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Conseillers présents:

M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – Mme Taina Bofferding – M. Daniel Codello – 
Mme Astrid Freis – M. Marco Goetz – M. Mike Hansen – Mme Annette Hildgen – 
M. Henri Hinterscheid – M. Jean Huss – M. Théid Johanns – M. PierreMarc Knaff – 
M. Martin Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig – M. Everard Wohlfarth – M. André Zwally

Conseillers absents:
/

Ordre du jour
 Page
Réunion publique

1. Assermentation d’un nouveau membre du conseil communal 

Réunion à huis clos

2. Désignation d’un candidat à la nomination à la fonction de bourgmestre; 
décision 

3. Désignation d’un candidat à la nomination à la fonction d’échevin; 
décision 

4. Questions de personnel (présentations de candidats, nominations 
aux emplois, promotions, démissions); décision  

5. Nomination à la vacance au conseil d’administration de l’office social; 
décision 

Réunion publique

6. Information au public des décisions de personnel 4
7. Correspondance 5
8. Renouvellement du collecteur principal et renaturation de l’Alzette; 

présentation et décision 5
9. Urbanisme:  13

a) PAP „Nonnewisen 2B“; présentation et décision
b) PAP „Nonnewisen 3B“; présentation et décision
c) PAP „Nonnewisen 2C“; présentation et décision

10. Conventions: 12
a) Avenant à la convention avec l’asbl 4motion; décision
b) Convention avec le Ministère de l’Education Nationale concernant 

les cours pour adultes 2013/2014; décision
11. Personnel; décision 16
12. Plan de gestion des forêts pour l’exercice 2014; décision 17
13. Devis supplémentaire; décision 17
14. Musée de la Résistance: titre de recettes; décision 17
15. Concessions sépulcrales; décision 17
16. Relevé et Rôle Supplétif; décision 17
17. Subsides extraordinaires; décision 17
18. Transaction immobilière; décision 18
19. Commissions consultatives; décision 18
20. Contrats de bail; décision 18
21. Règlements de la circulation routière; confirmation et décision 18
Résumé en français 19
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6. Information au public des décisions de personnel

6. Information au public des 
décisions de personnel

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Sou, 
léif Kolleginnen a Kollegen, Dir Dammen 
an Dir Hären. Nodeem elo déi Sitzung am 
Huis clos stattfonnt huet, kann ech Iech 
zwou Saache matdeelen. Dat eent si 
Matdeelungen déi d’Press normalerweis 
no all Huis clos kritt. Dat anert ass awer 
well mer eng aussergewéinlech Situatioun 
haut hei hunn, hunn ech dann d’Éier Iech 
hei zwou Matdeelungen ze maachen. Déi 
éischt ass déi, datt Dir jo alleguerte wësst, 
datt no de Wahlen an no der Regierungs
bildung eis fréier Buergermeeschtesch, 
d’Madame Lydia Mutsch, zur Gesond
heetsministesch ginn ass. 
Doduercher ass dee Posten hei am 
Gemengerot fräi ginn. Nom Wahlgesetz 
ass et de Gemengerot deen dann eng 
Designatioun vun deem Posten dem 
Inneminister virschléit. Mir hunn dat am 
Huis clos gemaach. Et war eng Kandida
tur déi virloung. Dat war d’Kandidatur 
vun der Madame Vera Spautz an ech 
kann Iech soen, an et mécht mer ganz 
grouss Freed, datt d’Madame Vera Spautz 
mat alle Stëmme vun alle Parteien, vun 
alle Fraktiounen hei am Gemengerot 
gewielt ginn ass. Dat heescht, vun 19 
Stëmmen déi méiglech waren, huet 
d’Madame Spautz och 19 Stëmme kritt, 
an ass doduercher eis nei Buerger
meeschtesch, wa se dann och nach vum 
Ministre de l’Intérieur dann am Ufank 
Januar vereedegt gëtt. Ech felicitéieren 
der Madame Spautz domadder.“
(Applaus)

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci.“

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Ech 
hunn am deemselwechte Sënn och 
d’Freed, well jo doduercher och e Posten 
am Schäfferot fräi ginn ass, do war eng 
Kandidatur do, dat war d’Kandidatur 
vum Här Daniel Codello. An ech hunn 
och do d’Freed hei Iech kënne matzedee
len, datt vun deenen 19 Stëmmen hei 
am Gemengerot, den Här Daniel Codello 
och 19 Stëmme kritt huet fir an de Schäf
ferot hei nozeréckelen. Och dem Här 
Codello eis Felicitatiounen. 
(Applaus)
Dat gesot, ass et esou, datt all aner Déci
sioun déi am Huis clos iwwer d’Personal 
geholl gi sinn, déi kritt d’Press wéi 
ëmmer no all Gemengerotssitzung mat
gedeelt.” 
A) Démission.
Démission à accorder, sur sa demande et 
avec effet au 1er janvier 2014, à Madame 
Danielle Colombo ép. Sassel.

B) Application de l’article 90 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 
1988 qui stipule entre autres qu’en cas 
d’empêchement de longue durée du 
secrétaire communal ou de vacance de 
son poste, un remplaçant est désigné par 
le conseil communal, sous l’approbation 
du ministre de l’Intérieur.
Monsieur JeanPaul Espen est à charger 
du remplacement à longue durée du 
secrétaire communal.
C) Promotions
Carrière de l’ingénieur.
Promotion avec effet au 1er mars 2014 
de Madame Janine Bisdorff, affectée en 
tant qu’ingénieur géomètre au départe
ment des travaux municipaux, aux fonc
tions d’ingénieur première classe (grade 
16).
Carrière du rédacteur
1) Promotion avec effet au 1er janvier 
2014 de Monsieur Guy Neumann, aux 
fonctions d’inspecteur principal 1er en 
rang (grade 13).
2) Promotion avec effet au 1er janvier 
2014 de Monsieur Joe Barthel, aux fonc
tions d’inspecteur principal 1er en rang 
hors cadre (grade 13).

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): 
„Domadder géif ech dann d’Wuert viru
ginn un d’Madame Vera Spautz.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci dem Här Huss. 
Op Grond vun deenen Décisiounen déi 
am Escher Gemengerot elo musse falen, 
haut gefall sinn, an an den nächste 
Wochen nach wäerte falen, ass et esou, 
datt mer natierlech och eis Buerger
meeschtesch déi elo Gesondheetsminis
terin ginn ass, d’Madame Lydia Mutsch, 
wëlle gebührend aus dem Gemengerot 
verabschieden. Dëst wëlle mer maachen, 
wann am Januar, den 13. Januar de Bud
get virgestallt gëtt mëttes, dat ass ausser
gewéinlech och, ebe wéinst den ausser
gewéinlechen Ëmstänn. Méindes mëttes 
den 13. Januar ass um 17.00 Auer 
Gemengerot a mir invitéieren d’Madame 
Lydia Mutsch als Gesondheetsministesch, 
awer als ehemoleg Buergermeeschtesch 
dann hei um 18.00 Auer bei eis an de 
Gemengerot, fir dann dat och kënne 
gebührend ze maachen an datt mer 
dann och net méi faisant fonction sinn, 
mä datt mer da vereedegt ginn. Wann 
elo haut alles klappt mat de Pabeieren 
hin an hir fueren, da misst dat och klap
pen, datt an der éischter Woch no der 
Vakanz kann d’Assermentatioun vun dem 
Här Dan Codello a mir dann och beim 
Minister virgeholl ginn a mir géifen dann 
deen Dag Iech natierlech alleguerten 
invitéieren um 18.00 Auer present ze 

sinn, an dat dann en Präsenz och vun der 
Madame Lydia Mutsch ze maachen, well 
dat och einfach ubruecht ass an den néi
dege Respekt virun hir ass.
Natierlech ass et och esou, datt wann en 
neie Conseiller, eng nei Conseillère hei zu 
Esch an de Gemengerot kënnt, déi 
d’Wuert kritt fir hir Untrëttsried ze halen. 
Mir hunn haut de Moien um 09.00 Auer 
eng nei Conseillère bei eis an de Gemen
gerot opgeholl. D’Madame Astrid Freis, 
déi elo eng weider Fra an dësem Gemen
gerot ass, déi eis elo hei ënnerstëtzt 
duerch déi ënnerschiddlech Verännerun
gen déi stattfonnt hunn an ech wéilt och 
vläicht direkt soen, och wann ech elo 
schonn op där Plaz sëtzen, nach net ver
eedegt sinn als ‘ff’ oder mer alleguerten 
esou sëtze wéi mer sëtzen, huet domat 
ze dinn, hei si just 19 Plazen an 19 
Mikroen. A wa mer dann nach mussen e 
Stull dertëschent maache bis no der 
Assermentatioun oder zwou, gëtt et 
komplizéiert an enk. Dofir hu mer dat 
dann elo einfach schonn esou geregelt 
wéi mer an Zukunft sëtzen. Op jidde Fall 
si mir immens frou als Gemengerot, 
d’Madame Freis an eise Reien opzehue
len an ech géif se bieden elo hir 
Untrëttsried hei an dësem Gemengerot 
ze halen.“

Astrid Freis (LSAP): „Gudde Moien Dir 
Dammen an Dir Hären. Ech soen an 
enger éischter Phas direkt eiser neier 
Buergermeeschtesch, der Madame Vera 
Spautz Merci a wënschen nach eng Kéier 
vill Gléck fir d’Zukunft op hirem neie Pos
ten a vill Courage. Mä deen huet si jo, 
dat huet si jo scho bewisen an der Ver
gaangenheet. Ech wëll och eiser ExBuer
germeeschtesch, der Madame Mutsch 
Merci soe fir déi gutt Aarbecht déi si hei 
zu Esch geleescht huet a wënschen hir 
och all Guddes op hirem neie Posten als 
Ministesch. Dann och nach menge 
Komerodinnen a Komerode vu menger 
Partei, der LSAP, Merci fir déi gutt 
Zesummenaarbecht bis elo an deene ver
schiddene Kommissiounen, fir hire super 
Empfang a fir déi Kollegialitéit déi mir 
vum éischten Dag u spontan haten. 
Natierlech soen ech och deenen Escher 
Biergerinnen a Bierger villmools Merci, 
dass si mir bei deene leschte Gemenge
wahlen hir Stëmm an hiert Vertraue ginn 
hunn, an dass ech elo dofir hei als 
Conseillère däerf am Gemengerot dobäi 
sinn. Ech wäert alles drusetze fir si net ze 
enttäuschen. 
Ech wëll mech just elo kuerz hei virstellen 
deene Leit déi mech nach net kennen. 
Ech si viru 54 Joer hei zu Esch bal op der 
Gemengeplaz, also der fréierer Norbert 
Metz Plaz an enger Aarbechterfamill vun 
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7. Correspondance / 8. Renouvellement du collecteur principal et renaturation de l’Alzette

8 Kanner, lauter Meedercher, gebuer. An 
enger aarmer mä awer glécklecher 
Famill. Ech sinn hei zu Esch an d’Schoul 
gaangen. Fir d’éischt an d’Groussgaass, 
dunn an d’Dellhéicht a fir d’lescht zu Lal
leng, wou mäi Papp mech da mat 14 
Joer erausgeholl huet a mech bei de 
Bä cker Lanners schaffe geschéckt huet. 
Dat war esou flott, dass ech direkt 11 
Joer do bliwwe sinn. Vu 14 bis 25 Joer an 
esou zimlech alles do geschafft hu wat ze 
schaffe war an dat ganz oft vu moies bis 
owes. Ech si mat 18 Joer bestued ginn an 
hunn nach ëmmer deeselwechte Mann, 
also war et e gudden.
(Gelaachs)
Mat 24 Joer hunn ech mäi Jong Steve 
kritt. Ech hu mech mat 28 Joer an enger 
Escher Immobilière gemellt, sinn enga
géiert ginn an hunn do 5 Joer geschafft 
bis ech mech dann 1992 selbstänneg 
gemaach hunn. Hunn also elo zënter 20 
Joer meng Agence hei zu Esch. 2009 sinn 
ech als Presidentin vum Escher Ge 
schäftsverband der ACAIE gewielt ginn. 
Wourunner ech mech mat grousser Freed 
a menger Kandheet a Jugend erënneren, 
sinn all déi Aktivitéiten déi mir 8 Meeder
cher hei zu Esch gemaach hunn, vun 
Turn veräin EschoisFraternelle, Bibliothéik, 
Schwammveräin Era, Chorale Louis Petit, 
d’Escher Majoretten, d’Theatergrupp etc, 
just kee Fussball well déi Zäit hunn d’Mee
dercher kee Fussball gespillt. Schlitt a Roll
schong gefuer am grousse Park, Déiere 
kucke gaangen, esouguer an de Reitstall 
do uewen um Gaalgebierg, Sonn des an 
eis Schwämm eis wäsche gaange fir 5 
Frang. All Schoulvakanzen an der Wald
schoul verbruecht a mat sämtleche Kan
ner aus der Noperschaft vun allen Alters
klassen, Nationalitéiten a Sozialschichte 
gespillt. Mir waren dacks zu méi wéi 20 
Kanner am Schlasspark. Mir sinn och bei 
de Kill an d’Avenue eis Nues platt drécke 
gaange fir do de Fernseh kënnen ze 
kucken. Do war souguer am Gank vum 
Buttek en Hautparleur installéiert, dass mir 
alles matkritt hunn, well doheem hate 
mer kee Fernseh, mä dat war awer net 
schlëmm. Merci, Här Kill, duerch Iech hu 
mer keng Episod vum Pippi Langstrumpf a 
vum Bonanza verpasst. 
All déi Aktivitéite ware gratis an eng 
super Affär war natierlech och eng Tut 
vum Kleeschen déi mir konnte bei de Pic
nic an d’Uelzechtstrooss siche goen. Do 
war och nach 2x Kiermes am Joer wou 
mer ganz aktiv hannert der Stadmusek 
gelaf sinn a jiddweree 5 Tickete kritt huet 
fir op d’Karussell wou mäi Papp mat 
opgeriicht hat. Ech menge schonn, dass 
meng sozial Astellung vu menger Kand
heet a Jugend ausgeet an ech mech dofir 
esou fir Esch a seng Bierger interesséie

ren. A besonnesch fir déi Leit deenen et 
och net esou gutt geet. Mir brauchen 
natierlech hei zu Esch Bierger vun alle 
sozial Schichten, well dat ass immens 
wichteg eng Mixitéit ze hunn. Et gëtt 
och eng grouss Palette vu kulturellen an 
intellektuelle Produiten hei zu Esch uge
buede fir egal wéi déck oder manner 
déck de Portemonnaie ass. 
Jo, d’Zäiten hu geännert, mä ech 
mengen dass d’Escher Bierger haut wéi 
an der Vergaangenheet méi wéi jee un 
hire Buergermeeschter an un de ganze 
Schäffen an un de Gemengerot wëlle 
gleewen an ech hoffen, dass ech dozou 
bäidroe kann, fir dass ons Equipe hei alles 
an d’Weeër wäert leeë fir hinnen ze hëlle
fen an dëse schwéieren Zäiten. Si bero
den an ënnerstëtze wäert, si no vir 
 bréngt egal wéi hir Faarf, hir Nationali
téit, hir Relioun, hir Sexualitéit an hir 
politesch Meenung ass. Zemools wou et 
haut net méi wéi fréier ass, vun haut op 
mar eng aner Schaff fannen, eng Wun
neng fir en abordable Präis, dass keen hei 
zu Esch méi muss op der Strooss leien an 
net weess wéi hie sech a seng Famill soll 
ernähren. Dass all Kand eng Plaz an 
enger Schoul, enger Maison Relais oder 
enger Crèche kritt, dass jiddwereen déi
selwecht Chancen hei kritt, dat wën
schen ech mir fir Esch. 
Als Vertriederin vun den Escher Ge 
schäftsleit läit mir besonnesch um Häerz, 
dass déi Escher Clienten déi an eis schéin 
Uelzechtstrooss an hir Niewe stroosse 
wël len akafe kommen, sech wuel a 
sécher fillen, fir dass d’Gespréich, dass 
Esch keen esou gutt Pflaster méi wier, 
ophéiert. Dass Esch eng schéin, sécher, 
agreabel a modern Universitéitsstad gëtt, 
dofir hu sech Leit agesat an dat muss viru 
gefouert ginn. Ech gleewe fest un Esch, 
un dës capabel an experimentéiert Leit 
déi hei op der Gemeng sech asetzen an 
ech sinn immens frou a stolz drop hei 
kënnen dobäi ze sinn a wëll op jidde Fall 
mat dorunner schaffen an hëllefe fir Esch 
dat Bescht erauszeschloen. 
Merci villmools.“
(Applaus)

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci der Madame 
Freis, déi wéi Dir matkritt huet, aus hiren 
Erläuterungen an der Escher Equipe hei 
wierklech gutt opgehuewen ass.”

7. Correspondance

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Ech géif zum nächste 
Punkt kommen. Ënner Korrespondenz läit 
näischt vir.” 

