Begréissen :
Geméng Lëtzebuerg : de Schäffe Patrick Goldschmit
D’Gemengeconseillere Mme Vroni Krieps an den Här Claude Radoux DP, d’Madame Martine Mergen an den Här
Maurice Bauer, CSV, den Häre Guy Foetz vun déi Lénk, d’Hären Tom Krieps an Armand Drews, vun der LSAP
den Här Paschtouer Romain Kroeger,
den Här Henri Oé Commissaire en Chef an den Här Patrick Weyrich vun der Police vum Proximitéitskommissariat
Gaasperech,
den Här Roby Biever, Präsident vun der asbl natur & ëmwelt
d’Mme Patty Willkomm, Sekretär vum Zéissenger Interesseveräin,
d’Vertrieder vun de Gaasperecher Veräiner : Harmonie Gasperich, FC Tricolore, FC Tricolore Section de Marche,
d’Amicale vun de Scouten, d’Oeuvres paroissiales, LGS Gaasperech, Chantres de Ste Thérèse, Société Chorale
Fräiheet; d’Amiperas, d’Fraen a Mammen a Gaart an Heem.
Entschëllegt sinn:
D’Conseilléiere vun der Geméng Lëtzebuerg: Mme Isabel Wiseler an d’Mme Claudine Konsbrück, den Här Laurent
Mosar vun der CSV; Mme Marceline Goergen vum ADR, vun der LSAP den Här Marc Angel an den Här François
Benoy vun Déi Gréng,
den Här Jean-Marc Fisch, Präsident vum Interesseveräin Zéisseng,
Vun de Veräiner: den Här Gilles Hermes vun de Frënn vun de Scouten, den Här Guy Herr vum FC Tricolore –
Marche,
Villmools Merci, datt Dir haut den Owend bei eis komm sidd.
Dir Dammen an Dir Hären!
De Comité huet sech d’lescht Joer direkt no der Generalversammlung nei forméiert. Duerno si mir nach 4 mol
zesumme komm.
Mir waren den 08. Juli beim Schäfferot fir en Iwwerbléck ze kréie wat am Quartier alles envisagéiert ass a fir
hinnen eis Doleancen ze presentéieren. Et ass en neie rendez-vous fixéiert ginn op den 18. November do sollte
mir dann déi nei Verkéiersetude fir de Süde vum Quartier, déi nei Crèche an de Projet vum Gaasperecher Parc
virgestallt kréien. Kuerzfristeg ass vu Säite vun der Gemeng dëse rendez-vous annuléiert ginn.
Mir waren den 29. Juni zou Zéisseng wéi den neie PAG virgestallt ginn ass. Virdru ware mir op d’Gemeng
d’Pläng a Schémas directeuren consultéieren. De 05. Dezember ware mir am Kader vum der Prozedur vum PAG
beim Schäfferot fir hinnen eis Erklärungen ze gi vun eiser Reklamatioun. Mir waren den 23. Mee beim Här
Minister Bausch. Am September ware mir beim Direkter vum Office Luxembourgeois de l'Accueil et de
l'Intégration kuerz OLAI genannt, Mir haten eng Entrevue mat dem Gemengeconseiller vun déi Lénk dem Här
Foetz, deem ech vun hei aus en häerzleche Merci soen dat hien ëmmer en oppent Ouer huet fir säin an eise
Quartier. Am Juni an am Oktober ware mir beim Promoteur PAP Grossfeld déi eis d’Avancement vum Chantier
esou wéi déi nei Projete’en um Ban de Gasperich presentéiert hunn. Am Juni ware mir och bei der Firma Giorgetti
fir Informatiounen ze kréien iwwert d’Escherstrooss. Den 10. Oktober ware mir an der Informatiounsreunioun vun
Déi Gréng. Mir waren elo och de 6. an 8. Februar an de Reunioune vum Ministère du Dévéloppement durable et
des Infrastructures, kuerz MDDI genannt vertruede wou et ëm Nuetsflich esou wéi ëm d’Nuisancen déi vum
Stroosseverkéier hier komme gaangen ass.
Mir kruten eng Invitatioun vun der Gemeng fir op d’Receptioun vum Nationalfeierdag, fir déi verschidden
Ausstellungen an der Villa Vauban esou wéi fir an d’Konferenzen am Cercle Cité. Mir waren op der Aweiung vun
der neier Heizungszentral op der Cloche d’Or.
Mir si verschiddenen Invitatioune vun der asbl natur & ëmwelt gefollegt. Mir waren um Neijoerschpatt an op hirer
Generalversammlung zu Remerschen den 12. Mäerz. Natur & ëmwelt organiséiert e.a. d’Fest am Haus vun der
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Natur, den nationalen Dag vum Bam eng Campagne déi vum 1. Abrëll bis den 31. August leeft esou wéi de Laf
vun der Natur.
