.
Concernant l’intégration des étrangers, Monsieur Codello propose d’adapter le programme
de la fête de fin d’année pour crédit-rentiers à
ce que ceux qui ne comprennent pas le
luxembourgeois puissent aussi en profiter.
Annette Hildgen (CSV) propose de présenter
ce rapport aussi aux associations de la Ville
pour qu’elles puissent en tirer de premières
conclusions.
Dans les données récoltées, elle regrette
cependant un peu l’absence du contexte
social des gens. Concernant la bibliothèque p.
ex., elle explique qu’il y a beaucoup de
familles où on ne lit pas. Elle propose donc
aux écoles de visiter régulièrement la bibliothèque pour réapprendre aux enfants à lire
un livre.
Concernant l’initiation à la musique au
Conservatoire, Madame Hildgen propose de
commencer déjà avec les enfants de 3 ans.
Aly Jaerling (Indépendant) ne comprend
toujours pas la désignation confuse de Gender
Budgeting. Pour Monsieur Jaerling, un budget
n’est ni masculin, ni féminin, mais neutre.
L’égalité des chances, qui est tout à fait
importante et doit s’appliquer à tous les
domaines, doit aussi être neutre.
Jean Huss (DÉI GRÉNG) explique à Monsieur
Jaerling que le Gender Budgeting demande
aussi le répertoriage de données pour les
analyser et en tirer des conclusions. Il s’agit
d’un travail important pour accompagner les
décisions politiques de tous les responsables.
En ce qui concerne les remarques de
Madame Hildgen au sujet de la bibliothèque,
Monsieur Huss confirme que la commission
des affaires culturelles prépare une Semaine
du livre.
Contrairement à Monsieur Jaerling, Marc
Baum (Déi Lénk) est d’avis que le budget
n’est pas neutre puisque les données
démontrent qu’il y a des services communaux
qui sont plutôt utilisés par les hommes tandis
que d’autres sont majoritairement utilisés par
les femmes. Des initiatives s’imposent donc
pour empêcher une discrimination d’un sexe
par rapport à l’autre.
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Il se réjouit que l’égalité des chances entre les
sexes ne soit pas seulement une affaire du
Service à l’égalité des chances, mais de tous
les services de la commune et il en félicite
Madame Spautz.

En conclusion, Madame Mutsch félicite le
service de la comptabilité pour son bon travail.
Il lui semble évident que la ville d’Esch maîtrise
son budget et sait l’adapter aux besoins du
temps.

Vera Spautz (LSAP) se rallie aux derniers
propos de Monsieur Baum.

Daniel Codello (LSAP) félicite le service de la
comptabilité pour son bon travail et complimente tous les services qui ont aidé à
atteindre un taux de réalisation record.

Il s’agit d’empêcher ou de combattre les
inégalités graves dans tous les domaines. Cela
ne veut pas dire qu’on devra forcément
dépenser plus d’argent.
Concernant le rapport social, Madame Spautz
est d’avis que celui-ci est complémentaire au
Gender Budgeting et vice versa. Les deux
documents ensemble donnent un bon aperçu
de ce qui se passe réellement à Esch.

9. Comptes de l'exercice 2007:
a) compte administratif; décision
b) compte de gestion; décision
c) tableaux annexés; décision
d) rapport de vérification du compte
administratif; décision
e) subside extraordinaire; décision
Lydia Mutsch (LSAP) donne un résumé des
comptes de l’exercice 2007. L’excédent au
budget ordinaire était de 22,6 mio. Avec
l’excédent de 2006 on arrive à un excédent
global de 27,4 mio.
L’amélioration des recettes provient surtout du
fond de dotation et de l’impôt commercial.
Entre le budget rectifié 2007 et les comptes de
2007 il y a eu une diminution des dépenses
de 6,72%.
Au budget extraordinaire il y eu des dépenses
en 2007 de 20,5 mio, ce qui est énorme. On a
eu des recettes extraordinaires de 6,2 mio ce
qui résulte en un malus de 14,2 mio ; on
affiche donc finalement un excédent de 13,1
mio.
Le résultat final est de 6,5 mio, par rapport au
4 mio de l’année précédente.
Les comptes démontrent qu’on a une
situation financière stable. Cependant, il ne
faut pas oublier que les pronostics parlent de
moins-perçus pour les communes à partir de
2010. Si la Ville d’Esch veut continuer à avoir
un budget d’investissement important et
investir dans les domaines qui en ont le plus
besoin, investissements dont bénéficient aussi
les entreprises locales, elle aura besoin,
comme toutes les autres communes d’ailleurs,
du soutien des instances étatiques.