8. Renouvellement du collecteur 
principal et renaturation de 
l’Alzette; présentation et 
décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Mir géifen dann direkt 
dem Här Hinterscheid d’Wuert gi fir e 
längere Marathon haut de Moien am 
Gemengerot als éischt Presentatioun 
vum neie Collecteur principal.
Och eng Première, mat Televisioun.“

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
„Merci. Ech hoffen, dass mer net dat 
üblecht erliewen, den Demobug, wann 
een eppes fir d’éischt mécht, da geet et 
jo meeschtens schief. Mir hu versicht 
deen Dossier hei, deen e komplexen Dos
sier ass, deen e ganz voluminéisen Dos
sier ass, mol op eng pabeierspuerend an 
trotzdem verständlech Manéier opzebe
reeden an dofir haut d’Première, dass mer 
dat iwwer Projektiounen op Bildschiermer 
maachen. Ëm wat geet et? 
Et geet einfach ëm en Dossier, mat deem 
hei d’Gemeng scho laang schwanger 
geet. En Elefant, e Pachyderme brauch 
normalerweis vun der Zeugung bis zur 
Gebuert tëschent 2 an 3 Joer. Dee Kanal 
hei – do hanne sëtzt nach een dee gehol
lef huet en ze zeugen, den Här Weidig – 
deen dauert elo schonn 10 Joer. Dee 
begleet mech a menger Schäfferotsaktivi
téit eigentlech vum éischten Dag un an a 
Form vun Etuden an nach eng Kéier Etu
den an dann erëm Ënnersichungen an 
endlech ass et esou wäit. Endlech ass et 
esou wäit. Mir hunn de Projet fäerdeg. 
Firwat ass et esou komplizéiert ge wiescht? 
Et muss ee wëssen, dass eigentlech, wann 
ech elo eens ginn hei mat deem Déngen, 
dee Kanal ass bal op den Dag virun 100 
Joer décidéiert ginn. Mir hunn al Doku
menter erëmfonnt. Zënter 90 Joer gëtt 
d’Escher Ofwaasser op der Kläranlag zu 
Schëffleng behandelt. Wa mer wëssen, 
dass mer gestrooft ginn als Stat fir Kläran
lagen am Land déi et nach net gëtt, kann 
ee soen, dass Esch déi Zäit och schonn 
d’Trendsetter war, also virun 100 Joer 
ronn, sinn d’Décisioune geholl gi fir 
d’Escher Ofwaasser an engem Kollekter ze 
faassen an op enger Kläranlag ze traitéie
ren. Och wann déi sécher net déiselwecht 
Performancen huet wéi déi modern 
Kläranlagen haut an och déi gi jo nach 
erëm ausgebaut. 
Et ass esou, dass de Kanal 100 Joer huet. 
Dir hutt e puer Fotoen iwwert den Zou
stand dervun. Also e fänkt un, zesummen 
ze falen. De Moment geet et nach. Mer 
mussen eis just virstelle wann deen eng 
Kéier zesumme fält, dann hu mer e gréis
sere Problem hei. Alles wat am Amont 
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vum Kanal ass, an do gehéiert dann alles 
wat ëm d’Uelzechtstrooss dréit sécher 
dozou. Et ass och esou, dass duerch den 
Alter an duerch d’Baumaterial dee Kanal 
net méi dicht ass. Net méi dicht ass, wat 
zur Konsequenz huet, dass d’un côté 
Waasser aus dem Grondwaasser eraleeft 
an d’un autre côté awer och déi Saachen 
déi mer jo eigentlech net wëllen, dass se 
an d’Grondwaasser, an d’Ëmwelt sech 
verspreeën, derduerch sickeren, amplaz 
op d’Kläranlagen ze lafen. Also dee Kanal 
ass einfach um Liewensenn ukomm an 
dofir gëtt et Zäit, dass en ersat gëtt. 
Do ass déi al Trace. Dat ass d’Bestands
dokumentatioun wéi e gelaf ass. Also 
wann Dir dat do gesitt da fannt Dir Iech 
sécher net esou liicht erëm wann Dir vun 
uewen an der Mëtt gesitt dee Stréch, 
deen esou da riicht erëm no ënne geet, 
dat ass am Fong den Tracé vun der Péné
trante, haut, fir Iech ze orientéieren. An 
dee grousse roude Punkt hanne riets 
uewen, dat ass d’Kläranlag zu Schëffleng. 
Also dat ass also den Tracé haut vum 
Kanal deen duerch d’rue de Bergem gelaf 
ass, laanscht d’Pénétrante erof an dann 
duerch de Pudel eriwwer Richtung 
Schëffleng. Do sinn Tracéen, Gefällen, 
eppes wat cocasse ass, do hunn ech och 
laang gebraucht a Gott säi Dank hunn eis 
Ingenieure mer gehollef, well ech mech 
einfach net méi erëmfonnt hunn, déi 
muss ee liese vu riets no lénks. Mir sinn 
traditionell gewinnt déi ganz Tracée vu 
lénks no riets ze liesen, dofir kënnt een 
net ëmmer eraus, wann een dat fir 
d’éischt liest.
An dann eppes anescht wat och ganz 
interessant ass, déi sougenannten Düker
anlage, wat ass dat? Dat ass de Principe 
des vases communicants, dat ass fir 
ënnert der Uelzecht duerch ze kommen, 
déi jo am Wee loungen a mir hu misste 
mam Kanal d’Uelzecht ënnerqueren, an 
do ass fir deeselwechte Quierschnëtt 
dann ze behalen am Kanal, well een déi 
Déift net hat, sinn 2 Réier gemaach gi fir 
deeselwechte Volume ze halen an de 
Principe vun de vases communicants: 
Uewe méi héich, den Drock dréckt et op 
där anerer Säit erëm eriwwer an da leeft 
et virun. Dat war déi Zäit schonn en 
techneschen Exploit fir dat ze plangen an 
en place ze setzen an et huet 90 Joer 
fonctionnéiert, ouni dass mer e Réckstau 
haten. 
Wat hu mer haut? Dir gesitt do op deem 
Tracé deen ale Kanal deen ech virdru 
gewisen hunn, den éischte Kollekter. 
Deen ass deen esou e bësse méi 
brongelzegen, deen uewen iwwert d’rue 
de Bergem laanscht d’Pénétrante erof
geet an dann duerch de Brill Richtung 
Schëffleng an dann hu mer en aneren, 

zweete Kanal, de Kanal Süd, de Kollekter 
Süd, deen och vu Schëffleng eriwwer bis 
un d’Dippecht, do wou de Centre com
mercial Cactus ass an an der Lëtzebuer
ger Strooss do deen anere rejoignéiert.
Deen neie Kollekter, den Haaptkollekter, 
dat déckt Stéck, dat geet da vum Pudel, 
den CR170A deen Dir do gesitt, dat ass 
d’Pénétrante haut, d’Pénétrante Lalleng, 
an do geet e riicht duerch de Pudel 
eriwwer Richtung Schëffleng. En huet 
awer do e puer Ouvragen ze queren, do 
komme mer herno nach drop, an e faasst 
do deen ale Kanal vun uewen erof an der 
rue de Bergem laanscht d’Pénétrante 
erof, erfaasst deen Deel deen eigentlech 
de Quartier Lalleng an d’Lëtzebuerger 
Strooss opfänkt, iwwert e Stéck wat 
ënnert dem Boulevard Pierre Dupong 
erduerch geet an erfaasst de Kollekter 
Süd deen derlaanscht wierkt vu Schëff
leng gesitt ënnen an deem en iwwert de 
Boulevard Aloyse Meyer och laanscht 
d’Bett vun der Uelzecht eropgeet fir och 
do an de groussen Haaptkollekter virun 
ze goen. 
Sou, elo muss ech kucken, dass et mer 
net ze séier geet hei. Do gesäit een elo 
vläicht net esou gutt, mä mir wollten 
Iech awer e puer Illustratioune gi wat 
deen Ouvrage ass a firwat dass dee Präis 
herno deen ass deen et ass. Dat éischt ass 
mol einfach, dass een eng rieseg Installa
tions de chantier huet, well dee Kanal 
gëtt op ganz vill Tracë gedréckt. Als Fon
çage net offe verluecht, well wa mer 
duerch d’Naturschutzgebitt Pudel ginn, 
dann ass et vläicht net gutt wann een op 
där Déift muss Grief maachen. Do ass et 
fir d’Ëmwelt besser an och fir d’Weidergoe 
vum Chantier besser wann een dat iwwert 
en ënnerierdesche Fonçage mécht, esou 
d’selwecht wéi dat wat een och haut net 
méi gesäit a wat eigentlech déi wéinegst 
Leit gesinn hunn, wéi  laanscht d’Weiere 
bei Raemerech, laanscht  d’RN31 dee 
Kanal geluecht ginn ass, dee Schacht 
geluecht ginn ass, wou déi ganz Elektro
leitungen draleien. 
E puer Illustratiounen, Installations de 
chantier fir eng vun deene grousse Start 
an Zilgrouwen ze maachen, wou mer 
nach drop kommen. D’Fosse de départ, 
dat läit richteg déif. Dat ass an engem, 
esou ähnlech wéi de Parking hei gebaut 
ginn ass mat deene Pieuxen, stabiliséiert, 
ronn Gruef, do bannen ukënnt. E gëtt 
duerchgefräst an hannendru ginn d’Réier 
gedréckt. Do sinn d’Réier. Dat sinn déi 
grouss Réier, 200er Réier, do kann een et 
ganz gutt gesi wéi een do derduerch ka 
goen. Firwat sinn déi esou héich? Ma et 
ass fir en Entretien ze garantéieren. Deen 
Ouvrage soll erëm eng Kéier an 100 Joer 
wa méiglech fonctionnéieren. Et ass och 

do an den Ausschreiwunge gekuckt ginn, 
dass et e Material ass wat déi Liewens
dauer huet, wat dicht bleift déi Zäit an 
dofir ass et en extra Beton mat Polymer a 
Polyester an ech weess net wat nach alles 
dra fir déi Dichtegkeet sécher ze stellen, 
dass weder Infiltratiounen nach Exfiltra
tioune kënne stattfannen. 
Esou gesäit dee ganze Chantier aus. Esou 
gesäit e Mann aus deen herno duerch 
dee Kanal leeft. Do ass eng Tête de 
forage wou virgedréckt gëtt an hannen
drun, iwwert déi Tête de forage kommen 
direkt d’Réier hannendrun no. Dat ass 
einfach fir ze illustréiere wéi dat gemaach 
gëtt. Do ass déi ganz Sammlertrace, also 
de Lous A, den Haaptkollekter, dee vun 
der Pénétrante ganz lénks Richtung 
Schëffleng eriwwer geet an do hu mer 
déi éischt grouss Installation de chantier 
laanscht d’Pénétrante. Mer hunn dann 
eng Zilgrouf. Dat ass déi zweet hannen
drun a mir hunn eng Start an Zilgrouf, 
ech erklären och nach wat dat bedeit, 
wou mer eng Kéier an déi eng Richtung 
drécken an eng Kéier an déi aner 
Richtung drécken. Dat gëtt elo e bësse 
méi ersichtlech an deem nächsten. 
Mir hunn do deen éischte Punkt, direkt 
bei der Pénétrante. Dat ass dat éischt wat 
do ze maachen ass, dat ass d’Ënnerque
rung vun deem Fiichtgebitt vum Pudel. 
Do geet et vun där éischter Grouf 
eriwwer a Richtung Schëffleng. Dann ass 
dat nächst, dat ass och eng Erausfuerde
rung. Dat ass d’Ënnerquerung vun deem 
Gleis wat tëschent Arcelor/Mittal an 
deene verschiddene Wierker geet a wat 
och mat zum Deel d’Zementswierk 
déservéiert. Nächste Punkt ass deen, do 
geet de Kanal net méi riicht. Do muss en 
e grousse Bou maachen, vir laanscht de 
Vëloswee leeft en dann, dee Richtung 
Schëffleng geet, duerch d’Héidenger 
Strooss, fir dann herno finalement d’Col
lectrice du Sud, d’A13 zu Schëffleng an 
d’Uelzecht zu Schëffleng ze ënnerqueren. 
D’Collectrice du Sud, 12,5 m déif muss 
do de Kanal sinn, an d’Uelzecht do 
brauch et net esou déif ze goen. Dat ass 
nëmmen 2,5 m. Do einfach Illustratioun, 
wann een et erkenne kann. Et ass eng 
ganz reng Linn an der Mëtt. Dat ass déi 
vum Grondwaasserspigel an do gesitt Dir 
d’Gefäll vun deem Kanal an och déi ver
schidden Ouvragen drop, dee Pic an der 
Mëtt dat ass do wou dat Gleis wat op 
Arbed Schëffleng ass, muss ënnerquert 
ginn. 
Nach eng Kéier verschidden Tracen, e 
bësse méi grouss. Voilà, do ass eng Zil
grouf, net eng Startgrouf, mä dat ass eng 
reng Zilgrouf. Et ass jo esou? Et ass eng 
Start an eng Zilgrouf. Ech hu geduecht 
d’Start an d’Zilgrouf wär déi mam Bou? 
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Dat do ass dann eng Start an Zilgrouf 
wou mer op enger Plaz fortfueren. Déi 
huet en Duerchmiesser vun 12 m an do 
geet et eng Kéier Richtung Esch fort an 
eng Kéier Richtung Kläranlag. Bon, esou 
wéi esou eng Start an Zilgrouf ausgesäit, 
wéi dat herno dra läit. Do ass déi zweet. 
Dat ass eigentlech nëmmen eng Zilgrouf. 
Dat ass do wou de Bou ugeet Richtung 
Schëffleng, wat mer virdru gesinn hunn. 
An da gesitt Dir uewen, et muss ee jo dat 
wat awer de Moment nach versuergt 
gëtt, muss een och erëm eng Kéier 
opfänken, an dat ass en Deel vu Schëff
leng aus der Héidenger Strooss, dee geet 
herno mat an dee Kollekter era wéi dat 
elo zënter 100 Joer ass. 
Dat do stéiert eis alles nach net schreck
lech hei an Esch. Dat do leeft jo quasi an 
der Brousse. Mä elo fänkt et u méi kri
tesch ze ginn an elo fänken och un 
d’Komplexitéit vum Dossier. Dat ass de 
Kollekter B, dat ass dee wou mer de Kol
lekter vum Boulevard Pierre Dupong bis 
erop op d’Pénétrante féieren, fir dass en 
do erëm an den Haaptkollekter ka goen. 
An dat gëtt e bësse méi komplizéiert, 
well dee gëtt dann och no Bauweis 
gemaach. Dat geet domat un, dass e fir 
d’éischt déi bestehend Kanalisatioun am 
Boulevard Pierre Dupong, ongeféier do 
wou déi Bréck ass déi iwwert d’Lëtze
buerger Strooss geet a virugeet, fir un déi 
bestehend Kanalisatioun fir déi aus der 
rue de Bergem och nach opzefänken, déi 
da laanscht d’Pénétrante Lalleng erof
kënnt fir dann och iwwert deen dote 
Wee an den Haaptkollekter ze kommen. 
Dat do sinn d’Schnëtt. Ech mengen dat 
ass an Tracen.
Dann den nächste Punkt, dat ass dee 
vum Boulevard Aloyse Meyer fir de 
südleche Kollekter ze faassen. Dat gëtt 
am Fonçage gemaach an do geet et esou 
ongeféier op der Héicht vun der Rési
dence Theisen un an dat gëtt op 365 m 
ënnert dem Boulevard Aloyse Meyer 
gedréckt bis et erauskënnt do ongeféier 
wou déi éischt Haiser sinn am Pudel a 
wou d’Uelzecht erëm apparente gëtt. An 
do geet et da laanscht d’Uelzecht erop 
an offener Bauweis, lénks vum Uelzecht
ufer an dann och lénks laanscht d’Péné
trante Süd erop bis uewen do wou deen 
zweete Kollekter kënnt, deen aus dem 
Boulevard Pierre Dupong kënnt a wou 
déi zwee zesummen dann d’Pénétrante 
quere fir an den Haaptkollekter ze goen. 
Deen éischten Deel ass e 1.600er, also 
net grad esou grouss wéi deen aneren an 
deen offene Kanal dat ass e 1.400er an 
ënne gëtt deen nach eng Kéier gefaasst. 
Voilà, do gesitt Dir nach eng Kéier de 
ganze Wee och wéi déi geplangten Trace 
ass a wéi déi geplangten Installatioun ass, 

e bësse méi grouss erausgezoomt. Alles 
dat nach eng Kéier dat wat ech gesot hu 
vun uewen erof wat d’rue de Bergem 
gefaasst gëtt, wou de Boulevard Pierre 
Dupong eriwwer kënnt a wou ënnen 
dann de Kollekter, just de südleche Kol
lekter, wou déi dräi zesummen da sech 
an den Haaptkollekter déverséiere fir 
dann a Richtung Schëffleng ze goen.
Voilà, esou gesäit dat aus. Dat gëtt offe 
gebaut. Do musse mer natierlech virdrun 
den Etat des lieux maachen. Well do 
komme mer relativ no un d’Haiser erun. 
Do gëtt et dann duerno stabiliséiert mat 
Gabionen an erëm zou getippt an da 
gëtt et natierlech erëm der Natur fräi 
iwwerlooss. 
Den Aloyse Meyer, duerch Pressung also 
op der Héicht ongeféier wou dee Parking 
elo ass, wou d’Spidol do geréiert, 
eriwwer Richtung Arbed Schëffleng, 
Richtung Uelzecht. Dat Ganzt huet en 
Impakt op de Verkéier. Also fir d’éischt 
mol, d’Pénétrante Lalleng bleift quasi 
permanent op bis dee Moment wou se 
gequert gëtt. Et muss eng Kéier gequert 
ginn, dat ass ronn e Mount an dat wäert 
entweder ganz zum Schluss vum Chan
tier oder iergendwann eng Kéier der
tëschent sinn, wann et sech gutt maache 
léist, well dat ass ganz präzis ze tackeren 
an ze maachen. Soss ass d’Pénétrante 
eng Kéier zweespureg vun ënnen erop 
op an eng Kéier zweespureg vun uewen 
erof op an et ass eis wichteg, dass déi 
viru fonctionnéiert well soss guer näischt 
méi ka fonctionnéieren. An da kënnt 
iergendwann och, wat ech elo grad 
gesot hunn, do läit de Chantier dann op 
der lénker Säit, da fiert de Verkéier 
iwwert d’riets Säit, awer nëmmen zwee
spureg. 
E bësse méi komplex gëtt et wa mer am 
Boulevard Pierre Dupong schaffen, do hu 
mer op jidde Fall ee Moment och d’Péné
trante gespaart. Dat ass wa mer d’Traver
sée maachen. Da gëtt natierlech de Ver
kéier iwwer d’Lallenger Strooss ëmgeleet 
Richtung A4. An de Verkéier fir de Mon
keler unzedingen, dee gëtt – dat hate 
mer schonn, mer hu se d’lescht Joer eng 
Kéier gequert – dee gëtt dann duerch 
d’Gewerbegebitt wat do op der Säit vun 
der Autobunn läit, bedingt. A momenter
weis ass och den Trafic local perturbéiert 
a muss ëmgeleet ginn, mä e bleift op 
jidde Fall och ëmmer bestoen, well de 
Quartier muss bannendran awer accessi
bel bleiwen. 
Dann dat lescht Stéck wat näischt eigent
lech mam initiale Kollekter ze dinn huet, 
wat awer induzéiert ass duerch dee Projet 
dee mer alleguer kennen an op dee mer 
eigentlech och scho méi laang waarden, 
dat ass de Rondpoint op der Kräizung 

Lëtzebuerger Strooss/Aloyse Meyer/Bou
levard GrandeDuchesse Charlotte/Mon
nerecher Strooss, deen Oval deen do soll 
kommen, well et ass kee Rondpoint, et 
ass eigentlech eng Quetsch. Mä de Gira
toire Lëtzebuerger Strooss, do gëtt dann 
och de Kanal dee vun ënnen erop kënnt 
aus der Lëtzebuerger Strooss, den ale 
Kanal gëtt nach eng Kéier gefaasst a gëtt 
do och eriwwer gedréckt an de südleche 
Kollekter Richtung Aloyse Meyer. Do sinn 
och zwee Ingenieursbüroen, wann ee 
sech freet, firwat dass et eng Kéier deen 
een a firwat ass et eng Kéier deen ane
ren. Et ass ganz kloer, de Bureau Schroe
der dat ass deen deen de Giratoire mécht 
an deen anere Bureau TR, dee mécht dee 
vum Haaptkollekter, mä ech mengen déi 
gi mateneen eens. Se brauche sech jo 
just op där richteger Plaz ze treffen. Net 
wéi eng Kéier, et ass mol eng Kéier esou 
eng Reklamm gi mat Béier „Chef, wir 
haben ein Problem“, wou se d’Bréck 
gebaut hunn, wou se net beienee komm 
sinn. Ech sinn awer sécher dass si dat hei 
wäerte fäerdeg brénge sech do ze 
geroden.
Och erëm eng Kéier den Aloyse Meyer 
gëtt do och virun allem duerch d’Press, 
also do gëtt och net offe gegruewen. 
Dann den ënneschten Deel Richtung 
Giratoire vun der Lëtzebuerger Strooss 
och gepresst an dat eenzegt Stéck wat 
offen do muss geluecht ginn, dat ass 
laanscht d’Dippecht, fir ënnert der Dip
pecht erduerch ze kommen a fir dee Kol
lekter deen do ass, och nach eng Kéier ze 
faassen. Fir déi wou genau kucken, déi 
gesinn, dass de Kollekter niewent der 
Dippecht läit an net an der Dippecht. 
Voilà.
Dann, e leschten Deel vun dësem Dossier, 
dat ass d’Renaturatioun vun der Uelzecht, 
well wa mer da schonn amgaange sinn 
do ze schaffen, do huet och de Stat, ass 
jo e Projet un deem scho méi laang 
geschafft gëtt, dat ass d’Renaturatioun 
vun der Uelzecht. Déi gëtt dann an deem 
Kontext vum Projet mat gemaach a paral
lel gëtt och profitéiert op där aler Kanal
trace an do hu mer relativ vill, vill, vill 
mam Environnement missten diskutéieren 
a streiden, fir dass mer do de Vëloswee, 
déi Kanaltrace kënnen als Piste cyclable 
notzen, fir op engem riichte Wee, séchere 
Wee vun Esch no Schëffleng ze fueren an 
net duerch d’Naturschutzgebitt mussen 
ze fueren. Well wann een de Vëlo wëll 
promouvéieren, net als Tourismus an als 
Fräizäitfortbeweegungsmëttel, mä am 
deegleche Liewen, da muss ee riicht 
Weeër hunn an dat do realiséiert dat 
dann och. An esou gesäit dann herno dat 
Ausdehnungsgebitt vun der Uelzecht aus 
wa se renaturéiert ass. E bëssen d’Duer