Vum Jugendhaus krute mir e.a. Invitatioune fir op d’Quartéiers’fest esou wéi fir op déi verschidden Tournoie’en.
Mir kruten eng Invitatioun vum CLAE fir op de Salon des Migrations an de Salon du Livre
Mir ware an der Generalversammlung vum Zéissenger a vum Centser Interesseveräin.
Dann krute mer am Laf vum Joer Invitatioune vu ville lokale Veräiner fir op hir Generalversammlungen an hir
Manifestatiounen, wou mir och sou gutt ewéi méiglech vertruede waren.
Wéi déi Jore virdrun, hate mir d’Journée du Souvenir organiséiert. No der Mass ass beim Monument eng Gerbe
vun de Veräiner néiergeluecht ginn. Fir d’musikalescht Encadrement hunn d’Chantres de Ste-Thérèse gesuergt.
Vun hei aus e grousse Merci. Duerno war eng kleng Receptioun hei am Sall, wou den IVG den Éierewäin offréiert
huet. En häerzleche Merci geet un Frënn vun de Gaasperecher Scouten, déi sech ëm de Service gekëmmert hunn
souwéi un all déi Veräiner déi un deem Dag participéiert hunn.
Mir waren an der Preparatiounsversammlung vum Chrëschtmaart esou wéi an där wou de Bilan gemaach ginn
ass. Mir hunn och un der Remise vum Don deelgeholl. Mir hunn um Chrëschtmaart de 03. Dezember
matgemaach a konnten duerch de Verkaf vun Tombolasbilljets’en eng confortabel Zommen erabréngen. Den
Erléis vum Chrëschtmaart 2016 geet un de Centre d’Intégration Scolaire an un den Atelier thérapeutique
équestre. Eng flott Iddi war et wéi de Kleeschen op de Chrëschtmaart komm ass an Kléng a Grouss souwéi
d’Véierbeeneg beschenkt huet.
Mir hunn wéi an de virege Joren de Manifestatiounskalenner vun de Gaasperecher Veräiner opgestallt. En décke
Merci geet un d’Häre Guy Herr vum FC Tricolore section de marche, Charel Bechet vun de Scouten a Yannick
Wagner vum Dëschtennis, déi de Membere vum Interesseveräi gehollef hunn dëse Kalenner am Quartier
auszedroen.
Den 22. Februar konnte mir der asbl Blëtz en Don vun 1.400.- € iwwerreechen, den Erléis vum Beneficeconcert
mat der Militär Musek Enn 2015 en Don dee vum Interesseveräin opgerënnt ginn ass. Et war e flotte Concert
ënnert dem Motto “vun der Uewerstad duerch Stroossen vu Gaasperech”, duerch d’Musekerstroossen also.
Mir haten den 12. November den Ensembel Makadammen mat hirem neie Programm Turlatäin invitéiert. Déi
Power-Damme ware super gutt drop an et ass vill gelaacht ginn, et war e volle Succès.
En häerzleche Merci vun hei aus dem Christian Valentiny vun der Firma Joleka aus der Gaasperecherstrooss, der
Firma Breger aus der Industriezone, der Tankstell Q8 op der Escherstrooss, der Firma ISOMONTAGE aus der
Vesquestrooss, de Caves Desom vu Réimech, der Firma Cubana Humidor vum Kierchbierg esou wéi dem Espace
Retouche vun der Gare, déi eis finanziell a materiell ënnert d’Äerm gegraff hunn. Merci och all deene Leit an
Geschäfter déi eis Kaddoe fir an d’Tombola gespent hunn.
Den 25. Mäerz 2017 steet hei am Home de Cabaret “Batter Séiss” op der Bühn mat hirem Programm “Sou dat
net”, wann der nach net reservéiert hutt kënnt dir dat hei maachen, den Entrée ass 15.- €.
Sou dat war d’Entrée an elo kënnt de Plat de résistance: den Detail vun eise Korrespondenzen a Suivien an de
verschidden Dossiere’en
D’Refonte vum PAG :
Wéi scho gesot hu mir eis eise Quartier am neie PAG ugekuckt an eis eis Gedanken driwwer gemaach. Mir hunn
Kontakt zu der Affekotenetude Kleyr & Grasso geholl an hunn mat dem Me Henry De Ron dat Ganzt analyséiert.
Mir hunn d’Awunner déi vun de Reklassementer betraff ware kontaktéiert an hunn eng Reklamatioun
ausgeschafft. Dir verstidd dat dat Ganzt esou Komplex ass dat ech net kann an Detailer goen, mee gitt op eisen
Internetsite do fann dir d’Korrespondenzen zu deem Dossier.