Il se rallie aux propos de Madame Mutsch
concernant les aides étatiques et pense
qu’Esch, en tant que future ville universitaire,
devrait discuter d’une façon plus offensive
avec les responsables au niveau national. En
outre, l’administration devrait se donner les
ressources humaines nécessaires pour pouvoir profiter des fonds structurels européens.
(Vote)

10. Conventions avec la société
„SuperDrecksKëscht fir Betriber“; décision
Vera Spautz (LSAP) présente la convention
avec laquelle les maisons relais vont participer
à l’action “SuperDrecksKëscht”.
(Vote)

11. Règlement sur les bâtisses: confirmation du vote; décision
Henri Hinterscheid (LSAP) demande de
confirmer le règlement qui est accompagné
maintenant d’un avis positif du médecin
inspecteur.
(Vote)

12. Questions de personnel (création
et suppression de poste, réduction et
prolongation de stage,...): décision
Henri Hinterscheid (LSAP) propose
- de confirmer la création du service Culture et
de deux postes;
- la création au sein du Biergeramt d’une
cellule “accueil téléphonique”;
- la prolongation du stage de Madame Joëlle
Sauveur;
- la modification du contrat de travail de
Madame Schartz-Theisen;
- l’allocation d’une indemnité de remplacement à Madame Samantha Mathieu.
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13. Transactions immobilières: décision

Annette Hildgen (CSV) aimerait avoir des
précisions concernant les horaires de travail de
Mme Schartz au Home de Insenborn. Elle se
demande qui contrôle le travail de cette
personne.
Jeanne Becker (LSAP) propose de nommer
le responsable du service Culture “Coordinateur” au lieu d’”Animateur”.
Aly Jaerling (Indépendant) espère que la
nouvelle cellule téléphonique assurera un
meilleur contact avec le citoyen.
Henri Hinterscheid (LSAP) explique à Madame Hildgen que Madame Schartz travaille à
mi-temps et qu’on discutera prochainement
de l’organisation exacte de ce travail.
Il ne pense pas qu’il serait opportun de
changer la terminologie du responsable du
service Culture séance tenante. De cas
échéant on pourrait en discuter lors d’une
autre séance.

13. Transactions immobilières: décision

(Vote)

Lydia Mutsch (LSAP) présente les transactions immobilières. Elle se réjouit du fait que
les anciens bureaux du Foyer au Boltgen sont
idéaux pour accueillir de nouveaux services de
la commune.

16. Subsides extraordinaires; décision

(Vote)

14. Devis supplémentaire et crédit
spécial; décision
Henri Hinterscheid (LSAP) propose un devis
supplémentaire et crédit spécial de 257.000 €
pour la rénovation d’une maison 175 rue de
Luxembourg.
Aly Jaerling (Indépendant) s’étonne du
montant de 275.000 € pour une simple
rénovation.
Henri Hinterscheid (LSAP) explique à Monsieur Jaerling qu’il s’agit d’une très grande
maison qui doit être complètement rénovée.
(Vote)

Il se rallie aux propos de Monsieur Jaerling.

15. Contrats de bail; décision

(Vote)

Vera Spautz (LSAP) présente les contrats de
bail.
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Ce point est reporté à une séance ultérieure.

17. Relevé et rôle des taxes pour
plaques de taxis (plaques bleues et
kits autocollants): 2e semestre 2008;
décision
Lydia Mutsch (LSAP) propose d’approuver le
relevé et rôle des taxes à percevoir au
montant de 92,19.- €.
(Vote)

18. Commissions consultatives; modifications; décision
Lydia Mutsch (LSAP) propose d’accepter les
modifications aux commissions consultatives.
(Vote)

19. Règlements de la circulation routière; confirmation et décision
(Vote)
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Conseillers présents:
Mme Jeanne Becker – M. Félix Braz –Mme Annette Hildgen – M. Henri Hinterscheid –Mme Lydia
Mutsch – M. Roger Roller – Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar – M. Everard Wohlfarth – M. André
Zwally
Conseillers absents:
M. Marc Baum – M. Daniel Codello – Mme Mady Hannen – M. Jean Huss – M. Aly Jaerling – M.
Pierre-Marc Knaff – M. Frunnes Maroldt – M. John Snel – M. Paul Weidig

Ordre du jour
2.