Escher Gemengerot vum Freideg, den 20. Dezember 2013

8

8. Renouvellement du collecteur principal et renaturation de l’Alzette

stellung wéi et haut ausgesäit, a wéi et 
kann a 5 Joer ausgesinn. Fir d’éischt gëtt 
dat aalt Uelzechtbett erausgeholl. Et gëtt 
zougetippt an da sicht d’Uelzecht mat e 
bëssen Ënnerstëtzung vum Modelage 
vum Terrain sech hiren natierleche Wee 
an d’Mäanderen déi crééiere sech dann 
zum Deel selwer.
Dat Ganzt kascht Suen. Et ass natierlech 
fir 100 Joer. Et muss een dat ëmmer 
hannendru gesinn. Et ass fir 100 Joer. Mir 
wäerten net méi erliewe wann deen 
nächste Kanal nach eng Kéier muss nei 
gemaach ginn. Hoffentlech, well wann 
dat de Fall wär, dann hätte si schlecht 
geschafft déi do ënne sëtzen a genësser
lech grinsen, d’Ingenieuren. Also mir 
hunn den Haaptkollekter Lalleng SIVEC, 
dat si ronn 17 Mio, 12,7 Mio vum Stat 
subventionéiert a 4,1 Mio bleiwen do fir 
d’Gemeng. Den zweeten Deel, de Collec
teur principal Lalleng, dat si ronn 3,4 
Mio. 2,5 Mio de Stat an 950.000€ fir 
d’Gemeng. D’Renaturatioun vum Pudel 
déi ass elo mat 1 Mio ugesat. Déi wär da 
50/50, mä do si mer awer nach mam 
Stat op deem doten Dossier amgaang ze 
diskutéieren. Mir wëssen och nach net 
genau, wéi déi Renaturatioun sech elo do 
herno weider entwéckelt, mä dat do ass 
elo mol fir eis de worst case agesat, dass 
mer op jidde Fall erauskommen.
En moyenne gëtt dat en Taux de subven
tionnement fir dee ganze Projet, wann 
een alles dat zesummen hält, vu 75% 
wou de Stat iwwerhëlt. Dat ass och elo 
mat der Waasserwirtschaft esou wäit alles 
gekläert. Deen Dossier hei huet den 
Accord vum Waasserwirtschaftsamt, awer 
den definitive Subventionéierungsaccord 
kréie mer eréischt wa mer den Dossier, 
den Devis gestëmmt hunn als Gemenge
rot an dann de Ministere ginn. Mä et 
gëtt eigentlech legal keen Argument, 
dass mer en net kréien an duerfir géinge 
mer Iech och herno proposéiere bei der 
Deliberatioun, den Devis ze stëmmen, 
sous réserve dass d’Subventionnement 
esou kënnt wéi ech dat elo exposéiert 
hunn, dass mer deen Taux moyen vu 
75% kréien.
Sou, ech mengen elo sinn ech bal zum 
Schluss ukomm. Voilà. A wat heescht dat 
an der Zäit. Et ass nämlech och net 
onwichteg, et ass jo eng pluriannuell Pla
nung. Dat do baut ee jo net vun haut op 
mar. Am Prinzip wann de Gemengerot 
haut dat approuvéiert a wann de Stat 
definitiv säi Krop drop setzt, kënnt 2014 
nach net ganz vill op eis zou wat den 
Haaptkollekter ugeet. Do kënnt 2016 
eigentlech deen déckste Pak an da wäre 
mer 2017, um Enn 2017 wäre mer fäer
deg. De Kollekter zu Lalleng, de Carre
four Lalleng, de Giratoire, dat hänkt 

wesentlech dovunner of wéini dass dee 
Chantier ufänkt, mä déi 2 Chantiere kën
nen onofhängeg, deen ee vun deem 
anere lafen. Also den Haaptkollekter dee 
ka gebaut ginn an all dat anert ka separat 
dovu gemaach ginn an dat kann och 
anenee verzahnt ginn an dat ass net 
onwichteg ze wëssen. D’grouss Suerg ass 
fir eis och déi vum Haaptkollekter, well 
wann déi zesumme fält, dann hu mer e 
richtege Problem a wann ee kuckt, déi 
Gréisst an déi Streck wou dat duerstellt, 
do si 5.000 Kubikmeter sinn do Reserve 
dra fir opzestauen hannendrun. Also dat 
ass Stauvolumen, dat ass net wéineg. 
Dat ass de Finanzplang wéi een en elo an 
deenen Hypothese gesäit, mä dee ver
schiebt sech natierlech ofhängeg, wéini 
wat fir eng Autorisatioune kommen a 
wéini mam Giratoire zu Lalleng uge
faange gëtt. An eigentlech géing et eis 
arrangéieren, wa mer scho vill fäerdeg 
wären, déi Belaaschtung déi laanscht 
d’Pénétrante ass, wa mer de Boulevard 
Pierre Dupong scho fäerdeg hätten an 
dann de Giratoire eréischt géing ugoen, 
mä dat kënne mer eis leider net ëmmer 
eraussichen an dofir gëtt de finanzielle 
Plang elo adaptéiert en Fonctioun vun 
deenen Décisiounen déi do op Regie
rungsniveau elo nach ze komme sinn, 
deenen zäitlechen Décisiounen. An ech 
soen Iech elo mol Merci an ech hoffen 
ech war wierklech net ze laang.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci, Här Hinter
scheid. Den Här Zwally, den Här Baum, 
den Här Weidig, den Här Kox. Wéi eng 
Hären nach?” 
(Gelaachs)

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
“Ah, wat war dat dote béisarteg.”

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Den Här Zwally.“

André Zwally (CSV): „Merci, Madame 
Spautz. Ech wollt dann am Numm vun 
der CSV dem neie Waasserwirtschaftsmi
nister Merci soe fir déi flott Presentatioun 
déi hien hei gemaach huet. Et ass u sech 
esou, dass mer jo haut historesch Deeg 
erliewen, haaptsächlech och op dësem 
Niveau. Wa mer hei e Vote ze huelen 
hunn, déi an deenen nächst 100 Joer 
Bestand huet, da kann ee jo soen, dass 
mer wierklech an enger Nohaltegkeets
diskussioun sinn déi eis dann och erfreet. 
Mir wollten awer e puer Remarquë maa
chen, wat eis méi interesséiert. Et ass 
nämlech deen, déi Remarque wat d’Non
newisen ubelaangt, haaptsächlech wat 
dee Volet vun der Renaturéierung ube

laangt. Mir hu senger Zäit hei d’Diskus
sioun gehat, ganz am Ufank, wéi mer dat 
an Usproch geholl hu fir d’Stadentwéck
lung ze maachen um Niveau vum Quar
tier vun den Nonnewisen. Do hu mer 
och senger Zäit vun der ekologescher 
Renaturéierung geschwat. A mir hunn 
net méi spéit wéi viru gutt 3 Méint 
iwwert déi ekologesch Renaturéierung 
Diskussioun gehat, well dat och en Invest 
war deen awer finanziell eis eppes kascht 
huet an dee sollt op de Wee goe fir méi 
propper Waasser dann an d’Dippecht ze 
kréien déi et da viru gedroen huet, an do 
hu mer awer mat Erstaune festgestallt, 
dass eigentlech dat Resultat net komm 
ass esou wéi mer eis dat virgestallt hunn. 
Also mir géife wënschen, dass wa mer op 
deen dote Wee ginn an Investissementer 
maachen, da soll ee sech och mat der 
Propretéit vum Waasser auserneesetzen 
an da soll een och dofir suergen, dass 
Deeler dovunner, esou wéi mir eis dat 
och virstellen an esou wéi mer dat och 
gesot kréien, deementspriechend ausge
sinn. 
Dann hu mer deen zweete Volet an do 
ginn ech Iech recht, dat ass nämlech um 
Niveau vum Etat des lieux. Etat des lieux 
kënne mer eis erënneren, dass wéi mer 
Raemerech entwéckelt haten um Niveau 
vun dem Quartier Uni Belval, dass do 
eigentlech och Problemer entstane 
waren, nodeem verschidde Bauten uge
faangen hunn, haaptsächlech um Niveau 
vun der Strooss, do war et wichteg fir 
den Etat des lieux ze maachen, insofern 
wa mer op deen heite Wee ginn, ass et 
och fir eis als CSV wichteg, dass déi Leit 
déi am direkten Ëmfeld betraff gi vun 
deenen heiten Aarbechten, deement
spriechend opgekläert ginn an och deen 
néidege Soutien vun der Gemeng kréien, 
fir dass dat doten herno net zur Diskus
sioune kënnt déi mer eis net kënnen erla
ben.
Ech wollt awer nach soen, dass mer och 
viru Joeren eng Motioun hei gestëmmt 
hate vum Här Codello. Dat war eng déi 
iwwer Waasserwirtschaft gaangen ass, 
wou mer eis och deemools d’Wuert ginn 
haten, mir géife méi regelméisseg, vue 
dass dat awer eng Thematik ass déi eis 
alleguerte soll interesséieren, net nëmme 
regional, mä och landeswäit. An ech géif 
nach eng Kéier gären un déi dote 
Motioun erënneren, esou dass mer eis 
dann, wa mer dann op deen dote Wee 
ginn, méi regelméisseg mat dem Produit 
Waasser auserneesetzen, well et an der 
Zukunft dach awer eng aner Bedeitung 
kritt wéi déi déi mir fir eis als solch, déi e 
bësse verwinnt sinn domatter, kenneléie
ren, an dofir géif ech dann als CSV nach 
eng Kéier biede fir déi nach eng Kéier aus 
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dem Schaf ze huelen an dann och kloer 
dorop anzewierke bei där Motioun déi 
mer senger Zäit haten. 
Wat elo déi 100 Joer ubelaangt, ech 
mengen ech hu mäi Kolleg hei niewen
drun dee gesot huet, dass d’Réimer sen
ger Zäit net fir 100 Joer gebaut hunn, mä 
déi hu bis 1.000, bis 2.000 Joer gebaut 
gehat. Wat awer allerdéngs net fir eis 
d’selwecht a Fro kënnt. De Choix vun 
hirem Material deen Dir geholl hutt, 
kënne mir ganz ënnerstëtzen, well 
eigentlech dat och eise Choix gewiescht 
wier. Wann een haut déi technesch 
Anlage kuckt, wann een och kuckt wat à 
ce stade actuellement um Maart ass, da 
kënne mer dat ënnerstëtze wat Dir hei 
proposéiert um Niveau vu Material, inso
fern dass dann och Är Demande fir dat 
heite mat ze stëmme vun der CSV kee 
Problem ass, esou dass mir dat da wäer
ten och deementspriechend mat ënner
stëtzen an och deen Devis deen Dir uge
schnidden hutt, wäerte mer herno och 
selbstverständlech mat ënnerstëtzen. An 
deem Sënn soen ech Iech och Merci.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci, Här Zwally. Den 
Här Baum.“

Marc Baum (Déi Lénk): „Merci, 
Madame Buergermeeschter. Merci och 
dem Här Hinterscheid fir dës ganz passio
néiert Duerstellung vun engem Sujet 
deem ee seng Passioun op jidde Fall net 
esou à première vue ofgesäit an déi am 
Fong ganz flott medial Duerstellung 
dovunner. Mir ënnerstëtzen deen heite 
Projet. Mer mengen datt en eng Wich
tegkeet huet, déi net à première vue 
esou ze gesinn ass, well wann een iwwer 
Kanäl schwätzt, dann ass dat sécherlech 
e Sujet mat deem een normalerweis kee 
Wahlkampf ka féieren a sech och net 
domatter dobaussen esou bretze kann. 
Ech mengen awer, datt et eng ganz 
grouss Wichtegkeet huet.
Och déi Voleten déi Dir hei duergestallt 
hutt, souwuel de verkéierstechneschen, 
wat de Giratoire ugeet, wéi awer och 
d’Renaturéierung vun der Uelzecht sinn 
Dimensioune vun deem dote Projet déi 
mir komplett ënnerstëtzen. 
Zwou Remarquen awer vläicht. Dat eent 
dat ass d’Dauer. Dir hutt virdru richteg 
drop higewisen, datt de Projet entstanen 
ass zu enger Zäit wou den Här Weidig a 
senger ganzer Virilitéit nach d’Vaterschaft 
fir dëse Projet droe konnt.”
(Gelaachs)

Paul Weidig (LSAP): “Merci, merci! 
Dat gëtt e Patt, herno.”

Marc Baum (Déi Lénk): „Dat heescht 
2003, am Oktober 2003, ass eng éischt 
Machbarkeetsetude entwéckelt ginn a bis 
et fäerdeg ass, vum Zäitpunkt vum poli
tesche Wëlle bis zur Finalisatioun, wäerte 
15 Joer vergoen. A wat ech mer als Fro 
stellen, ass déi 10 éischt Joer vun der Pla
nung, vun der Machbarkeetsetude bis 
zum Vote vum Budget ass mir net kloer, 
wouranner déi 10 Joer Zäit wierklech da 
bestanen hunn, wou d’Problemer besta
nen hunn, firwat eng Planungsdauer vun 
10 Joer néideg war fir et kënnen elo zu 
dësem Zäitpunkt ëmzesetzen, respektiv 
ze votéieren.
Dann eng zweet Remarque ass déi wat 
d’Käschten ugeet. Et si ganz héich Käsch
ten, déi insgesamt zu ronn ¾ vum Stat 
cofinanzéiert ginn, nach ënnert deem ale 
Modus vun 90% Subventioun. An do 
muss ee sech awer och virun Ae féieren, 
datt wann een elo, haut, esou Projete 
géif entwéckelen, dat géif an d’Millioune 
schloe fir d’Gemeng, wat dat vu Méi
käschte wier, doduerch datt de Subven
tionéierungsschlëssel vun 90 op 75% 
erofgesat ginn ass am Kader vun deene 
leschten Austeritéitsmesure vun der CSV/
LSAP Regierung wat a mengen Ae wierk
lech skandaléis ass. Och wann ee sech 
virun Ae féiert, datt de lëtzebuerger Stat 
muss Sue bezuelen an elo dagdeeglech 
och nach muss Sue bezuelen, justement 
well de Punkt vun de Kläranlagen net op 
eng satisfaisant Aart a Weis gekläert ass.
Dëst gesot, gi mir awer och natierlech eis 
Ënnerstëtzung zu deem dote Projet.“

Paul Weidig (LSAP): „Also fir d’éischt 
mol Merci fir déi Komplimenter déi ech 
hei gemaach kritt hunn an ech wollt 
awer drop hiweisen, datt dat hei wierk
lech e ganz wichtege Projet ass. Ech géif 
soen, dat ass e Projet deen Esch fit mécht 
fir d’Zukunft. Einfach, mir mussen eis 
bewosst sinn, dass mer esou vill Leit 
bäikréien an och bäikritt hunn, an dass 
mer awer och Unisstad ginn an doduerch 
zousätzlech Infrastrukture gebraucht 
ginn. Dat si keng Infrastrukturen déi ee 
gutt gesäit, déi direkt opfalen, mä dat si 
lauter Infrastrukturen déi onbedéngt 
wichteg sinn, déi am Buedem leien, déi 
net sichtbar sinn, mä awer wierklech och 
hir wichteg Fonctioun hunn. Dat ass 
awer net nëmmen d’Kollekteren. Dat ass 
och de gesamte Reseau vum Waasser. Et 
ass de Reseau vum Elektreschen an esou 
weider.
Dësen Dossier, hutt Dir gesinn, dee 
besteet äus dräi Haaptprojeten an ech 
wëll elo net vill an den Detail agoen. Dat 
huet eisen Ofwaasserschäffen hei schonn 
en tous les détails erkläert a flott duerge
stallt. Dat eent ass de Kollekter effektiv, 

dee vun dem Lalleng, vun der Kräizung 
mat der Penetrante, mat der – wéi 
heescht déi Strooss elo – mat dem Boule
vard Pierre Dupong, dee vun do an de 
SIVEC féiert. Dann de Kollekter ënnert 
dem Square Lalleng, wat e ganz opwen
negen an e ganz speziellen, awer och 
wichtege Projet ass an ech wäert nach 
eng Kéier drop zréck kommen. An dann 
dat lescht ass d’Renaturéierung vun der 
Uelzecht, wat am Fong geholl eng Ver
längerung weider ass an deene gesamte 
Moossnamen déi mir ergraff hunn, fir 
d’Uelzecht ze renaturéieren. Do wollt ech 
awer dem Kolleg, dem Här Zwally soen, 
dass dat eigentlech näischt mat Propre
téit ze dinn huet, et huet éischter domat 
ze dinn, dass mer Stauraum schafe fir 
zousätzlech Waassermassen déi ganz 
schnell op eis Flëss duerkommen, well 
eben duerch déi Versigelung déi ron
derëm geschitt, d’Waasser méi schnell 
ofleeft wéi fréier. 
Mir realiséieren, an et muss eis bewosst 
sinn, wierklech e Joerhonnertbauwierk 
well dee bestehende Kollekter, et sinn der 
iwwregens zwee, déi zwee bestehend 
Kollekter, deen ee leeft ënnert dem Pudel 
erduerch, dee kenne mer. Deen ass 
wierklech an engem desolaten Zoustand 
an ech hunn ëmmer gesot, wann deen 
eng Kéier zesumme brécht, dann hu mer 
wierklech Problemer hei zu Esch. Deen 
anere Kollekter dat ass deen, dee 
laanscht  d’Weiere leeft an ënnen duerch 
d’Héidenger Strooss, deen nach an en gem 
besseren Zoustand ass, mä do hunn déi 
Schëfflenger och eng ganz Rei industriell 
Bauten higestallt a se hu sech am Fong 
an de Kollekter ugeschloss deen net 
duerfir virgesi war. An ech ka mech erën
neren, dass e fréier Kondukter hei, e 
wuelbekannten, dee sech eng Kéier 
wierklech bal kritt hat mam Techniker 
vun der Gemeng Schëffleng well dee 
sech ongefrot a säi Kollekter ugeschloss 
hat. 
Voilà. Ech mengen dat ass ganz wichteg 
well wann dee Kollekter, an dat ass dat 
Allerwichtegst wat mer hunn, wann ee 
vun deenen zwee Kollekter wierklech 
kuerzfristeg Problemer kritt, da misste 
mer dat ganzt Ofwaasser vun Esch pom
pelen an ech ka mer net virstelle wéi mer 
dat solle maachen. Op jidde Fall net op 
eng relativ einfach Aart a Weis. Mir wës
sen alleguerten, haaptsächlech de Kollek
ter deen ënnert dem Pudel erduerch 
geet, dass e praktesch net accessibel ass. 
Dat ass ee vun de ganz grousse Pro
blemer. Keen Entretien kann do gemaach 
ginn. Et sinn Infiltratiounen. Et sinn Exfil
tratiounen an esou weider, alles wat dat 
ebe mat sech bréngt. Haaptsächlech och 
Ëmweltproblemer.
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An dann deen anere Punkt dee mengen 
ech, nach net virgehuewe ginn ass, deen 
awer och ganz wichteg ass, dat ass déi 
Verleeung vun deem jëtzege Kollekter 
vun der Entrée Cactus, deen dann a 
Richtung ënne laanscht d’Weiere geet, 
dee läit um Terrain vun Arcelor/Mittal. En 
ass zum Deel verstoppt. Et kënnt een och 
guer net drun an dat ass och ee vun de 
ganz grousse Problemer, wou Gott säi 
Dank bis elo näischt geschitt ass, wou 
mer wierklech Problemer kritt hätte fir 
deen an d’Rei ze setzen. An ech mengen, 
wat ech elo just gesot hunn, wann een 
doraus Konklusiounen zitt, da muss ee 
sech bewosst sinn, dass dat wierklech 
hei, dass dat e Joerhonnertbauwierk gëtt, 
wat onbedéngt erfuerderlech ass an dat 
mer esou schnell wéi méiglech musse 
realiséieren. Dass dat esou laang 
gedauert huet, dat ass an deem Sënn ze 
verstoe well ech muss jo soen déi Zäit 
wéi ech nach aktiv war hei an den Tra
vauxen, hate mer schonn ugefaange mat 
deene Projeten. De Problem war eis 
bewosst, mä mir haten ëmmer erëm Dis
kussioune mam Waasserwirtschaftsamt 
an eng vun de Fuerderungen déi do 
gestallt si ginn, do wollte si e globale 
Konzept vum Escher Ofwaassernetz 
hunn, ier dann definitiv géif geplangt 
ginn. Well mir féiere jo wierklech am 
Ablack zwee Ofwaassersträng, déi féiere 
mer zesummen an ee groussen Ofwaas
serkollekter deen dann op d’Kläranlag 
geet. Ech wëll net op d’Detailer agoen, 
mä ech wëll awer drop hiweisen, dass am 
Ablack schonn dee Kollekter plazeweis 
relativ déif läit. Ech mengen, dee beim 
fréiere Cactus laanscht, dee geet bal 6 
oder 7 Meter déif. Dat war en immense 
Problem, deen ass net als Fonçage 
gemaach ginn, mä an der oppener Bau
grouf a well mer elo awer kënne mat 
Fonçage schaffen, gi mer eng ganz Partie 
vu Problemer aus dem Wee. Éischtens 
mol dee gesamte Opwand dee mer 
musse maache fir de Verkéier ëmzelee
den an och mat deenen Nodeeler déi dat 
hat, mat de Stauen, mat där zousätzle
cher Zäit déi déi Leit brauchen déi déi 
Weeër wëlle benotzen. 
Et sinn nach mengen ech zwee Punkten 
déi ech wëll hei ervirhiewen. Dat eent ass 
d’Renaturéierung vun der Uelzecht déi 
automatesch matgemaach gëtt. Wat 
ganz wichteg ass, ech hunn dat scho 
gesot, dass d’Waasser net ze schnell 
ofleeft, dass mir och e gewëssen Deel, et 
ass am prakteschen e grousse Réckhalte
becken, wann een dat esou wëll huelen, 
dass mer d’Waasser net esou schnell an 
de Réiserbann kréie wou mer souwisou 
scho Waasser genuch hunn.