Mir hunn méi allgemeng Remarquë gemaach awer mir hunn och méi präzis Remarquë gemaach, notamment wat
den Trafic am Quartier ugeet. Mir hunn drop opmierksam gemaach dat de Ban de Gasperich an nächster Zukunft
wäert ufänken ze fonctionnéieren, am Quartier Hollerich sti grouss Projets’en virun der Diir, Projete’en Paul
Wurth, Heintz van Landewyck, Parc Central a Porte de Hollerich. Et ass jo inevitabel dat de Pont d’Alsace zur
Duerchfuert duerch de Quartier invitéiert.
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Säit Joerzéngte freet den Interesseveräin dat d’Hogenbergstrooss net un Déportatiounsstrooss ugebonne soll gi
fir dann op déi rout Bréck ze féieren. Déi nei Kräizung Gluck ass e gutt Beispill fir d’Inkoherenz vum politeschen
Discours an der Realitéit um Terrain duerzestellen. Schonn haut gesäit ee wéi den neie Bd. gedréit ass, déi Leit
déi aus dem Quartier komme mussen op de bd Kockelscheuer ofbéie fir op d’Rocade oder den Howald ze
kommen, déi Leit déi vun der Rocade an de Quartier wëllen, béien direkt of. Duerzou brauch een näischt méi ze
kommentéieren.
Gréisser Konsequenze bréngt och D’Extensioun vum Zéissenger Quartier mat sech, dat haaptsächlech mat dem
Projet Monopol deen d’Escherstrooss nach méi wäert belaaschten. D’Bewäertung “à chaud” déi bei dem Dossier
PAG bäilouch beweist dat 2020 verschidde Stroossen wéi de Contournement A6/A1/A3, d’Rocade an
d’Escherstrooss heechgradeg iwwerfuerdert sin, an dat zum Nodeel vun de Stroossen am Quartier, wou sech
wäert nach méi en massiven Transitverkéier entwéckelen. An der Projektioun schema-directeur Parc de Gasperich
ass virgesi fir den réseau inter-quartier deen d’Stroossen am Quartier verbënd un ee méi en importante Reseau
ze verbannen. Mir sinn der Meenung dat dat alles net acceptabel ass. Mir hunn gefrot dat déi Verbindungsstrooss
an de Quartier soll suppriméiert ginn an dat rue Hogenberg, Richard Wagner a Briandstrooss net
dierften ugebonne ginn. Par contre soll mobilité douce gefërdert ginn.
Am schema-directeur Parc de Gasperich, net ze verwiessele mam Projet Parc, sinn 394 Haiser virgesinn. Mir hunn
festgestallt dat fir déi Haiser déi hannert de Gäert vun der Clémenceaustrooss gebaut gi keng Reduktioun vun der
Densitéit virgesinn ass a mir hunn gefrot dat déi Haiser sech missten un déi bestehend Silhouette upassen. A Plaz
vun enger Zone HAB-2 soll do eng Zone HAB-1 hikommen.
Mir sinn an eiser Reklamatioun och drop agaangen dat déi nei Projete’en an enger staark frequentéierter
Fluchschneis an net wäit ewech vun engem internationalen Eisebunnsnetz leien. Dobäi kommen dann
nach d’Nuisancë vun dem neie Bd esou wéi vun dem vergréisserte bd Raiffeisen, all dës Nuisancë schénge bei
dem Ausschaffe vum Projet PAG total ignoréiert ginn ze sinn.
Dann soll jo och eng Schoul gebaut ginn, dës Säit vum Quartier fir déi Kanner vum Ban de Gasperich déi net an
d’Ecole française an an de Lycée Vauban ginn, dat bréngt natierlech nach méi Verkéier an de Quartier.
Op der Gemeng an eiser Reunioun vum 5. Dezember krute mir dunn gesot dat eis Reklamatioun géint de ville
Verkéier näischt mam PAG ze dinn hätt an dat hei keng definitive Mesurë géife festgehale ginn, de Projet vum
PAG ass jo nëmmen eng Visioun an Iddien, an déi Responsabel géife spéider beim PAP mam Interesseveräin
diskutéieren. Mir menge mir wëssen hei zu Gaasperech ewéi et mat de Visiounen oder Master Pläng geet: kuckt
iech de Ban de Gasperich un, ma dat ass ganz genau d’Ëmsetzung vum Master Plang ouni juristesch Valeur
genau wéi de Projet vum PAG, wéi dacks si mir vun der Geméng virun e Fait accompli gestalt ginn, krute
versprach e Projet virgestallt ze kréie wat awer dann net geschidd ass : z.B. den Amenagement vun der d’Place
Sauerwiss, d’Crèche, de Parc, d’Verkéiersetude wou elo dann e Mëttwoch eng Informatiounsreunioun vir
d’Awunner an der Sportshal um 18.30 Auer stattfënd wou mir iech versécheren dat mir se nach net gesinn hunn.