Enseignement: Organisation scolaire 2009/10: répartition des classes et
des postes; décision
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Règlements de la circulation routière: confirmation et décision
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1.

Sëtzung vum Escher Gemengerot
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1. Enseignement: Organisation scolaire 2009/10: répartition des classes et des postes; décision

1. Enseignement: Organisation scolaire
2009/10: répartition des classes et
des postes; décision

sioun, an do hoffe mer, dass mer dann eng
gutt Relatioun mat deene Presidente wäerte
kréien.

M. Roger Roller – Mme Vera Spautz –
M. Jean Tonnar – M. Everard Wohlfarth – M. André Zwally

Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Sou, schéine gudde Moien alleguerten. Mir
hunn haut kee groussen Ordre du jour. Mir
hunn d'Schoulorganisatioun natierlech ënnert
deem neie Gesetz an eise Schoulschäffe
mécht eis d'Presentatioun.

Um Brouch ass och eng kleng Modifikatioun,
dass mer e véiert Schouljoer vun der rue de
Macon wäerten op de Bruch transféréieren. An
en éischt kënnt dann an d'rue de Macon
erëm. Do hu mer en éischten Zyklus an en
zweeten Zyklus. Dat hu mer och alles
ofgeseent an der Schoulkommissioun.

Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité l’organisation scolaire
2009/2010: répartition des classes et
des postes.

Schäffe Jean Tonnar (LSAP): Merci, Madame
Buergermeeschter. Ech wëll direkt soen, et ass
net d'Schoulorganisatioun déi mer all Joer am
Juli hunn. Déi wäerte mer och mam neie
Gesetz dëst Joer am Juli hunn. Et geet am
Fong hei just ëm d'Poste vun der éischter
Lëscht. An déi kënnt an de Gemengerot an
duerfir wollte mer Iech déi presentéieren. Ech
gi just e puer Informatioune wat dëst Joer
wäert nei sinn an eise Primärschoulen.

Dann hu mer de Jean Jaurès, dee leeft weider
wéi e war. Op der Dellhéicht déi Entitéit begräift
och d'Neidierfchen. Do hu mer nëmme méi
zwou Klasse vun dem éischten Zyklus an dat
erlaabt eis dann och, dass mer do e Précoce
kréien am Neidierfchen. Wat eng flott Idee ass,
wou d'Kanner no beim Bësch sinn a wat,
mengen ech, ganz vill Uklang fënnt.

Dat éischt ass, wéi Dir et scho wësst, mam
neie Gesetz, et ass alles mat Zyklen opgedeelt.
Dat zweet wat mir elo vun Esch aus décidéiert
hunn, dat ass, dass an all Entité, mer schwätze
jo elo vun Entitéen an net méi vu Secteuren,
an all Entité gëtt en Appui. Dat ass net virgesi
vum Gesetz, mä dat hu mer an der
Schoulkommissioun décidéiert a mer hunn
och schonn Erfahrung domatter, well mer
haten dat schonn um Brill. Dat ass ganz gutt
ukomm. A fir de Rescht versiche mer och an
all Entité e Précoce ze maachen. Dat wäert op
jidde Fall am Gros vun den Entitée méiglech
sinn, esou dass mer ganz stolz si fir kënnen
en erweiderte Précoce dëst Joer am Hierscht
virzestellen, vu déi grouss Offer déi mer do
hunn.
Wat elo déi Detailer ugeet, do kann ech just
soen, wann et Iech interesséiert, um Brill do
kënnt en neit drëtt Schouljoer bäi. Also en
drëtten Zyklus, well mer vill méi Kanner hunn.
Wat een och nach muss soen, dass mer, wéi
d'Gesetz et virgesäit, Comités d'écoles hunn.
Mer hu Kandidaturen entretemps erakritt vun
Enseignanten, déi an déi Comités d'écoles
wëlle goen an elo hunn déi Comitéen och Zäit
fir sech e President ze sichen. An dee
President, dat gëtt dann d'Uspriechpersoun
mat der Gemeng, mat der Schoulkommis-