An dat zweet wat mengen ech ganz flott 
ass, dass dovunner profitéiert gëtt, wa 
mer duerch de Pudel fueren, do gëtt jo 
en zwee Meter Duerchmiesser Kanal 
geluecht, dass mer doriwwer eng 
uerdentlech Vëlospist maachen, esou dass 
mer eng direkt Verbindung Schëffleng 
iwwert dee Vëloswee mat Esch hunn. Dat 
ass wierklech eng ganz gutt Geleeënheet. 
Ech hat ee Moment zum Kolleg hei gesot, 
mir kéinte jo och déi riese Réier do vun 
zwee Meter huele fir mam Vëlo doduerch 
ze fueren, mä bon, wann ze vill Waasser 
kënnt a virun allem och mat grousse Leit, 
déi kréien da Problemer. Mä zwee Meter 
ass schonn en erstaunlechen Duerchmies
ser. Ech mengen dat musse mer eis 
bewosst sinn. Et ass awer just nëmmen 
op deem Haaptkollekter wou déi zwee 
Meter genotzt ginn. An dat ass och ganz 
wichteg dass mer déi zwee Meter hunn, 
dann ass dee Kanal och begehbar. Mir 
kënnen och kucke wou Problemer sinn a 
mir kënnen och do relativ schnell interve
néieren. Mir hunn och d’Méiglechkeet 
dann iwwert dee Wee, Vëloswee ass och 
zur gläicher Zäit en Exploitatiounswee, 
esou dass dee ka genotzt gi fir den Entre
tien vun deem Kanal do. Wat am Ablack 
net méiglech ass. Duerfir ass et wichteg, 
dass mer esou schnell wéi méiglech deen 
Deel do renovéieren an alle schlechten 
oder massive Follege wann deen even
tuell kéint zesummebriechen, dass mer 
deene kënnen aus dem Wee goen. 
Voilà, ech mengen dat sinn déi wichtegst 
Saachen déi ech wollt soen. Vläicht nach 
e puer Wuert zu der Subventionéierung. 
Am Prinzip gëtt dee Projet well e virun 
2007 mengen ech, gemaach ginn ass, zu 
90% subventionéiert, mä ëmmer nëm
men e Stéck vun deem Gesamten, alles 
wat urechenbar ass, esou dass mer letzt
endlech bei enger Partizipatioun vum 
Stat in globo vu 75% kommen. Wat elo 
d’Renaturéierung ubelaangt, et ass 
50/50% an do mengen ech, sollt ee mol 
eng Kéier mam Stat awer och nach eng 
Kéier do intervenéieren, well mir do 
Moossnamen huelen déi letztendlech 
dem ganze Land déngen. 
Voilà, ech mengen dat sinn déi Punkten 
déi wichteg sinn. Nach eng Kéier, et ass e 
Jorhonnertwierk, Bauwierk wat mer hei 
schafen, konzipéieren, wat extrem wich
teg ass, wat natierlech net vu bausse gesi 
gëtt, well et eben ënnert dem Buedem 
läit, mä wat awer och muss ugepaakt 
ginn, an duerfir géif ech dem Schäfferot 
wierklech Merci soen, dass si dat elo uge
paakt hunn an de Budget setzen, dass 
dat elo an deenen nächste Joere reali
séiert gëtt. Merci.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci dem Här Weidig. 
Den Här Kox als leschte Spriecher.“

Martin Kox (Déi Gréng): „Merci, 
Madame Spautz. Begréissen déi ausféier
lech Presentatioun vum Här Hinterscheid 
vun dësem a sech ganz wichtegen Dos
sier. D’Punkte sinn dobäi ganz fachmän
nesch a gutt duergestallt ginn. Heibäi 
geet et ëm eng ganz grondleeënd Infra
struktur vun eiser Stad déi praktesch no 
engem Jorhonnert erneiert muss ginn. 
D’Gesamtschmotzwaasser vun Esch leeft 
iwwert dësen Haaptkollekter an d’Kläran
lag SIVEC zu Schëffleng a vun do an 
d’Uelzecht. Mat dësen Aarbechte reali
séiere mir en nohaltege Projet, ass 
schonn ugedeit ginn, dat eisen nokom
mende Generatiounen dénge wäert. 
Finanziell gëtt e gréisstendeels vum Stat 
mat finanzéiert. Awer do ass et ganz rich
teg, wat och den Här Weidig gesot huet 
oder den Här Baum uklénge gelooss 
huet, mir sollten u sech eng Entrevue 
effektiv bei de Ministèren ufroe fir deen 
een oder deen anere Punkt an de Prozen
ter wat de Stat soll bezuelen, vläicht dach 
soll eropgesat ze kréien.
Ee Punkt dee kuerz vum Här Weidig uge
deit ginn ass, ech wollt éischter froen, 
oder déi Informatioun déi ech hunn, 
kombinéiert gëtt heibäi bei deem Kollek
ter e Réckhalstauraum dee vläicht iwwer 
Réier geet, dee verhënnere soll, dass bei 
staarkem Reen d’Schmotzwaasser on 
gekläert direkt an d’Uelzecht leeft. 
Doduerch dass eben alles versigelt ass, ass 
d’Angebot vu Waasser ze grouss an 
d’Kläranlag schafft dat net méi, dass dat 
Waasser, wat do en masse kënnt, dass dat 
dobäi nach gekläert ka ginn. Dat ass fir 
eis e ganz wichtege Punkt. Ech loosse 
mech gär dru beléieren awer mir hunn als 
d’Stad d’Verflichtung propper Ofwaasser 
an d’Uelzecht ze leeden an domat zur 
Flosssanéierung bäizedroen. Et ass am 
Interesse vun eis all, dem natierlechen 
Ëmfeld an der Regeneratioun vu Fauna a 
Flora an an ëm de Floss. Mir droen dobäi 
eng Responsabilitéit an erweisen eis res
pektvoll visàvis vun der Natur. Mir kom
men dobäi der berechtegter EUFuerde
rung vun der Sanéierung vum Ofwaasser 
no, dee mëttlerweil gréisser Strofen op 
schlecht Flossqualitéit national erhieft. 
Och, an dat ass vläicht elo net an dësem 
Projet mat dran ass, wëll ech awer trotz
dem erwähnen, ass scho vum Här Zwally 
ugedeit ginn, och wa mat dësem Projet 
eng Renaturéierung vun der Uelzecht am 
Naturreservat am Pudel mat integréiert 
ass, esou bleift ënner anerem de Problem 
vun der Dippecht Renaturéierung Non
newisen aktuell. Duerch d’Gëftschlamm
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belaaschtung vun den ArbedWeieren, 
bleift déi Renaturéierung problematesch 
an iwwerfuerdert eventuell deelweis 
d’Kläranlag SIVEC. 
Et soll hoffentlech kee fromme Wonsch 
bleiwen, dass Arcelor/Mittal dës Proble
matik zur Kenntnis hëlt an hir Verantwor
tung fir d’Sanéierung vun hire Weieren 
iwwerhëlt an net d’Käschten op d’Allge
mengheet ofwälzt. 
E lescht Wuert, e Merci un den Här Mala
no a seng Equipe fir den Engagement an 
d’Realiséierung vun dësem Dossier. Res
ponsabel, nohalteg, absolut noutwenneg 
an am Respekt virun der Natur kann een 
dëse Projet ënnerschreiwen. Merci. Ech 
soen Iech Merci.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci, Här Kox. Den 
Här Hinterscheid.“

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
„Merci alle Riedner. Et ass e puermol 
ugeklongen, Infrastrukturen ass eppes 
schrecklech wichteges. Si hunn awer den 
Nodeel, dass se meeschtens ënnert dem 
Buedem leien an dass ee se net gesäit. Et 
gëtt oft gesot mat Infrastrukture kann ee 
keng Wahle gewannen. Ech sinn och där 
Meenung. Mä et kann een der awer 
schrecklech verléieren domat. Wann op 
eng Kéier d’Uelzechtstrooss ënner Waas
ser géing stoen, da géing awer duerno 
gekuckt gi wien a wéi da wat dofir res
ponsabel gewiescht wär. Mä ech menge 
mir maachen dat jo virun allem jo och 
well mer wëllen eise Kanner eng propper 
Ëmwelt hannerloossen. Hei sinn e puer 
Remarquë gemaach ginn.
Wat d’Dippech ugeet an d’Nonnewisen, 
ech mengen et ass vum Här Zwally a 
vum Här Kox gesot ginn. Also et huet kee 
Wäert elo d’Dippecht weider zu renatu
réieren esou laang wéi déi ArbedWeieren 
net sanéiert sinn, well soss brénge mer 
eppes fäerdeg a mer sollen d’Dippecht 
elo an deem Betonsbett leie loosse wou 
se läit, well wa mer se elo ausgruewen, 
da loosse mer dat Waasser wat net 
gekläert ass a wat net propper ass, da 
loosse mer dat an den Ënnergrond lafen 
an da mengen ech hu mer méi Unfug 
gemaach wéi mer gutt gemaach hunn. 
Wat allerdéngs wouer ass, mer mussen 
iergendwann eng Kéier mat all Manéier, 
zesumme mat der Regierung d’Arbed do 
derzou kréien, dass se enfin déi Weieren 
do sanéieren an dass mer do eng anstän
neg Waasserqualitéit erauskréien, well 
uewe kënnt eng anstänneg Waasserquali
téit eran. Just ënnen, wat erausleeft ass 
net méi anstänneg an dat belaascht 
d’Ëmwelt an et belaascht virun allem 
d’Uelzecht. 

Et ass gesot ginn, dass mer en Etat des 
lieux misste maachen. Dat ass eis eng 
Selbstverständlechkeet. Et ass och gesot 
ginn, dass een dat soll evitéiere wat 
d’Leit vu Problemer zu Raemerech hunn. 
Bon, hei hunn d’Leit déi an der Géigend 
wunnen ee Virdeel, d’Stad ass Bauhär. 
Dat heescht, mir si selwer direkt respon
sabel a mir kënnen och selwer direkt 
drop awierken an den Etat des lieux an 
d’Informatioun vun de Bierger bei deem 
Dossier do gëtt immens wichteg, fir datt 
mer d’Akzeptanz och kréien. Well et 
komme Belästegungen. Et komme Beläs
tegungen am Verkéier, et komme fir déi 
Leit déi direkt un der Trace wunnen, 
Belästegungen, Ängscht an ech mengen 
do geet et, wa mer deen heite Schratt 
gemaach hunn, progressiv wéi d’Aar
bechte viruginn, muss een d’Bierger 
informéiere wat op se zoukënnt a mir 
wäerte se och assistéieren.
Et freet mech, dass och de Choix vum 
Material hei gutt geheescht gëtt, well et 
dee wierklech ass deen eis an der Zukunft 
sécher stellt, dass dee Kanal net no 20, 
30, 40 Joer dann awer vläicht riskéiert 
ondicht ze sinn. 
D’Zäitdauer vum Dossier, firwat dass et 
esou laang gedauert huet. Um Niveau 
vum Stat si Gesetzer geännert ginn. Et si 
Verwaltunge restrukturéiert ginn, also 
huet et sech regelméisseg mol erëm eng 
Kéier den Interlocuteur fir eis geännert an 
dofir huet dat einfach esou laang 
gedauert. Mä en Dossier vun där doter 
Envergure, mengen ech, gëtt et kaum 
een dee wesentlech manner laang 
dauert, well et ass jo awer, wann een dat 
seet, ee Jorhonnertbauwierk, do wëll 
jiddweree sécher sinn, dass dat richteg 
gemaach gëtt. 
An ech sinn och mat d’accord, dass een 
nach eng Kéier soll versichen ze kucken, 
wat vu Subventionéierung nach zousätz
lech méiglech ass. Mä ech menge mer 
hu mol wéinstens wat de Kollekter ugeet 
bal de Maximum erausgeschloen deen 
nach dran ass a mir haten nach 
d’Chance, dass et nach ënnert der Regie 
vun deem ale Gesetz gaangen ass. Mä 
ech sinn awer och mat d’accord, dass 
een iwwert d’Renaturéierung, well dat 
ass wierklech déi Réckhaltefonctioun déi 
dee Kollekter huet fir d’Kläranlag wéi och 
déi renaturéiert Uelzecht herno déi Réck
haltefonctioun fir alles wat ënnerhalb vun 
Esch/Schëffleng läit, dat ass net fir eis, 
mä dat ass och fir all déi Gemengen han
nendrun an ech mengen do soll een 
nach eng Kéier an d’Arena goen. 
Den Här Weidig huet op d’Problemer, déi 
haiteg Problemer higewise wat d’Accessi
bilitéit vum Kollekter ugeet, souwuel den 
nërdleche Kollekter wéi de südleche Kol

lekter. De südleche Kollekter, dat ass 
effektiv ganz dramatesch, dat wat iwwert 
den Arcelorsterrain geet, do wéisste mer 
net wat mer géinge maachen. Et ass och 
esou, dat hunn ech net nach zousätzlech 
ervirgehuewen, dass déi Start an Zil
grouwen déi gemaach ginn, dat sinn 
herno d’Revisiounsschächt. An do ass och 
virgesinn, dass do Flutere mat agesat 
ginn, dass ee ka stoppen an d’Waasser 
bremse wann iergendee Problem ass. An 
eng Kéier iwwert d’Ustauen eng Kéier 
och dee ganze Kanal ka mat enger riese
ger Wasserspülung eng Kéier duerchspul
len. Also do, all déi Ouvragen déi do 
ënnert de Buedem gesat ginn, déngen 
herno der Revisioun an dem Entretien 
dozou vun deem ganze Kanal.
Bon, ech menge wat och einfach fir eis 
selwer wichteg ass, awer och fir d’Kläran
lage wichteg ass a fir d’Waasserqualitéit 
generell vun der Uelzecht hannendrun, 
ass déi Réckhaltefonctioun vun deene 
5.000 m³ déi dee riese Kollekter awer do 
duerstellt. Dat ass net näischt an domat 
misste mer et einfach évitéieren, dass 
Onwaasser laanscht d’Kläranlag einfach 
direkt an d’Uelzecht erageflut gëtt, mä 
dass all Waasser kann zréck gestaut ginn 
an duerch d’Kläranlag geet ier et an 
d’Uelzecht geet. 
Ech soen Iech Merci alleguer fir déi grouss 
Zoustëmmung an ech ginn dovun aus, 
dass mer dann och déiselwecht Ënner
stëtzung vum Conseil hu wann herno den 
Eescht vun de Saachen ugeet wa mer déi 
éischt Verkéiersbelästegungen an déi 
éischt Kaméidien an alles kréien an et 
wäerten der ginn. Ech mengen no tam
ment wat de Giratoire an der Lëtze
buerger Strooss ugeet, do wäerte mer 
nach vill, vill Freed a vill Diskussioune 
kréien. Wann ech elo géing soen et géing 
eis eigentlech arrangéiere wann et 
eréischt géing ugoe wann d’Liaison 
Micheville fäerdeg wär, da wär muenches 
méi einfach. Mä loosse mer mol kucken. 
Mir kënnen natierlech net herno soe well 
déi net fäerdeg ass, fänke mer deen do 
Projet awer elo net un, well dee bréngt 
eis och eng Plusvalue wann dee Giratoire 
fäerdeg ass um verkéierstechneschem 
Niveau fir ganz Esch. E grousse Merci fir 
déi grouss Zoustëmmung.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci dem Här Hinter
scheid. An dann au vote.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – M. Daniel Codello – Mme Astrid 
Freis – M. Marco Goetz – M. Mike 
Hansen – Mme Annette Hildgen – M. 
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Henri Hinterscheid – M. Jean Huss – M. 
Théid Johanns – M. Pierre-Marc Knaff 
– M. Martin Kox – M. Frunnes Maroldt 
– Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar 
– M. Paul Weidig – M. Everard Wohl-
farth – M. André Zwally
Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité d’approuver le renouvellement 
du collecteur principal et de la renatu-
ration de l’Alzette.

10. Conventions:
a) Avenant à la convention avec 
l’asbl 4motion; décision
b) Convention avec le Ministère 
de l’Education Nationale 
concernant les cours pour 
adultes 2013/2014; décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Wann Dir d’accord sidd 
da géife mer, fir datt den Här Hinter
scheid eng Kéier Loft kann huelen, 
d’Konventioune virhuelen ier säi Mara
thon weidergeet. Déi éischt Konventioun 
ass déi déi mer all Joer maache mat der 
Asbl 4Motion. Dir wësst, datt si Lokaler 
bei eis hei zu Esch am Service des Jeunes 
hunn a mer eis eens gi sinn, amplaz datt 
se Loyer bezuelen, datt se Aktivitéiten do 
dergéint maachen. Dir gesitt an Ärer 
Mapp datt dat fir 240 Stonne pro Joer 
ass. Ënner anerem geet et do ëm déi For
matioun an den Encadrement vun de 
Kulturreporter déi mer elo asetzen. 
D’Participatioun un de Reunioune vum 
Groupe de coordination jeunesse. De 
Forum Place aux jeunes an och dee vum 
Clairchêne, Babysitting Formatioun, de 
Programm vun der Toolbox. Dann och 
d’Formatioun fir d’Animateure mat dem 
Aspect pédagogique „gender“ an den 
Tutorat fir Jonker fir de Point Info Jeunes. 
An do géif ech Iech bieden deem zouze
stëmmen, wann ech gelift.
Mir kënnen awer och vläicht déi zweet, 
ausser et huet een eng Fro? Madame 
Bofferding.“

Taina Bofferding (LSAP): „Jo. Merci, 
Madame Spautz. Wann Dir vläicht 
erlaabt, am Kader vun der Konventioun 
4motioun géif ech gären op dee Projet 
deen Dir elo grad ugeschwat hutt, de 
Kulturreporter, géif ech gären drop 
agoen. Net nëmme well et e flotte Projet 
ass, mä well en och am Moment lancéiert 
gëtt an ech géif einfach gär hei d’Ge
leeënheet notze fir en ze presentéieren, fir 
e bësse Reklamm ze maachen.
De Projet selwer baséiert op der Motiva
tioun déi Jonk an eis kulturell Programmer 
méi no ze bréngen oder anescht formu
léiert, soll de Kulturreporter d’Äntwert op 

d’Fro ginn ob déi kulturell Offer, déi vun 
eisen eenzelne Kulturhaiser hei an Esch 
ugebuede ginn, deene Jonken entgéint 
kënnt. Dëst, mengen ech, ass eng 
Reflexioun déi eng lokal Kulturpolitik per
manent soll ustellen, mä net zu lescht 
liest sech dat och aus den Zuele vun der 
Benotzung vun eiser Carte culture jeune 
eraus. 
Ech erënneren drun, dass mer virun zwee 
Joer als Gemeng eng Kulturkaart fir déi 
Jonk agefouert hunn. De But war deene 
Jonken tëschent 12 an 30 Joer déi kultu
rell Offer aus eiser Stad duerch e ver
gënsch tegten Tarif – 5€ pro Kaart – méi 
no ze bréngen. Nun huet sech awer 
erausgestallt, dass no 2 Joer etwa 200 där 
Kaarte verkaaft goufen an no Auswäer
tung aus den eenzelne Kulturhaiser ass 
leider och festgestallt ginn, dass déi Kaart 
am Endeffekt ganz seele benotzt ginn ass. 
Fir dem Problem awer elo op de Fong ze 
goen, war den zoustännege Jugendser
vice ganz aktiv an ass mat där flotter Idee 
komm, fir déi Jonk selwer anzespanen, 
dass si sollen eng Analys vun de kulturelle 
Programmer maachen, fir esou kënnen 
och mat deene politesche Responsabelen 
an den Direkteren aus de Kulturinstitu
tiounen e Feedback kënnen ze ginn. Hei 
gëtt d’Zil verfollegt, den Dialog tëschent 
deene Jonken an de Programmateuren 
aus den Haiser ze lancéieren. D’Kulturre
porter kréien eng Formatioun, dofir eben 
och hei nach eng d’Konventioun mat 
4motion. Et ass ebe wichteg, dass dee 
ganze Prozess vum Projet och begleet 
gëtt. Hei spillt dann och den zoustännege 
Jugendservice eng wesentlech Roll wou 
déi Jonk ebe sollen drop preparéiert ginn. 
Dat reit sech och an déi ganz Politik déi 
mer am Kader vum Jugendkommunal
plang hei zu Esch bedreiwen. 
Ech wëll och ervirhiewen, dass et elo net 
dorëms geet déi kulturell Institutiounen 
auserneen ze huelen, dat brauch och elo 
keen ze fäerten. Och dat ass am Virfeld 
mat den Direkteren ofgeschwat ginn. Hei 
geet et wierklech dorëm fir eben 
d’Hemmschwell an de Kulturhaiser ofze
bauen an déi Jonk sinn, wéi soll ech soen, 
sinn net just invitéiert e Stéck kucken ze 
goen, mä si sollen och de Kader betruech
ten, wéi se sech dobanne spieren, wéi den 
Accueil ass a virun allem wat fir eis 
mengen ech och wichteg ass, fir ze wës
sen, wou déi Jonk iwwerhaapt hir Informa
tiounen hierkréien, dass se iwwerhaapt 
mol mat agebonne gi wat vu flotte Sté
cker hei zu Esch ugebued ginn. An duerno 
ass eben och den Echange tëschent deene 
Jonken an de Kulturresponsabelen enorm 
wichteg. 
Oder, fir ze resüméieren, et ass eng Win
winSituatioun, also déi Jonk an de Kul

turreporter déi kritt e gratis Accès, natier
lech mat enger Begleedung, an d’Kultur
instanze kréien esou e Feedback a wat 
ebe wichteg ass, dobäi gëtt och nach 
eng Promotioun gemaach engersäits fir 
eis Kulturhaiser, souwuel wéi fir och eis 
Stécker. An dat Interessant dorunner, 
d’Direkteren an déi Kulturschäffe kréien 
de Feedback, also aus dem Bléckwénkel 
vun deene Jonke kréie se dann déi eenzel 
Informatioune wéi si et empfannen. 
Fir just nach e puer Wierder zum Schluss 
zum Déroulement. Ech hu virdrunner 
scho gesot de Projet ass lancéiert an 
duerch ganz Esch wäerten elo Affichen 
opgehaange ginn. De Jugendservice ass 
och am Moment, mécht den Tour duerch 
d’Lycéeën hei zu Esch. De Projet riicht 
sech och net just nëmmen un d’Escher 
jonk Leit, mä riicht sech eigentlech un 
déi Jonk déi interesséiert sinn, och déi déi 
an de Lycée ginn, duerfir maache se dat 
jo. Wat flott ass, ech weess net, vläicht 
hutt Dir et gesinn an eisem neie Kultur
agenda, da maachen ech nach eng Kéier 
Reklamm an engems fir deen, do ass eng 
flott Reportage iwwert de Kulturreporter 
dran. 
Hei ass och nach eng Kéier d’Affiche vum 
Kulturreporter. Dofir wierklech mäin 
Appel un Iech, Kolleginnen a Kollegen, 
wann Dir mat deene Jonken a Kontakt 
sidd, erkläert hinnen de Projet, maacht 
Reklamm dofir, well et ass wierklech e 
ganz flotte Projet. Bis elo, ech krut nach 
de Moie gesot, dass sech schonn 30 Jon
ker gemellt hätten, no esou kuerzer Zäit, 
ech fannen dat immens flott. Ech fannen 
dat schwätzt och fir de Projet an dofir, 
ech fannen de Projet ganz villver
spriechend a wéi gesot, maacht roueg 
Reklamm, wa mer schonn esou e flotte 
Projet hunn, solle mer eis net hannen
drunner verstoppen. Merci.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci, Madame Boffer
ding. Au vote fir déi dote Konventioun.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – 
Mme Taina Bofferding – M. Daniel 
Codello – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – M. Mike Hansen – Mme 
Annette Hildgen – M. Henri Hinter-
scheid – M. Jean Huss – M. Théid 
Johanns – M. Pierre-Marc Knaff – M. 
Martin Kox – M. Frunnes Maroldt – 
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar – 
M. Paul Weidig – M. Everard Wohl-
farth – M. André Zwally
Le Conseil Communal approuve à 
l’unanimité l’avenant à la convention 
réglant la relation entre la Ville d’Esch-
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sur-Alzette et l’association sans but 
lucratif «4motion».

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Dann den Här Tonnar 
fir déi aner Konventioun mam Ministère 
d’Education nationale.“

Schäffe Jean Tonnar (LSAP): „Jo, Mer
ci, Dir wësst dass mer zënter Joeren Owes
coursen hunn, oder Cours pour adultes, 
an déi hu mer ëmmer ganz finanzéiert. 
Mir hunn eis elo mam Ministère zesumme 
gesat fir ze froen ob mer net mol kënnten 
e Subsid kréien, wat elo leeft, a mer hunn 
déi Konventioun ënnerschriwwe fir dëst 
Joer. Dir gesitt, wéi eng Coursen uge
buede ginn a mer hunn dëst Joer d’Präis
ser verdeelt an dat war ganz flott an déi 
Begeeschterung vun deenen engagéierte 
Leit déi wëllen nach eng Sprooch méi léie
ren. Dir gesitt, et gëtt nieft dem Lëtze
buergeschen, Däitschen, Franséischen, hu 
mer Coursen op spuenesch, portugisesch, 
russesch, italienesch an englesch. An dann 
awer och net ze vergiesse wat  eis alle
guerte ganz wichteg ass, et steet hei, ele
gant ausgedréckt, Cours ABC, Dir verstitt 
alleguerte wat domatter gemengt ass an 
dat – ech si frou datt den Handy och mat 
mer begeeschtert ass – a mir hale ganz vill 
dorop an am Mäerz ass e grousse Col
loque iwwert déi Problematik an iwwert 
dee Sujet an Dir sidd häerzlechst do invi
téiert. Dat ass déi lescht Woch Mäerz wou 
dat wäert hei zu Esch stattfannen. Mer 
kréien duerch déi Konventioun en Deel 
vun deene Course bezuelt oder mat finan
zéiert. Dir gesitt de Montant deen am 
Artikel 4 virgesinn ass an ech géif Iech bie
den, déi Konventioun ze stëmmen.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „ Au vote.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – 
Mme Taina Bofferding – M. Daniel 
Codello – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – M. Mike Hansen – Mme 
Annette Hildgen – M. Henri Hinter-
scheid – M. Jean Huss – M. Théid 
Johanns – M. Pierre-Marc Knaff – M. 
Martin Kox – M. Frunnes Maroldt – 
Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar – 
M. Paul Weidig – M. André Zwally
Le Conseil Communal approuve à 
l’unanimité la convention précitée 
entre le Ministère de l’Education natio-
nale et de la Formation profession-
nelle, Service de formation des adultes, 
et l’Administration communale de la 
Ville d’Esch-sur-Alzette.

9. Urbanisme:
a) PAP „Nonnewisen 2B“; 
présentation et décision
b) PAP „Nonnewisen 3B“; 
présentation et décision
c) PAP „Nonnewisen 2C“; 
présentation et décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Sou, da géife mer elo 
dem Här Hinterscheid d’Wuert erëm gi fir 
den nächste Marathon. 3 PAPen Non
newisen an Dir hutt d’Wuert.“

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
„Merci. Also mir hunn 3 PAPe virleien. An 
der Logik vun de PAPe misste mer den 3B 
virhuelen, dann den 2C an dann den 2B. 
Ech mengen déi dräi sinn zesummen. Déi 
3 PAPe baséiere sech op de Masterplang 
Nonnewisen a senger Form vun 2009. 
Déi 3 PAPe orientéiere sech südlech vun 
der Haaptachs vun den Nonnewisen, rue 
Guillaume Capus an déi 3 Dossiere 
schafen am Fong déi néideg rechtlech 
Grondlag fir de südleche Beräich vun den 
Nonnewisen och kënnen definitiv ze 
urbaniséieren an ze bebauen. Eigentlech, 
wann déi 3 PAPe gestëmmt sinn, dann 
ass eigentlech alles an den Nonnewise 
geregelt an et steet dem weidere Fort
schreiden näischt méi am Wee. Et muss 
een awer och wëssen, dass mer nach net 
vun alle Parzellen definitiv Proprietaire si 
südlech vun der Achs. Mä et gëtt eis 
duerch d’Stëmme vun deene PAPen, 
wann dat als Bauland deklaréiert ass, och 
nach verschidde Moyenen am Kader vum 
Pakt Logement fir d’Leit dovunner ze 
iwwerzeegen, dann awer vläicht elo defi
nitiv ze versichen, am Kontext vun der 
Réserve foncière, mat der Gemeng, res
pektiv mam Fonds de Logement eens ze 
ginn. Well soss geet et och do definitiv 
an d’Expropriatioun. 
De gesamte Projet Nonnewisen, do gi 
mer dovunner aus, dass mer ronn 900 
Wunnengen definitiv herno hunn a wa 
mer dat eng Kéier multiplizéiere mat 
eisem Duerchschnëttswäert vun 2,3 
Awunner pro Wunneenheet, kommen 
also am ganze Projet Nonnewisen ronn 
2.100 Awunner bäi. Dës 3 PAPen, dat si 
ronn 540 Wunnengen. Dat sinn also ronn 
1.200 Leit a wann ech do och eis ganz 
Zuelen huelen an eis Erfahrungs chifferen 
huelen, sinn déi 1.200 Leit iwwer 100 
zousätzlech Schoulkanner. Iwwer 100 zou
sätzlech Schoulkanner be deit fir de Kolleg 
Tonnar mol direkt tëschent 5 a 6 zousätz
lech Klassesäll ze fannen, déi mer jo Gott 
säi Dank mat der Nonnewise Schoul scho 
gebaut hunn. 
De PAP 3B deelt sech op a 6 Loten. Et ass 
wéi bei deenen anere PAPen an duerfir 

wëll ech et och relativ kuerz maachen. 
Dat wat südlech vun der Haaptachs vun 
der rue Guillaume Capus ass, ass eng 
Blockbebauung, Méifamilljen, also et ass 
en Immeuble collectif wou de Rezde
chaussée am Prinzip soll do si fir Com
mercen Aktivitéiten, an dat geet vun der 
Quartiersépicerie bis zu enger Post, bis zu 
enger Bank, bis zu, bis zu, bis zu, an dofir 
musse mer, do leeë mer fest dass an 
deem Block do minimum 80% awer fir 
d’Wunne musse reservéiert sinn. 
Lénks a riets an deem PAP sinn dann 
Eefamilljenhaiser déi eenzel gebaut ginn 
an de südlechen Deel do ass erëm eng 
Kéier e Méifamilljeblock dee mat 100% 
fir Wunne reservéiert ass. Firwat do 
100%? Éischtens geet et un d’Renatu
réierungsgebitt erun, wat als Renaturéie
rungsgebitt ausgewisen ass a wa mer do 
nach zousätzlech Aktivitéite maachen, 
drainéiere mer Verkéier an déi Fangeren 
eran an dat wëlle mer jo net. Dat soll jo 
wierklech e Quartier sinn, wou de Ver
kéier, de motoriséierte Verkéier op e 
Minimum reduzéiert gëtt. 
Dee PAP war och am November vun der 
Cellule d’évaluation aviséiert ginn. Do ass 
d’Bemierkung dass e klengen Deel vun 
deem PAP, esou eng ZebraZone ass, oder 
PyjamaZone wéi se dat nennen, wou 
chrafféiert ass, net vun dësem PAP ofge
deckt ass, mä do ass et kloer, do hu se net 
alles gelies a si hunn net alles gekuckt, 
dat ass schonn eng Kéier iwwert de PAP 
2C ofgedeckt ginn an domat ass dat och 
kloer. An ech mengen iwwert d’Mixité 
des fonctions wëlle si e Maximum fir 
d’Wunnen definéieren. Mir wëllen awer e 
Minimum definéieren an do bleiwe mir 
bei eiser Approche. Mir wëllen och, dass 
d’Intimitéit, si weisen drophin qualité de 
vie et intimité, hei kënne keng gréisser 
Upassunge méi gemaach ginn, well dat 
zum Deel zu groussen Ännerunge géif 
féieren a mir sinn der Meenung, dass 
eigentlech dee Projet, wéi e vum Master
plang definéiert ginn ass, dass dat de 
Kader ass, an dass mer dofir net méi do 
elo sollen drufänken. Ech menge mir 
musse jo och hir Bemierkungen net 
iwwerhuelen a si maachen eis och eng 
Suggestioun, dass mer déi Rampë fir an 
d’Garagen, dass déi sollen iwwerdeckt gi 
mat enger PergolaStruktur oder esou, an 
dat fanne mer och eng gutt Idee an dat 
iwwerhuele mer och telquel an d’Partie 
écrite eran. Si maachen eng generell 
Remarque dass d’Partie graphique, dass 
mer vun eisem PAG, dass mer dat mussen 
upassen an dat wäerte mer da fir déi 3 
PAPen och maachen. 
Deen zweete PAP ass eigentlech en gros 
datselwecht. Et ass südlech direkt un der 
rue Guillaume Capus eng Blockbe
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bauung. Lénks a riets, ähnlech wéi an 
deem éischte PAP schonn, Eefamilljenhai
ser a wou allerdéngs do am mëttleren 
Deel op där enger Säit esou wéi dat 
schonn an deem alleréischte PAP war, déi 
ëstlech Eefamilljenhaiser eng streng Reie
bebauung ass an déi westlech dann 
éischter méi eng opgelockert Bebauung 
a südlech hu mer datselwecht, hu mer 
erëm eng Kéier déi Blockbebauung.
Am PAP 2B, deen differenzéiert sech 
eigentlech éischter am Kontext vun der 
Eefamilljenhausbebauung, wou méi mat 
CarportStrukture virun den Haiser 
geschafft gëtt a wou mer méi grousszü
geg Baufelder definéiere fir méi eng 
grouss Flexibilitéit vun den Haiser ze 
kréien an am Verglach zu deem anere 
PAP gëtt do och eng eventuell Doppel
hausbebauung virgesinn. Ech mengen, 
och bei deem Punkt weist d’Kommis
sioun op déi non conformité zum PAG 
hin an dat wäerte mer dann och maa
chen. 
Ech menge méi ass eigentlech wesent
lech haut zu deene PAPen net ze soen. 
Ech kéint elo nach 3 Stonnen driwwer 
schwätzen, mä et ass en résumé dat wat 
mer elo schonn an deenen anere PAPe 
virginn hunn, et ass d’Fortschreiwen 
dovun a mer hunn elo de Virdeel dass 
mer iwwer, wa mer déi rechtskräfteg 
Voten hu mer baurechtlech Grondlage fir 
et virun ze entwéckelen au fur et à 
mesure wéi mer d’Terraine kréien. A mer 
hunn doduerch, dass et klasséiert ass, 
dass als Bauland elo definitiv als Bauland 
definéiert ass, kënne mer déi réticent Pro
prietairen och vläicht e bëssen insistéie
ren iwwert eng zousätzlech Taxéierung 
vu Bauland wat och brooch leie gelooss 
gëtt, fir dass se sech beweegen dann 
endlech am Kontext vun der Réserve fon
cière.“

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Sou, 
no där exzellenter Presentatioun vum 
zoustännege Schäffen hei, géif ech da 
froen, ob Wuertmeldungen do sinn? 
Deen éischten dee sech gemellt hat war 
den Här Bernard. Duerno den Här Weidig 
an den Här Zwally. 
Här Bernard.“