An op der Groussgaass bleift et zimlech wéi et
ass. Do geet en drëtt Schouljoer an den Ale
Lycée bleift och wéi en ass. Dat ass jo e Projet
esou wéi d'Ganzdaagsschoul och een ass.
An um Lalleng do hu mer eng Spillschoul
manner, also een éischten Zyklus manner an
do kréie mer e Précoce. Nieft dem Aérodrome
kréie mer e Sall fräi an e Précoce op de
Lallenger Däich.
Dat sinn am Fong a groussen Zich déi Detailer
a fir de Rescht musse mer dat dann elo
ofseenen. Wann dat esou ass, geet dat an de
Ministère, dass déi Posten als éischt Lëscht fräi
geschriwwe ginn an dann hoffe mer, dass
mer all eis Enseignanten déi mer bis elo
haten, erëmkréien oder behalen, an dass mer
dann dono op der zweeter Lëscht och déi
kënnen en Gros erëmkréien déi mer bis elo
haten. Wann nach ee Froen huet, stinn ech
selbstverständlech zur Verfügung.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Au vote.
Conseillers présents:
Mme Jeanne Becker – M. Félix Braz –
Mme Annette Hildgen – M. Henri
Hinterscheid – Mme Lydia Mutsch –
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2. Règlements de la circulation routière: confirmation et décision
Gutt. Majo, d'Verkéiersreglementer.
Schäffe Félix Braz (DÉI GRÉNG): Näischt
extra ze soen.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP):
Näischt extra ze signaléieren. Au vote.

Conseillers présents:
Mme Jeanne Becker – M. Félix Braz –
Mme Annette Hildgen – M. Henri
Hinterscheid – Mme Lydia Mutsch –
M. Roger Roller – Mme Vera Spautz –
M. Jean Tonnar – M. Everard Wohlfarth – M. André Zwally
Le Conseil Communal approuve à
l’unanimité les règlements de la
circulation.

Ech hat dem Här Tonnar et net gegleeft, dass
et géing schnell goen.
Sou, Kollegen, da soen ech Merci fir déi kuerz
Sëtzung an da wéilt ech och vun der
Geleeënheet profitéiere fir all deenen, déi
Kandidate sinn aus eisem Gemengerot
„bonne chance“ ze wënschen, well mer
gesinn eis dann erëm nom 7. Juni. Eis nächst
Sëtzung ass, wann ech mech richteg erënneren, den 12. oder den 19., ech weess dat net
méi genau. An da loosst Iech et bis dohinner
gutt goen an dann ass d'Sëtzung ofgeschloss.
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Résumé en français de la séance du Conseil Communal du 15 mai 2009
(Pour le détail des votes, veuillez consulter le texte luxembourgeois.)
1. Enseignement: Organisation scolaire
2009/10: répartition des classes et
des postes; décision

En ce qui concerne les changements les plus
importants:

(Vote)

Jean Tonnar (LSAP) explique que dorénavant
l’enseignement est organisé par cycles et que
les secteurs se nomment maintenant “entités”.
Chaque entité aura un appui et, si possible, un
précoce.

L’école Brill aura un nouveau 3e cycle. Un 4e
cycle sera transféré de la rue de Macon au
Brouch. Le Neidierfchen aura un précoce.
Lallange aura un 1er cycle en moins et un
précoce en plus.

2. Règlements de la circulation routière: confirmation et décision
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(Vote)

Escher Gemengerot vum Freideg , den 15. Mee 2009

12. Juli 2009

ue

chten Vëlo Walking
e
F
all
b
Tur
d
Q
n
u
ne
arter
Ha
n
Jump!

L

n
afe

Pé
tan
q

Escher Gaalgebierg
10h00 bis 19h00

ac
h

org. Ville d’Esch-sur-Alzette

Ba

ske
t

D ës c

htennis Biathlon

Ta
ek
wa
ndo
Tenni
s

ch
lS
bal
oot
Volleyball F

Sport, Spil
l a Spaass

se
s
i
hé
c
s
Bo u

n

u
l
.
h
c
es

Tombola
Garderie fir Kanner vun 2-8 Joer
Navette : Parking Cactus & Hôtel de Ville

RAPPORT ANALYTIQUE
Nº 3 / 2009

ESCHER GEMENGEROT

Séances du Conseil communal du
vendredi 8 mai 2009
vendredi 15 mai 2009

WWW.ESCH.LU