Zénon Bernard (KPL): „Merci, Här 
Schäffen. Ech schécke viraus, dass ech 
déi 3 PAPe matdroen an och stëmme 
wäert. D’Diskussioun heizou gëtt mer 
d’Geleeënheet op en Thema zréck ze 
komme wou ech net midd ginn, dat hei 
am Gemengerot ze widderhuelen an ech 
mengen och prospektiv ass eppes 
méiglech an deem Zesummenhang. Ech 
erënneren dorunner, dass ech dat schonn 
e puermol proposéiert hunn, dat ass déi 

sougenannt Locationvente. Dir wësst 
dass ëmmer méi Leit an der Krisenzäit 
haut an d’Situatioun geroden, dass 
d’Banken duerch hier Sozialsituatioun, 
duerch hiert modest Akommes Prête fir 
kënnen an de Genoss vun enger Wun
neng, respektiv vun engem Haus ze kom
men, net accordéieren. Ech mengen do 
hätt eng Gemeng, respektiv och de Stat 
natierlech, eng Flicht visàvis vun deene 
Leit, fir am Kader vun esou Projete wéi 
déi hei an aneren, dee sougenannte Prin
zip vun der Location Vente, ech erkläre 
mech, eng Kéier mol mat an d’Reflexioun 
eranzehuelen an eng Offerte op deem 
Gebitt un déi kleng Leit wéi ee seet, op 
lëtzebuergesch, déi net d’Chance hunn 
eng eege Wunneng soss ze kréien, fir dat 
an déi Richtung ze goen.
LocationVente heescht, dass all Loyer, 
deen déi Leit da bezuelen, se progressiv 
méi Proprietaire gëtt zu där Zomme pro
portionell zur Gesamtzomme, déi d’Haus 
oder d’Wunneng wäert ass. Dat géif 
éischtens mol evitéieren déi peinlech 
Situatioun dass d’Leit ofgewise gi vun de 
Bankinstituter, an dass se awer esou 
d’Geleeënheet krieten duerch méi eng 
sozial Erugoensweis un en Deel vun de 
Wunnengen, fir kënnen an de Genoss 
awer wéi gesot virdru vun enger eegener 
Wunneng ze kommen. Effektiv gëtt et 
ëmmer méi wichteg an déi Richtung ze 
goen an d’Banke si jo net léséiert. Et ass 
elo net, dass ee muss fäerten, d’Banke 
géifen elo op d’Barrikade klammen. Dat 
wär och nach net esou schlëmm, da läit 
een heiansdo richteg wann déi op d’Bar
rikade klammen. Mä ech mengen awer, 
dass et wichteg ass ze wëssen, si klam
men net op d’Barrikade well se jo souwi
sou de Prêt fir déi Leit refuséieren. 
Ech géif einfach mol dat hei proposéie
ren, déi Reflexiounen do mat an de 
Schäfferot ze huelen, respektiv an déi 
zoustänneg Kommissioun, fir mol 
doriwwer ze diskutéiere wat fir eng 
Méiglechkeeten eis do bidden als 
Gemeng Esch, déi jo eng traditionell 
Gemeng ass, vun enger fortschrëttlecher 
Politik allgemeng gesinn, da misst een 
och vläicht mol kënnen iwwerleeën, ob 
dat net eng Méiglechkeet ass déi diskus
siounswäert ass an déi prospektiv an 
d’Praxis ëmgesat ka ginn, wann esou 
Projete sech an Zukunft presentéieren. 
Ech sinn net pessimistesch an där Hin
sicht, well ech mengen et huet jo keen 
eppes ze verléieren heibannen an enger 
Diskussioun. A wa vu Gemengeconseille
ren oder vun engem Conseiller, dat sief 
elo dohigestallt, ech mengen den Här 
Baum huet d’leschte Kéier och meng 
Propositioun ënnerstëtzt an anerer och, 
da misst et jo awer méiglech sinn, dass 

de Schäfferot vläicht eng Kéier an déi 
Richtung iwwerleet a vläicht eng Kéier an 
déi Richtung geet an natierlech de Stat 
usprécht fir kënnen an déi Richtung och 
ze goen. Ech mengen, et ass am Interêt 
vun honnerten an honnerte Leit hei zu 
Esch déi an der Situatioun sinn, dass se 
ongerechterweis net kënne wéi déi aner 
Leit oder wéi en Deel vun deenen aner 
Leit an de Genoss komme vun enger 
eegener Wunneng. Ech soen Iech Merci.“

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Jo, 
ech soen och dem Här Bernard Merci fir 
seng Interventioun. Ech mengen duerno 
war et den Här Weidig dee sech gemellt 
hat.“

Paul Weidig (LSAP): „Mir hunn haut 3 
PAPen ze aviséieren an ze approuvéieren 
a schléissen domat, wat eise responsa
bele Schäffe gesot huet, am Fong geholl 
d’Bauplanung vun den Nonnewisen of 
an dat ass ganz wichteg. Déi 3 PAPen, 
den 2B, den 3B, 2C sinn eigentlech ähn
lech gestreckt oder ähnlech konzipéiert, 
et ass ganz kloer. Éischtens, laanscht rue 
Capus si méistäckeg Haiser virgesi mat 
enger gewësser Mixitéit. Dat heescht, 
wunnen an handelen. Um Rezdechaus
sée Handel a Commerce an driwwer 
wunnen. An deem Kontext wëll ech 
effektiv, och dat huet de Schäffe gesot, 
ob d’Remarque vun de Cellule d’évalua
tion hiweisen déi mengt, et soll een e 
Prozentsaz vu Wunnraum definéieren. 
Mä ech mengen, et geet och schonn 
duer wann ee sech seet, ok mir versichen 
awer e gewëssenen Deel anzehalen. 
Da laanscht d’Dippecht entstinn och 
méistäckeg Wunnhaiser déi reng fir 
Wunnenge virbehale sinn. An dës Bau
plazen déi laanscht Capus an och déi 
laanscht d’Dippecht weisen natierlech e 
ganz héijen COS oder en héijen CMU op. 
Dat heescht, dass se ganz héich bebaut 
ginn, d’Occupation du sol an och de 
Coefficient maximum d’urbanisation 
erreecht e relativ héijen Taux, esou dass 
ee ka 4, 5 Stäck do bauen. Tëschent de 
Familljenhaiser an ech widderhuelen och 
dat wat elo gesot ginn ass, entstinn Eefa
milljenhaiser mat variabler Wunnfläch. 
Déi eng si méi grouss, manner grouss, 
déi aner méi grouss Gréngflächen an 
esou weider. 
D’Erschléissung gëtt nohalteg duerch e 
begréngte Stroosseraum erméiglecht an 
et si Foussgängerweeër déi hannert den 
Haiser duerchféieren an och déi ganz 
Quartieren erschléissen. De Konven
tioune vum subventionéierte Wunnengs
bau gëtt natierlech Rechnung gedroen, 
wéi och engem vertrietbaren Undeel vu 
Wunnengen déi zu engem abordable 
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Mietpräis ugebuede kënne ginn. Dat sinn 
déi berühmten 10%. Ech mengen dat ass 
ganz wichteg. Wat elo d’Location Achat 
ubelaangt, leider ass hei de Kolleg Ber
nard net do. Ech mengen dat ass e wei
dere Schrëtt wou am Ablack déi recht
lech Moyenen nach net gi sinn. Dat ass 
effektiv e Problem deen um nationale 
Plang muss geléist ginn.
Iwwregens steet dat vun den abordable 
Präisser fir Wunneng och an deem neie 
Programm vun eiser Regierung an ech 
hoffen, dass se net nëmme vun der 
Escher Gemeng, mä och vun deenen 
anere Gemenge respektéiert gëtt. 
An dann ofschléissend nach eng perséin
lech Bemierkung, déi huet zwar näischt 
mat PAPen ze dinn, déi läit mer awer 
ganz um Häerz an duerfir wëll ech hei 
menger Freed Ausdrock ginn, dass aus 
dem an elo zitéieren ech eng Escher Zei
tung, aus dem Ghetto, dat ass dem Lum
pepoletariat vun Esch, 3 Ministeren an 
déi nei Regierung gewielt si ginn an och 
do zu Éiere komm sinn. An dorop kënne 
mer alleguerte Stolz sinn. Trotz allem, 
d’Zukunft vun Esch ass assuréiert. Merci 
fir d’Nolauschteren.“

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Ok. 
Och no där interessanter Interventioun 
vum Här Weidig, géif ech dann d’Wuert 
viru ginn un dee leschten dee sech 
gemellt hat, dat war den Här Zwally.“

André Zwally (CSV): „Jo, Merci, Här 
Huss. Ech wollt och dem zoustännegen 
neie Schäffe Merci soe fir d’Presenta
tioun, wat de Quartier Nonnewisen ube
laangt. Ech denken, dass mer schonn oft 
d’Geleeënheet haten doriwwer hei ze 
schwätzen. Ech mengen, de Masterplang 
huet jo eis senger Zäit Satisfactioun gi fir 
dat doten, wat d’Entwécklung ubelaangt 
vun dem Quartier Nonnewisen, mat ze 
ënnerstëtzen. 
Ech hu just eng Remarque ze maachen. 
Mir hunn als CSV eng Remarque ze maa
chen. Wann een de Quartier als Ganzes 
kuckt, da gesäit een, datt wierklech den 
Integratiounsfacteur do ass. Wann een 
d’Populatioun an d’Densitéit kuckt, da 
gesäit een dass do vill Leit op eemol mat
enee liewen. An doduerch well mer eng 
Entwécklung hunn déi och um Niveau vu 
Geschäfter déi elo bäikommen, vun aner 
Infrastrukturen déi bäikommen, dat elo 
ufänkt e Liewen ze kréien, erënneren ech 
nach eng Kéier ganz gären dru wat mir 
als CSV senger Zäit gesot hunn. Mir 
hunn ausser der Schoul, déi mer u sech 
do hunn, wou mer haut jo mierken dass 
se deelweis schonn net méi duergeet, 
dass se net méi grouss genuch ass, hu 
mir als Escher Gemeng einfach keng aner 

Infrastruktur do. Mir waren der Mee
nung, wéi mer och an den Assises de l’in
tégration waren, dass do eng Kon
klusioun komm ass fir eng Maison de 
citoyenneté ze maachen. Mir hunn eis 
nach net richteg festgeluecht wéi den 
Numm dann eigentlech soll sinn, mä mir 
sinn der Meenung als CSV, dass et och 
wichteg wier, dass mir als Gemeng eng 
zousätzlech Präsenz hätten. An deem 
Quartier, deen u sech eng wonnerbar 
Phas erlieft wat d’Integratioun vun der 
Escher Populatioun ubelaangt, si mer der 
Meenung, dass de Schäfferot soll dës 
Propositioun mat op de Wee huelen, wat 
déi Maison de citoyenneté ubelaangt an 
och eng ähnlech Struktur oder eng 
Struktur dohinner stellen, wou mir och 
wierklech kéinte mat ënnerstëtzen an déi 
och Plusvalue géif gi fir Esch, respektiv 
och fir de Quartier vun den Nonnewisen. 
An deem Sënn wäerte mir dann déi dräi 
PAPen, Här Schäffen, déi Dir hei virge
stallt hutt, selbstverständlech mat ënner
stëtzen. 
Ech soen Iech Merci.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Den Här Hinterscheid.“

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
„Merci. Ech mengen dem Här Bernard 
seng Remarque iwwer d’Location Achat 
oder d’Location Vente déi ass richteg, mä 
ech weess net ob d’Gemeng dat richtegt 
Instrument, d’Gemengeverwaltung dat 
richtegt Instrument duerstellt, fir dat ze 
maachen. An ech mengen do muss een 
um Niveau vun der Regierung, an ech 
mengen déi nei Regierung huet jo och 
do Aussoe gemaach, fir dat erëm méi ze 
promouvéieren. Also dat war an de 60er 
Joeren effektiv d’Instrument wou ganz vill 
Leit, Aarbechterfamilljen iwwert deen 
dote Wee zum eegenen Haus komm 
sinn. Mä et war och deemools net d’Ge
mengen déi et gemaach hunn. Et war 
d’Société nationale des habitations à bon 
marché déi dat fir de Stat, fir d’Gemen
gen zum Deel operéiert huet an eigent
lech missten déi zwou Institutiounen déi 
et gëtt – d’SNHBM gëtt et nach ëmmer 
an et gëtt de Fonds de Logement – an 
eigentlech missten déi ganz brutal an déi 
do Richtung sech orientéieren. Et gëtt 
sécher méi schwiereg wann d’Gemeng et 
mécht, mä d’Gemeng kann awer do Faci
litateur si fir dat do ze maachen. Mir 
kéinten dat mat eegenem Patrimoine 
maachen, mä da musse mir de Patri
moine fir d’éischt bauen an dann an déi 
do Richtung goen an do sinn och e 
ganze Koup Reflexiounen amgaang am 
Schäfferot wéi mer an Zukunft domat 
ëmginn. Also dat fält sécher net op en 

daaft Ouer a mir wäerten och do als 
Gemeng, an ech mengen d’Buerger
meeschtesch wäert och sécher do sech 
eng Éier draus maachen, fir dass mer dat 
do um Regierungsniveau weider dreiwen, 
dass dat erëm eng Kéier Realitéit gëtt.
Ech mengen, den Här Weidig huet 
eigentlech senger Satisfaktioun driwwer 
Ausdrock ginn, dass dat do elo fäerdeg 
ass, an dass et elo eigentlech nach just 
drëm geet déi lescht Parzellen ze kréien, 
d’Geld ze kréien an dann dat do ze 
bauen an dann ass et herno finalement 
an deem Zäitraum gebaut ginn dee mer 
eis initial gesat haten, tëschent 15 an 20 
Joer bis de ganzen Developpement 
ofgewéckelt ass, an da si mer fäerdeg. En 
huet et och positiv ervirgehuewen, dass 
zousätzlech de Raum besser, d’Surface 
besser genotzt ginn ass an ech wëll drun 
erënneren, dass mer hei eng Kéier mat 
engem neien, remaniéierte Masterplang 
komm sinn, wou mer vu 1.500 Leit op 
2.100 Leit, also dat heescht vu 750 
Wunnengen op 900 Wunnengen nach 
eng Kéier kompaktéiert hunn an domat 
nach ëmmer e ganz flotte Projet hunn. 
Dem Här Zwally seng Remarque vun der 
Maison de citoyenneté déi huele mer 
mat an de Schäfferot, mä dat ass kee 
Gebai wat mer bauen, dat ass éischter 
eng Fonctioun déi ee gegebenefalls kann 
op deene Rezdechaussées déi mer fir 
Aktivitéite virgesinn, ka virgesinn. 
Ech soen allerdéngs och zwee Riedner 
hei Merci. Fir d’éischt dem Här Bernard 
fir seng Bestätegung, a seng offiziell 
Be stätegung, dass Esch vun engem 
soziale Schäfferot geféiert gëtt an dem 
Här Zwally eigentlech, dass de Modell, 
wéi mer e versicht hunn an den Non
newise vun der Integratioun iwwert den 
Urbanismus, dass dee reusséiert ass an 
duerfir Merci.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci, Iech alleguerten. 
Au vote. Déi 3 zesummen.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – 
Mme Taina Bofferding – M. Daniel 
Codello – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Jean Huss – M. 
Théid Johanns – M. Pierre-Marc Knaff 
– M. Martin Kox – M. Frunnes Maroldt 
– Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar 
– M. Paul Weidig – M. André Zwally
Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité d’adopter le projet d’aménage-
ment particulier «Nonnewisen 2B», 
d’adopter le projet d’aménagement 
particulier «Nonnewisen 3B» et 
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d’adopter le projet d’aménagement 
particulier «Nonnewisen 2C».

11. Personnel; décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Da wier et um Här 
Huss, iwwert d’Personal, wann ech 
gelift.“

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Jo. 
Bei de Personalfroen hei an der Séance 
publique handelt et sech ëm 2 Punkten. 
Dat eent ass d’Prolongation de stage an 
dat zweet ass eng Augmentatioun vun 
enger Prime de responsabilité. 
Bei deem éischte Punkt, Prolongation de 
stage, geet et dorëmmer, datt mer den 
1. Mäerz 2012 hei am Gemengerot 
enger 5 Leit, der Madame Bastos, dem 
Här Frank Delvaux, der Madame Murato
vic, dem Här Suman an dem Här Win
ckel, eng Nomination provisoire an der 
Fonctioun vum Redakter hei vun eiser 
Stat ginn haten. Fir kënnen zu enger 
Nomination définitive ze kommen, ass et 
dann esou, datt déi Leit mussen eng For
mation générale nach um INAP maa
chen. Dat ass eng Saach. An dat zweet, si 
mussen och nach eng Formation spéciale 
maachen, wat am Fong eng Formatioun 
ass déi een éischter ka gesinn als eng For
mation pratique professionelle an hire 
Fonctioune wou se da scho schaffen. 
Nun ass et esou, datt den Artikel 4 vum 
Statut vum Fonctionnaire communal 
virgesäit, datt e Redakter dee provisore
sch agestallt ass fir 12 Méint, kann eng 
Verlängerung vum Stage ufroen, ënner 
zwou Bedingungen. Éischtens, wann en 
eventuell déi Formation générale net 
gepackt huet oder en Noexamen do hat, 
also net ganz gepackt huet, oder wann 
onofhängeg vum Wëlle vun deene Leit 
déi Formation spéciale vum Ministère de 
l’Intérieur net huet konnen an deem Zäi
traum organiséiert ginn. Bei deene 
meeschte vun deene Fäll vun deene mer 
hei schwätzen, ass et esou datt an där 
Zäit vun deemools bis haut déi Forma
tion spéciale vum Ministère de l’Intérieur 
net organiséiert ginn ass oder net konnt 
organiséiert ginn. An ee Fall ass och do, 
wou muss d’Formation générale nach 
eng Kéier widderholl gi well do en 
Noexame virläit. Et ass also esou, datt 
mir Iech als Schäfferot hei virschloen, 
datt mer där Demande vun deene 5 Leit 
solle Rechnung droen, datt mer sollen 
d’accord sinn, datt se eng Prolongation 
vun hirer Durée de stage ëm 12 Méint 
kënne kréien. 
Pardon.“

Zénon Bernard (KPL): „Selbstver
ständlech sinn ech d’accord fir deene Leit 
e Rallongement vun hirem Stage ze ginn. 
Et geet net dodrëm, mä ech froe mech 
wéi et méiglech ass, dass 3 vu 4, 12 
Méint elo eng nei Période de stage kréie 
well soitdisant, je cite le texte, de Minis
tère de l’Intérieur net amstand war do 
déi Examen ze maachen. Dat do ass dach 
eppes, ech hätt gär eng Erklärung. Mä 
mir liicht dat net an, fir dass elo Leit 12 
Méint an hirer Carrièresentwécklung ei 
gent  lech zréckgehäit ginn, well de Minis
tère de l’Intérieur keen Examen ofhält. An 
ech hätt gär eng Erklärung ganz einfach, 
Dir wësst dat, vläicht ass et eng logesch 
Erklärung, vläicht och net.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Här Bernard, Dir kritt Är 
Erklärung wann den Här Huss fäerdeg ass 
a wann Dir Iech d’nächste Kéier géift 
umelle fir ze schwätzen, vläicht hunn 
nach aner Leit eng Fro och dozou. Jo. 
Ok.
Huet nach een eng Fro dozou? Här 
Huss.“

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Jo, 
ech kann natierlech d’Interventioun vum 
Här Bernard verstoen, mä firwat am 
Ministère de l’Intérieur dat bis elo net 
geschitt ass, also dat entzitt sech eiser 
Responsabilitéit hei. Also do sinn ech 
iwwerfrot fir Iech do déi néideg Erklärung 
ze ginn, mä op jidde Fall ass et esou, datt 
mer hei, an dat ass wourëmmer et hei 
geet, datt mer hinnen hei déi Verlänge
rung zouschreiwen, well et ass jo wierk
lech net hir Schold. De Statut gesäit et 
vir. Ech hunn dat jo erkläert. Artikel 4 
vum Statut gesäit dat vir. Also gi mer hin
nen, ech proposéieren also...“

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
„Se ginn net an hirer Carrière gebremst, 
well wa se herno den Examen definitiv 
hunn, gi se op fin de stage, kréie se hir 
Carrière reconstituéiert.“

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „Si 
verléieren also näischt, Här Bernard. Mä 
wéi gesot, wat am Ministère de l’Intérieur 
do lass ass, dat entzitt sech eiser Respon
sabilitéit.
Da géif ech also proposéieren, datt mer 
deene 5 Leit déi Prolongation de stage 
zougestoen. Au vote.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Au vote, genau.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – 
Mme Taina Bofferding – M. Daniel 
Codello – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Jean Huss – M. 
Théid Johanns – M. Pierre-Marc Knaff 
– M. Martin Kox – M. Frunnes Maroldt 
– Mme Vera Spautz – M. Paul Weidig 
– M. André Zwally
Le Conseil Communal accepte à l’una-
nimité les prolongations de stage.

Schäffe Jean Huss (Déi Gréng): „An 
der Séance publique bleift dann nach 
eng Question de personnel. Do geet et 
ëm eng Prime de responsabilité fir d’Ma
dame Maureen Lanners déi als Eduatrice 
graduée am Foyer de Nuit schafft. Déi 
hat bis elo eng Prime de responsabilité 
vun 30 Punkten an den Artikel 27 vum 
Kollektivvertrag gesäit vir, datt et ënner
schiddlech Méiglechkeete vu Primë gëtt, 
vu 15, 20, 25, 30, 40, 45 bis zu 60 Punk
ten. Hei ass d’Propose, fir der Madame 
Maureen Lanners hir Prime de responsa
bilité an d’Luucht ze hiewe vun 30 op 45 
Punkten. Begrënnung do dervun ass déi, 
dass d’Madame Maureen Lanners an der 
Tëschenzäit en cours d’emploi e Master 
gemaach huet, e Master of Arts gemaach 
huet, am Fachberäich „soziale Arbeit“, 
mam Schwéierpunkt Gemeindepsychia
trie. Ech mengen datt grad esou eng 
Weiderbildung wéi déi doten ass eppes 
wat an enger Institutioun wéi dem Foyer 
de Nuit absolut noutwenneg ass. Iwwre
gens net nëmmen am Kader vum Foyer 
de Nuit. Ech mengen et sinn och aner 
Problemer insgesamt an enger Gemeng 
déi sech an deem dote Kontext stellen. Et 
ass also eng noutwenneg an eng sënn
voll Promotioun déi mer hei der Madame 
Maureen Lanners ginn, mat där Prime de 
responsabilité op 45 Punkten. Ech propo
séieren dat also ze stëmmen. 
Au vote.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – 
Mme Taina Bofferding – M. Daniel 
Codello – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Jean Huss – M. 
Théid Johanns – M. Pierre-Marc Knaff 
– M. Martin Kox – M. Frunnes Maroldt 
– Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar 
– M. Paul Weidig – M. André Zwally
Le Conseil Communal accepte à l’una-
nimité l’allocation d’une prime à Mme 
Maureen Lanners..
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12. Gestion des forêts / 13. Devis / 14. Musée de la Résistance / 15. Concessions / 16. Relevés et rôles / 17. Subsides

12. Plan de gestion des forêts 
pour l’exercice 2014; décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Mir géifen dann elo zu 
eisem Punkt Gestion des forêts kommen. 
An de Schäffen deen de Bësch géréiert 
iwwerhëlt d’Wuert.“

Schäffe Jean Tonnar (LSAP): „Jo, déi 
meescht vergiessen, dass ech nach e Res
sort hunn ausser de Schoulen, de Maisons 
Relais an der Kultur, dat sinn d’Bëscher. A 
mat de Bëscher hunn ech eemol d’Joer 
wou ech däerf dann eng laang Ried virun 
Iech halen an Iech bieden dee Plan de 
gestion annuel ze stëmmen. Wat ech 
awer och all Joer soen, Dir gesitt d’Bë
scher ass nach ëmmer näischt Rentables. 
D’Bëscher ass am Fong eppes ganz 
Deieres. Et ass eppes Wertvolles fir aner 
Sënner, mä wann een et vum Finanzielle 
kuckt, da gëtt et eppes ganz Deieres. Mir 
hu 64.700€ Recettë géint 229.140€ 
Dépensen. Wann Dir awer am Detail 
kuckt wat dat alles mat sech  bréngt. Dat 
sinn och Aarbechtsstonnen an Aarbechts
plazen déi op déi Manéier verschidde Leit 
erlaabt eng Schaff ze hunn an e bësse 
kënnen ze schaffen, wat ganz wichteg 
ass. An duerfir géing ech Iech bieden, 
obschonn dat negativ Resultat do ass, dee 
Plang fir d’Joer ze stëmmen.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – 
Mme Taina Bofferding – Mme Astrid 
Freis – M. Marco Goetz –– Mme 
Annette Hildgen – M. Henri Hinter-
scheid – M. Théid Johanns – M. Pierre-
Marc Knaff – M. Martin Kox – M. 
Frunnes Maroldt – Mme Vera Spautz – 
M. Jean Tonnar – M. Paul Weidig 
Le Conseil Communal approuve à 
l’unanimité le plan de gestion des 
forêts pour l’exercice 2014.

13. Devis supplémentaire; 
décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Mir kommen zum 
nächste Punkt, den Devis supplémentaire 
vun 12.000€ betreffend ClairChêne 
Strooss. Ech géif Iech bieden deem 
zouzestëmme wann ech gelift.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – M. Zénon Bernard – 
Mme Taina Bofferding – Mme Astrid 
Freis – M. Marco Goetz – Mme Annette 
Hildgen – M. Henri Hinterscheid – M. 

Théid Johanns – M. Pierre-Marc Knaff 
– M. Martin Kox – M. Frunnes Maroldt 
– Mme Vera Spautz – M. Jean Tonnar 
– M. Paul Weidig 
Le Conseil Communal approuve à 
l’unanimité le devis supplémentaire de 
12.000 € pour faire effectuer les tra-
vaux d’aménagement de la rue Clair-
Chêne.

14. Musée de la Résistance: titre 
de recettes; décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Den nächste Punkt kritt 
och de Kulturschäffen d’Wuert.“

Schäffe Jean Tonnar (LSAP): „Do 
geet et ëm eng Recette déi mer kréie wat 
de Musée ugeet. Vun der leschter Aus
stellung huet d’Fondatioun Matanel eis e 
Subsid gi vun 8.000€ wou mer e grousse 
Merci soen a ganz gär unhuelen an och 
Reklamm maachen, dass och de Musée 
de la Résistance, esou wéi aner Escher 
Instituter, Done kënnen unhuelen déi 
gutt ugeluecht sinn a mer soen dozou e 
grousse Merci, mä et muss hei gestëmmt 
ginn.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Au vote.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité d’approuver le titre de recette 
au montant de 8.000,00 € présenté 
par le Musée national de la Résis-
tance.

15. Concessions sépulcrales; 
décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Sou, lues awer sécher 
komme mer zum Schluss. Dir fannt an 
Ärem Dossier d’Grawkonzessiounen an 
ech bieden Iech och deem zouzestëm
men.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 

Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité d’approuver la liste des conces-
sions sépulcrales accordées aux cime-
tières de la Ville d’Esch-sur-Alzette 
pour l’année 2012/2013.

16. Relevés et rôles supplétifs; 
décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Genau esou wéi de 
Punkt vum Relevé a Rôle supplétif deen 
Dir an Ärem Dossier fannt mat deenen 
Detailer, och deem bieden ech Iech wéi 
all Joer deem zouzestëmmen.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité d’approuver les relevés et rôles 
supplétifs. 

17. Subsides extraordinaires; 
décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Als nächste Punkt hu 
mer d’Subsiden. Dir hutt éischtens e Sub
sid Demande de remboursement vun de 
Frais d’inscription vum Conservatoire déi 
Iech am Detail virleien an dat wier et fir 
dës Kéier. 
Nee? Oh, Pardon. 
Da kréien d’Espérance déi eng Demande 
subside gemaach hu fir hire Centenaire, 
e Subsid vun 10.000€.
D’ASTI kritt e Subsid fir hire Projet Mixing 
Luxembourg vu 5.000€ an d’Stëmm vun 
der Strooss déi gëschter hiert Iessen an 
der Stad haten, wou awer natierlech och 
déi Escher mat dobäi waren, kréien dofir 
eng Ënnerstëtzung vun eis vu 500€ fir 
d’Chrëschtiesse wat do stattfonnt huet. 
Elo bieden ech Iech deem zouzestëm
men.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
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18. Transaction immobilière / 19. Commissions consultatives / 20. Contrats de bail / 21. Règlements

ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité d’accorder les subsides extraor-
dinaires. 

18. Transaction immobilière; 
décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Den nächste Punkt 
erkläert eis den Här Schäffen Hinter
scheid, Transaction immobilière.“

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
„Merci, bon, mir kënnen eigentlech do 
ganz schnell sinn, well et ass en Avenant 
zum Compromis d’échange dee mer mat 
der Eisebunn gemaach hu fir d’Kon
struktioun vun der Jugendherberg wou 
deen Terrain hannert dem Friddensge
riicht échangéiert gëtt, géint deen uewe 
bei der Gare. Do war en Délai dragesat. 
Mir sinn awer elo an der Situatioun, dass 
mer deen Acte d’administratif nach net 
fäerdeg hunn, well mer nach ëmmer eng 
Diskussioun mam Stat hunn iwwert d’As
sises vun der fréierer Route nationale. An 
dofir gëtt dee Compromis dann elo ver
längert, fir dass deen net verfält. Dee gëtt 
also elo bis 2015 verlängert.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Au vote.”

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal approuve à 
l’unanimité la transaction immobi-
lière. 

19. Commissions consultatives; 
décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci. Dir fannt dann 
an Ärem Dossier vun der DP eng Rei Vir
schléi déi hir Kommissiounen ëmbeset
zen, nei besetzen, an ech bieden Iech 
deem och net zouzestëmme mä op Ären 

Ziedel Jo oder Nee ze schreiwen.
Den Här Knaff.“

Pierre-Marc Knaff (DP): „Ech wollt 
Iech just dozou soen, also Dir hutt der do 
zwou vun eis leien. Déi vum 31. Juli déi 
hate mer erofgeholl vum Ordre du jour 
well do Feeler dra waren. Et geet also just 
drëm iwwert dat ofzestëmme vum 18. 
November.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Mir huelen dat zur 
Kenntnis awer schreift deen Datum net 
op den Ziedel.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal procède par 
vote secret et approuve à l’unanimité 
les changements aux commissions 
consultatives. 

20. Contrats de bail; décision

Amtéierend Buergermeeschtesch 
Vera Spautz (LSAP): „Da komme mer 
zu eise Contrats de bail vun de Gemen
gewunnengen. De Punkt 13 sinn Ave
nanten zu bestehende Kontrakter.
46 sinn nei Kontrakter.
7 an 8 si Locatioune vun de Garagen. 
Och deem bieden ech Iech zouzestëmme 
wann eise Gemengesekretär och Zäit 
huet.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal approuve à 
l’unanimité les contrats de bail. 

21. Règlements de la circulation 
routière; décision

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Laaft net fort. Mir hunn 
nach ee Punkt an dobausse stinn 

Dëscher, och fir d’Press. Den Här Hinter
scheid wat d’Circulatioun ugeet.“

Schäffen Henri Hinterscheid (LSAP): 
„Ech kann et kuerz maachen. Et si lauter 
provisorescher déi duerch Chantieren a 
Botzaktiounen néideg waren. Ech géing 
Iech bieden déi ze validéieren. 
Ech kann awer dertëschent soen, dass et, 
wann ech mech net verzielt hunn, 13x 
Oui war fir d’Commissions consulta
tives.“

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Merci.“

Conseillers présents:
M. Marc Baum – Mme Taina Boffer-
ding – Mme Astrid Freis – M. Marco 
Goetz – Mme Annette Hildgen – M. 
Henri Hinterscheid – M. Théid Johanns 
– M. Pierre-Marc Knaff – M. Martin 
Kox – M. Frunnes Maroldt – Mme Vera 
Spautz – M. Jean Tonnar – M. Paul 
Weidig 
Le Conseil Communal approuve à 
l’unanimité les règlements de la circu-
lation routière.

Amtéierend Buergermeeschtesch Vera 
Spautz (LSAP): „Sou mir sinn dann um 
Schluss ukomm. Ech soen nach eemol e 
grousse Merci fir d’Vertrauen an den ees
tëmmege Vote dee geholl ginn ass hei
banne fir den Här Dan Codello a fir 
mech. Dat mécht Freed fir déi Ënners
tëtzung ze gesinn. Ech wënschen Iech 
alleguerten an Äre Famillje schéi Feier
deeg, erhuelsam Feierdeeg, friddlech 
Feierdeeg bis d’nächst Joer. Et steet Villes 
zur Diskussioun d’nächst Joer. Mir hu vill 
Aarbecht virun eis leien. 
Virun allem wier ech frou wann Dir och, 
natierlech, Dir kommt souwisou wann et 
ëm de Budget geet, ëm d’Presentatioun 
vum Budget geet den 13. Januar an da 
parallel och um 18.00 kéint do si wa mer 
dann eis verabschiede vun der ehemole
ger Buergermeeschtesch, der Madame 
Mutsch. 
Ech soen der Press e grousse Merci. Eise 
Leit déi hei eis ëmmer ophuelen a filmen, 
déi haut de Moien e bësse Méih hate mat 
eis zesummen an ech géif Iech, wéi mer 
dat all Joers maachen op där leschter 
Sitzung, op e Patt dobaussen invitéieren. 
Merci an alles Guddes.”
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Résumé en français

6. Information au public des 
décisions de personnel

Jean Huss (Déi Gréng) informe le 
public que les candidatures de Mme Vera 
Spautz au poste de bourgmestre et de 
M. Daniel Codello au poste d’échevin 
ont été acceptées à l’unanimité des voix.
A) Démission.
Démission à accorder, sur sa demande et 
avec effet au 1er janvier 2014, à Madame 
Danielle Colombo ép. Sassel.
B) Application de l’article 90 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 
1988 qui stipule entre autres qu’en cas 
d’empêchement de longue durée du 
secrétaire communal ou de vacance de 
son poste, un remplaçant est désigné par 
le conseil communal, sous l’approbation 
du ministre de l’Intérieur.
Monsieur JeanPaul Espen est à charger 
du remplacement à longue durée du 
secrétaire communal.
C) Promotions
Carrière de l’ingénieur.
Promotion avec effet au 1er mars 2014 
de Madame Janine Bisdorff, affectée en 
tant qu’ingénieur géomètre au départe
ment des travaux municipaux, aux fonc
tions d’ingénieur première classe (grade 
16).
Carrière du rédacteur
1) Promotion avec effet au 1er janvier 
2014 de Monsieur Guy Neumann, aux 
fonctions d’inspecteur principal 1er en 
rang (grade 13).
2) Promotion avec effet au 1er janvier 
2014 de Monsieur Joe Barthel, aux fonc
tions d’inspecteur principal 1er en rang 
hors cadre (grade 13).

Vera Spautz (LSAP) propose à la nou
velle conseillère, Mme Astrid Freis, de 
prononcer un discours d’investiture.

Astrid Freis (LSAP) remercie les élec
teurs pour leur confiance. Elle présente 
ensuite son curriculum et son parcours. 
D’origine sociale modeste, elle a com
mencé à travailler à 14 ans, s’est mariée à 
18 ans, a eu un enfant avec 24 ans et 
dirige depuis 20 ans sa propre agence 
immobilière à Esch. Depuis 2009 elle est 
en outre présidente de l’ACAIE.
Due à son origine modeste, elle s’inté
resse tout particulièrement au sort des 

gens en difficultés. Elle essaiera, ensemble 
avec le collège échevinal, de défendre les 
intérêts de tous les Eschois, quelque soit 
leur origine, religion, sexualité ou opinion 
politique.

7. Correspondance

Ce point est sans objet.

8. Renouvellement du collecteur 
principal et renaturation de 
l’Alzette ; présentation et 
décision

Henri Hinterscheid (LSAP) explique 
que ce projet existe depuis 10 ans. Le 
canal existant, qui est âgé de 100 ans, 
est devenu perméable et commence à 
s’écrouler. Le principe des vases commu
nicants a été utilisé pour passer sous l’Al
zette. M. Hinterscheid utilise ensuite des 
plans pour montrer aux conseillers les 
collecteurs et tracés de l’ancien canal et 
du nouveau canal ainsi que les différents 
points du chantier.
Pour respecter la nature, le fonçage se 
fera de manière souterraine. M. Hinter
scheid est convaincu que le nouveau 
canal pourra fonctionner pendant au 
moins 100 ans.
L’amenée au collecteur principal prove
nant du boulevard Pierre Dupong et pas
sant par la pénétrante posera des pro
blèmes plus complexes. On devra tout 
d’abord faire un état des lieux puisque le 
tracé du canal passe près des maisons. 
La pénétrante Lallange restera ouverte 
jusqu’au moment ou elle devra être tra
versée par le canal ; elle sera alors inter
dite au trafic pendant environ un mois. 
Le chantier du giratoire de la rue de 
Luxembourg sera touché par le projet du 
nouveau canal.
La renaturation de l’Alzette sera intégrée 
au projet du canal et le tracé de l’ancien 
canal sera converti en piste cyclable.
Le collecteur principal LallangeSIVEC 
coute 17 mio €. L’Etat participe à 12,7 
mio € aux coûts. Le collecteur principal 
carrefour Lallange coûte 3,4 mio € (par
ticipation de l’Etat : 2,5 mio €). La rena
turation de l’Alzette coûte 1 mio €, l’Etat 
participe à 50% mais M. Hinterscheid est 

convaincu que cette participation sera 
augmentée à 75%. Les travaux devront 
être achevés fin 2017.

André Zwally (CSV) regrette que 
jusqu’ici les résultats des efforts de rena
turation de la Dippach n’ont pas eu les 
résultats promis concernant la propreté 
de l’eau et il espère que cette nouvelle 
initiative aura de meilleurs résultats. 
Il souligne que l’exemple du quartier 
Raemerich a démontré l’importance de 
faire un état des lieux avant de commen
cer les travaux.
M. Zwally rappelle une motion de M. 
Codello d’il y a quelques années où il 
avait demandé au collège échevinal de 
discuter plus souvent de la gestion des 
eaux.
Le CSV soutiendra ce projet.

Marc Baum (Déi Lénk) explique que 
son parti soutient ce projet. Il s’agit d’un 
projet avec lequel on ne gagne pas des 
élections mais qui est cependant très 
important.
Il rappelle cependant que la première 
étude de faisabilité remonte à 2003 et il 
aimerait savoir pourquoi la planification a 
duré 10 ans.
M. Baum explique que si ce projet avait 
été entamé après que les subventions éta
tiques ont été réduites de 90% à 75%, la 
commune aurait eu des frais supplémen
taires de plusieurs millions. Il s’agit là 
d’un nouvel exemple du caractère scan
daleux des mesures d’austérité du gou
vernement CSV/LSAP.

Paul Weidig (LSAP) est d’avis que la 
réalisation de ce projet est primordiale 
pour l’avenir de la ville qui continue à 
grandir.
Il explique à M. Zwally que la renatura
tion n’a rien à faire avec la propreté de 
l’eau mais doit créer plus d’espace pour 
les masses d’eau générées par l’imper
méabilisation grandissante du sol.
M. Weidig souligne l’importance du pro
jet vu l’état des deux collecteurs. Si un de 
ces collecteurs aurait des problèmes, cela 
aurait des conséquences malheureuses 
pour la ville entière. En outre, le collec
teur sous le Pudel n’est pas accessible et 
on n’y peut donc pas procéder à des tra
vaux d’entretien.

Résumé en français de la séance du Conseil communal du 20 décembre 2013
(Pour le détail des votes, veuillez consulter le texte luxembourgeois)
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M. Weidig rappelle que les travaux 
autour du projet avaient déjà commencé 
quand il était encore directeur du Service 
des Travaux et que l’administration de la 
gestion des eaux avait demandé jadis un 
concept global du réseau eschois des 
eaux usées. 
Il explique que la technique du fonçage 
au lieu d’une excavation à ciel ouvert 
permettra d’éviter beaucoup de pro
blèmes, surtout en ce qui concerne le 
trafic.
M. Weidig souligne l’importance d’aug
menter la capacité de rétention de l’Al
zette pour éviter une inondation du Réi
serbann. Il se réjouit en outre de l’idée 
d’installer une piste cyclable vers Schiff
lange au dessus du nouveau canal au 
Pudel.
M. Weidig pense que l’Etat devrait sub
ventionner la renaturation de l’Alzette de 
plus de 50% puisque cette initiative pro
fitera à tout le pays.

Martin Kox (Déi Gréng) se rallie aux 
propos de M. Baum et de M. Weidig 
concernant une augmentation des sub
sides de l’Etat.
Il se réjouit du fait qu’avec la renatura
tion de l’Alzette, la ville accepte ses res
ponsabilités concernant l’assainissement 
des eaux usées. M. Kox espère cepen
dant qu’ArcelorMittal acceptera enfin sa 
responsabilité concernant l’état de la 
Dippach qui est polluée par la boue 
toxique provenant de leurs étangs.

Henri Hinterscheid (LSAP) admet que 
l’on ne peut pas gagner des élections 
avec les infrastructures mais on peut très 
bien les perdre.
Une renaturation de la Dippach n’est pas 
utile aussi longtemps que les étangs 
d’Arbed ne sont pas dépollués. Il est 
évident que l’on devra, ensemble avec 
l’Etat, forcer Arcelor à prendre ses res
ponsabilités dans cette affaire.
Contrairement à Raemerich avec Belval, 
les habitants de Lallange ont l’avantage 
que la commune est responsable des tra
vaux. Il y aura des nuisances pour les 
habitants mais la commune continuera à 
informer la population de tous les déve
loppements du projet.
Pour M. Hinterscheid, la planification de 
dix ans ne semble pas exagérée pour un 
projet d’une telle envergure.
Il se rallie aux propositions concernant 
une augmentation des subsides de l’Etat.
(Vote)

10. Conventions:
a) Avenant à la convention avec 
l’asbl 4motion; décision
b) Convention avec le Ministère 
de l’Education Nationale 
concernant les cours pour 
adultes 2013/2014; décision

Vera Spautz (LSAP) explique que la 
commune met des locaux à disposition 
de l’asbl 4Motion qui en contrepartie 
devra rendre des services à la commune. 
Les services à rendre sont :
Mise en place et encadrement d’une for
mation « Kulturreporter » ;
Participation aux réunions du groupe de 
coordination jeunesse ;
Organisation d’un forum « Place aux 
jeunes Nonnewisen + ClairChêne » ;
Formation babysitting ;
Programme de formation « Toolbox » ;
Renforcement de l’aspect pédagogique 
« Gender » dans la formation pour ani
mateurs de loisirs ;
Tutorat des jeunes volontaires civiques et 
d’orientation du Point Info Jeunes.

Taina Bofferding (LSAP) explique que 
le projet « Kulturreporter » est destiné à 
motiver les jeunes de s’intéresser d’avan
tage à la culture. L’échec de la carte cul
ture jeune a inspiré les responsables du 
Service Jeunesse à donner aux jeunes la 
possibilité de faire ensemble avec les res
ponsables des institutions culturelles, une 
analyse de l’offre culturelle de la ville. En 
contrepartie, les responsables culturels 
reçoivent un feedback direct des jeunes 
concernant leurs offres.
(Vote)

Jean Tonnar (LSAP) présente une 
convention avec le ministère pour des 
cours pour adultes.
(Vote)

9. Urbanisme:
a) PAP „Nonnewisen 2B“; 
présentation et décision
b) PAP „Nonnewisen 3B“; 
présentation et décision
c) PAP „Nonnewisen 2C“; 
présentation et décision

Henri Hinterscheid (LSAP) explique 
que les 3 PAP se basent sur le Masterplan 
Nonnewisen et permettront l’urbanisa
tion définitive des Nonnewisen. Si les 
propriétaires des quelques parcelles qui 
restent à acquérir continuent à refuser la 
vente, la commune procédera définitive
ment à une expropriation.

Il y aura 900 logements sur les Nonnewi
sen, pour 2.100 personnes. Les 3 PAP 
engendrent 540 logements pour 1.200 
personnes. 
 La cellule d’évaluation remarque qu’une 
partie du secteur n’est pas couverte par 
le PAP 3B, mais cette partie a déjà été 
traitée par le PAP 2C. La cellule propose 
en outre de définir un maximum du terri
toire pour les logements, un avis qui 
n’est pas partagé par le collège échevi
nal. Le collège accepte cependant les 
propositions de couvrir les rampes vers 
les garages et d’adapter les PAP à la par
tie graphique du PAG.

Zénon Bernard (KPL) rappelle sa pro
position de locationvente qui pourrait 
permettre aux particuliers avec des reve
nus modestes de devenir propriétaire 
d’un logement sans devoir faire un prêt 
auprès d’une banque. 

Paul Weidig (LSAP) est d’avis que le 
concept de la locationvente doit d’abord 
être traité au niveau national.
En citant un journal eschois, M. Weidig 
se réjouit du fait que trois nouveaux 
ministres sont issus du « lumpenproleta
riat » d’Esch.

André Zwally (CSV) rappelle l’idée de 
son parti d’installer une maison de 
citoyenneté dans le quartier.

Henri Hinterscheid (LSAP) explique à 
M. Bernard que la commune n’est proba
blement pas le bon instrument pour offrir 
une locationvente, cela devra se faire au 
niveau national.
(Vote)

11. Personnel ; décision

Jean Huss (Déi Gréng) propose des 
prolongations de stage.
(Vote)

Jean Huss (Déi Gréng) propose ensuite 
une prime de responsabilité pour Mme 
Maureen Lanners.
(Vote)

12. Plan de gestion des forêts 
pour l’exercice 2014 ; décision

Jean Tonnar (LSAP) présente le plan 
de gestion des forêts pour l’exercice 
2014 avec des recettes de 64.700. € 
contre des dépenses s’élevant à 
229.140. €.
(Vote)
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13. Devis supplémentaire ; 
décision

Vera Spautz (LSAP) présente un devis 
supplémentaire de 12.000. € concer
nant la rue ClairChêne.
(Vote)

14. Musée de la Résistance : 
titres de recettes ; décision

Jean Tonnar (LSAP) présente une 
recette provenant d’un don de 8.000. € 
de la part de la Fondation Matanel.
(Vote)

15. Concessions sépulcrales ; 
décision

Vera Spautz (LSAP) présente la liste 
des concessions sépulcrales.
(Vote)

16. Relevés et rôles supplétifs ; 
décision

Vera Spautz (LSAP) présente les rele
vés et rôles supplétifs.
(Vote)

17. Subsides extraordinaires ; 
décision

Vera Spautz (LSAP) présente la liste 
des subsides extraordinaires.
(Vote)

18. Transaction immobilière ; 
décision

Henri Hinterscheid (LSAP) présente 
une transaction immobilière.
(Vote)

19. Commissions consultatives ; 
décision

Vera Spautz (LSAP) présente les chan
gements aux commissions consultatives.
(Vote)

20. Contrats de bail ; décision

Vera Spautz (LSAP) présente les 
contrats de bail.
(Vote)

21. Règlements de la circulation 
routière ; décision

Henri Hinterscheid (LSAP) présente 
les règlements de la circulation routière.
(Vote)

Stoppt die Hundehaufen!
Sollte Ihr vierbeiniger Freund, trotz aller 
Vorsicht, einmal ein « Souvenir » auf dem 
Bürgersteig, in einer Fußgängerzone 
oder an irgend einem anderen öffentli
chen Ort  hinterlassen, so sind Sie gebe
ten, die Sauberkeit dieses Ortes zu res
pektieren und die Fäkalien zu entfernen. 
Neben der finanziellen Last für die Allge
meinheit sowie der Gefahr, auf einem 
Hundehaufen auszurutschen, beherber
gen diese Exkremente Parasiten mit einer 
hohen Ansteckungsgefahr, besonders für 
Kinder. Vergessen Sie dabei bitte nicht, 
dass die Missachtung dieser Verpflichtun
gen mit einem Bußgeld zwi schen 25 

und 250 Euro geahndet werden kann 
(Art. 80 des Polizeireglements), und dass 
im Falle eines Unfalls ein Strafverfahren 
droht, da der Besitzer des Hundes für 
den Schaden haftbar ist.

Selbstverständlich füllt die Gemeinde die 
Spender für Hundekottüten ständig 
nach. Aber auch ein leerer Tütenspender 
entledigt Sie nicht Ihrer Bürgerpflicht, die 
öffentlichen Wege sauber zu halten. Füh
ren Sie deshalb stets eine Tüte mit sich 
wenn Sie mit Ihrem Hund Gassi gehen; 
andernfalls benutzen Sie mit Ihrem Hund 
bitte eines unserer 15 Hundeklos.

Wir alle wollen unsere Bürgersteige und 
Spielplätze sauber sehen –  und wir 
bedanken uns deshalb an dieser Stelle für 
Ihre Mitarbeit.

Stop aux crottes!
Si par malheur, votre compagnon à poil 
ne peut éviter de laisser un « souvenir » 
sur le trottoir, dans une zone piétonne ou 
dans un quelconque espace public, vous 
êtes tenus de respecter la propreté des 
lieux et d’enlever les excréments. Audelà 
de la charge financière importante pour 
la collectivité et du désagrément, voire 
du danger qu’il y a à glisser sur une 
crotte de chien, ces excréments véhi
culent des parasites qui représentent un 
risque d’infection grave, en particulier 
pour les enfants. N’oublions pas que le 

non respect de ces obligations est pas
sible d’une amende de 25 à 250 
euros (Art. 80 du règlement général de 
police) et qu’en cas d’accident des sanc
tions pénales peuvent avoir lieu car la 
responsabilité des propriétaires de chiens 
est engagée.

Nos services rechargent tous les jours les 
distributeurs « robby dog ». Mais même 
un distributeur vide ne peut vous dispen
ser de votre devoir civique de garder la 
voie publique propre. Emportez donc 

toujours un sachet avec vous si vous pro
menez votre chien ; sinon amenez votre 
chien faire ses besoins dans un de nos 15 
canisites. 

Nous aimons tous voir nos trottoirs et 
aires de jeu propres – et nous vous 
remercions dès à présent de votre colla
boration.
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Liebe HundehalterInnen, die Stadt Esch hat Ihnen 23 Spender für 
Hundekottüten und 15 Hundeklos zur Verfügung gestellt, deren 
Standort Sie untenstehendem Plan entnehmen.

Trottoir ou crottoir? Chères/chers propriétaires de chiens, la Ville d’Esch a 
installé 23 distributeurs de sachets «robby dog» et 15 canisites (toilettes 
pour chiens)



Achtung!
Wir möchten Sie darauf aufmerksam 
machen, dass Müllsäcke, bzw. zu entleeren
de Mülltonnen am Tag der Abholung, gut 
verschlossen, richtig sortiert und gut sicht
bar, spätestens ab 6:00 Uhr morgens auf 
dem Gehsteig abgestellt werden müssen. 
Beachten Sie bitte, dass das Abstellen von 
Müll im öffentlichen Raum außerhalb der 
hierfür mitgeteilten Zeiten eine Ordnungs
widrigkeit darstellt und mit einem Bußgeld 
von bis zu 250 € geahndet werden kann!

Unserer Umwelt zuliebe, sollten sich alle 
Bürger und Bürgerinnen aktiv an unseren 
Angeboten beteiligen. Nur die Sortenrein
heit der verschiedenen Wertstoffe ermög
licht eine optimale Verwertung.

Sortieren Sie bitte richtig – 
der Umwelt zuliebe

Nous souhaitons attirer votre attention sur 
le fait que les poubelles/sacspoubelle 
doivent être bien fermés, correctement triés 
et placés sur le trottoir de façon bien visible 
le jour de passage des éboueurs au plus tard 
à 6:00 h le matin. 
Veuillez noter que le dépôt d’ordures sur la 
voie publique hors des jours de collectes 
constitue une infraction au règlement de 
police passible d’une amende entre 25 et 
250 € !

Pour le respect de notre environnement, les 
habitants et habitantes doivent participer 
activement à nos offres. Seul un tri soigneux 
des différents matériaux permet un recy
clage optimal.

Triez correctement vos déchets –
 par respect pour notre 

environnement

Gostaríamos de chamar a atenção para o 
facto de que todos os contentores de lixo/
sacos a esvaziar devem ficar bem fechados, 
estar divididos de forma correcta e com boa 
visibilidade no passeio, o mais tardar até às 
6:00 horas da manhã do dia do respectivo 
esvaziamento.
O depósito de lixo na via pública fora dos 
dias de recuperação é uma violação do regu
lamento e pode induzir ume multa entre 25 
e 250 €!

Todos os cidadãos devem participar activa
mente nas nossas propostas pelo bem do 
meio ambiente. Apenas a precisão na sepa
ração dos diversos materiais recicláveis possi
bilita uma reciclagem ideal.

Separe o lixo correctamente – 
pelo bem do meio ambiente

Attention !

Importante!
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Der 
„Blaue Sack“ 
Die Stadt Esch bietet Ihnen seit April 2010 
zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Angeboten eine Holsammlung für PMG’s 
an (P = Plastikflaschen und Flakons, M = 
Metallverpackungen, G = Getränkekartons). 
Diese recycelbaren Abfälle werden alle 2 
Wochen in blauen Plastiksäcken vor Ihrer 
Tür abgeholt. Ihre persönlichen Einsam-
meldaten (Tour A oder Tour B) ent-
nehmen Sie bitte den Tabellen auf 
der nächsten Seite.

Falls Ihnen die blauen Plastiksäcke ausge
hen, können Sie sich diese kostenlos im 
Biergeramt des Rathauses abholen.
Selbstverständlich stehen Ihnen die zustän
digen Dienststellen der Escher Gemeinde
verwaltung unter den Rufnummern 26 541 
541 oder 54 50 40 gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

Tipps 
und Tricks
Stellen Sie Ihren PMGSack rechtzeitig und 
gut sichtbar bereit. Die Säcke müssen gut 
verschlossen, richtig sortiert und sichtbar, 
frühestens am Abend vor dem 
Abfuhrtermin, aber spätestens um 6 
Uhr morgens auf dem Bürgersteig stehen.
Die Verpackungen müssen leer und gesäu
bert sein. Helfen Sie Ressourcen sparen: 
Verwenden Sie nicht literweise Wasser; ein 
Rest Spülwasser tut es auch!
Drücken Sie die Verpackungen so gut es 
geht zusammen. So gewinnen Sie Platz und 
erleichtern die automatische Sortierung! 
Verschachteln Sie die Verpackungen jedoch 
nicht; ineinander verschachtelt sind sie 
schwieriger zu sortieren.

Der rote 
Auf kleber!
Ihr blauer Sack wurde nicht abgeholt, statt
dessen wurde er mit einem roten Aufkleber 
versehen? Gehen Sie nun folgendermaßen 
vor:
1. Nehmen Sie den Sack bitte umgehend 

vom Gehweg zurück in Ihre Wohnung. 
(Beachten Sie bitte, dass das Abstellen 
von Müll im öffentlichen Raum außer
halb der hierfür mitgeteilten Zeiten eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt und mit 
einem Bußgeld von bis zu 250 € geahn
det werden kann!)

2. Ziehen Sie den Aufkleber vom blauen 
Sack. Auf dem Aufkleber finden Sie die 
Elemente, die nicht in den Sack gehö
ren.

3. Entnehmen Sie diese Elemente und stel
len Sie dann den Sack bei der nächs-
ten Kollekte erneut auf den Gehweg.

SIE KÖNNEN DIE FOLGENDEN GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN 
GEMISCHT IN DENSELBEN PMG-SACK GEBEN (LEER UND SAUBER):

PLASTIKFLASCHEN UND FLAKONS (MAX. 5 LITER):
• Flaschen > z.B. für Getränke, Fruchtsäfte, Milch und Wasser
• Flakons > z.B. für Shampoo und Schaumbad, Spül und andere Reinigungsmittel, 

Weichspüler, Wasch und Bleichmittel, destilliertes Wasser (bis zu 5 Liter)

METALLVERPACKUNGEN (MAX. 5 LITER):
• Konservendosen
• Getränkedosen
• AluminiumSpeiseschalen > z.B. für Fertiggerichte, Tiernahrung
• Verschlüsse und Deckel von Flaschen und Konserven
• Sonstige Behälter und Dosen > z.B. für Speiseöle, Getränkesirups, Bonbons, Kekse

GETRÄNKEKARTONS:
• Für Lebensmittel > z.B. für Erfrischungsgetränke, Milch, Sahne, Apfelmus, 

Tomatenpüree, Suppen.



Le «Sac bleu» 
La ville d’EschAlzette vous propose depuis 
avril 2010 une collecte supplémentaire 
pour les PMC (P = bouteilles en plastique 
et flacons, M = emballages en métal, C = 
cartons d’emballages pour les boissons) en 
plus des offres déjà existantes. Ces produits 
recyclables sont enlevés devant votre porte 
toutes les deux semaines dans des sacs 
bleus. Vos informations personnelles 
de tri (tournée A ou tournée B) sont 
indiquées dans les tableaux ci-après. 
Lorsque votre stock en sacs bleus sera épui
sé, vous aurez la possibilité de vous en pro
curer gratuitement auprès du Biergeramt 
situé au rezdechaussée de l’Hôtel de Ville.
Bien entendu, les services compétents de la 
Ville d’EschsurAlzette se tiennent à votre 
entière disposition pour tout renseigne
ment supplémentaire aux numéros 26 541 
541 ou 54 50 40.

Trucs et 
Astuces
Veuillez mettre vos sacs PMC bien fermés et 
de façon visible sur le trottoir au plus tôt 
le soir avant l’enlèvement, mais au 
plus tard pour 6 heures du matin de 
l’enlèvement.
Les emballages doivent être vides et 
propres. Economisons nos ressources! Inu
tile d’utiliser des litres d’eau: un reste d’eau 
de vaisselle fera l’affaire!
Aplatissez les emballages dans la mesure du 
possible. Vous gagnez de la place et vous 
facilitez le tri automatique!
N’emboîtez pas les emballages. Emboîtés, 
ils sont très difficiles à trier!

L’autocollant 
rouge!
Si votre sac bleu n’a pas été enlevé mais a 
été doté d’un autocollant rouge, veuillez 
procéder de la façon suivante :
1. Rentrez votre sac bleu, ne le laissez pas 

traîner sur la voie publique. (Veuillez 
noter que le dépôt d’ordures sur la voie 
publique hors des jours de collectes 
constitue une infraction au règlement de 
police passible d’une amende entre 25 
et 250 € !) 

2. Enlevez l’autocollant. Sur celuici vous 
allez trouver les éléments qui ne doivent 
pas être mis dans votre sac bleu.

3. Retirez ces éléments de votre sac bleu et 
ressortezle lors de la prochaine col-
lecte.

Tour A:
Mercredi   29012014
Mercredi   12022014
Mercredi   26022014
Mercredi   12032014
Mercredi   26032014
Mercredi   09042014
Jeudi   24042014
Mercredi   07052014
Mercredi   21052014
Mercredi   04062014
Mercredi   18062014
Mercredi   02072014
Mercredi   16072014
Mercredi   30072014
Mercredi   13082014
Mercredi   27082014
Mercredi   10092014

VOUS POUVEZ DÉPOSER MELANGÉ DANS UN MÊME SAC 
LES EMBALLAGES USAGÉS SUIVANTS (VIDES ET PROPRES):

BOUTEILLES ET FLACONS PLASTIQUES (MAX. 5 LITRES):
• Bouteilles > p.ex. boissons, jus de fruit, lait et eaux
• Flacons> p.ex. bain moussant et shampooing, produits vaisselle et autres 

nettoyants, adoucissants, produits lessiviels, produits de blanchiment, eau distillée 
(jusqu’à 5 litres)

EMBALLAGES MÉTALLIQUES (MAX. 5 LITRES):
• Boîtes de conserves
• Canettes
• Plats, raviers et bacs en aluminium > p.ex. plats préparés, aliments pour animaux
• Capsules et couvercles de bouteilles et conserves
• Autres bidons et boîtes> p.ex. huiles alimentaires, sirops, bonbons, biscuits

CARTONS A BOISSON:
• Pour aliments> p.ex. boissons rafraîchissantes, lait, crème, compote de pommes, 

purée de tomates, soupes

Mercredi   24092014
Mercredi   08102014
Mercredi   22102014
Mercredi   05112014
Mercredi   19112014
Mercredi   03122014
Mercredi   17122014
Mercredi   31122014

Tour B:
Mercredi   05022014
Mercredi   19022014
Mercredi   05032014
Mercredi   19032014
Mercredi   02042014
Mercredi   16042014
Mercredi   30042014
Mercredi   14052014
Mercredi   28052014
Jeudi   12062014
Jeudi   26062014
Mercredi   09072014
Mercredi   23072014
Mercredi   06082014
Mercredi   20082014
Mercredi   03092014
Mercredi   17092014
Mercredi   01102014
Mercredi   15102014
Mercredi   29102014
Mercredi   12112014
Mercredi   26112014
Mercredi   10122014
Lundi   22122014
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