Am frësch votéierten Omnibusgesetz ass e.a. festgehale ginn dass bei engem PAP just de Schäfferot Decisiounen
hëlt, et musse keng Etudë méi virdru gemaach ginn, de Gemengerot stëmmt net méi doriwwer of, de Bierger
muss net méi informéiert ginn a d’Autoritéite musse senge Reklamatioune keng Rechnung méi droen. Am
Inneministère ass Cellule d'évaluation vun 3 op 2 Memberen erofgesat ginn a Frist fir ee PAP ze beaarbechten ass
vun 3 Méint op 1 Mount erofgesat ginn. Souguer un déi strategesch Leitpläng muss eng Gemeng sech net méi
halen. Do hunn d’UEL & Co erëm e schéine Kaddo gemach kritt an de Bierger gëtt ëmmer méi entmëndegt, mee
laut Aussoe vu verschidden Autoritéite versteet hie jo souwéi sou näischt vun dem Ganzen.
Dann hu mir nach de schema directeur Reht III. ernimmt. An der Etude préparatoire gëtt drop higewisen dat
d’Bebauung op deenen Terrains’en géif en Agrëff an d’Natur bedeiten, mee leider gesäit de Projet vum PAG keng
Limite vir an där Zone. Mir gesinn éischter dat an där Zone misst e grénge Couloir entstoen deen sech vun der
Louis de Fromentstrooss lanscht Richard Wagnerstrooss bis an den neie Parc zitt. Mir sin der Meenung, dat bei
der Planung vun der Reht III keen esou en Bebauungsfehler mee dierft geschéie wéi bei der Reht II wou eng
Zone Hab2 direkt op déi Eefamilljenhaiser vun der rue Chevalier trefft. Mir opposéieren eis och formell dat rue
Louis de Froment un rue du Père Raphaël ugebonne gëtt, d.h. un d’Industriezonen déi e schlecht Beispill ass well
se ze no beim Wunnquartier leit.
Mir hunn géint déi Bebauungszonen an der rue Chevalier reklaméiert, déi als zone de loisirs ausgewisen ass. Mir
hunn e.a. nach reklaméiert géint d’Reklassement vun verschiddenen Zones d’habitations a mir hunn drop
opmierksam gemaach datt dat Reklassement fir vill Proprietaire diskriminatoresch Konsequenze wäert hunn.
Mir hunn ebenfalls géint déi strategesch Evaluatioun kuerz SUP genannt reklaméiert. Mir ware schockéiert ze
héieren dat zu Gaasperech keng Aarte méi solle sinn, jo kee Wonner wann all hier Liewensraim zerstéiert gi sinn.
Datt 2009 d’Storchen um Ban de Gaasperech waren, wossten d’Autoritéiten net, duerfir hu mir no eiser Reunioun
vum 5. Dezember nach e Courrier mat Bewäis vun engem Mail dee mir un déi gréng Schäffin Mme Loschetter
gescheckt hate weidergin. Och déi jetzeg Ëmweltministerin huet an hirem Courrier bemierkt dat bei der Etude net
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genuch op Problematik vun de Biotopen agaangen ass, dat z.b. beim Lotissement “Parc de Gasperich”
juristesch Lacunne wären an dat Exigenze vun de verschidden Direktiven iwwert de “Habitats” an iwwert Vullen
net genuch a Betruecht geholl gi sinn. Ech mengem Dir all hei am Sall wësst wat alles un Gréngflächen, Gebösch
an Gesträich a Gaasperech verschwonnen ass: d’Fläche vum Ban de Gasperich, ronderëm Déierenasyl, op der
Reht, bei de Gäert laanscht Hogenbergstrooss a nach villes aneres. Firwat soll laut schema directeur
bestoend Gréngfläche verschwannen, firwat ginn se net an de Projet integréiert..
An eiser Reklamatioun hunn mir och Kockelscheier mat abezunn, well och do verschidde Projete’en virgesi sinn,
net nëmmen den Foussballsterrain, de P & R an de Centre de remisage vum Tram. Wann alles am Park
kompenséiert soll ginn, da muss deen e puer Etage kréien
Ausser dem Interesseveräin hunn nach 7 Famillje géint de PAG reklaméiert a 5 Famillje géint SUP.
D’Gebai 18, rue Père Raphaël – 9, rue Christophe Plantin
Mir hate gefrot wat an dat Gebai géif kommen, do krute mir als Äntwert et wär en administratiivt Gebai mat
Stockagesurfacen. En Aldi mécht jo do seng Dieren op, wat awer an den Stockagesurfacen géif stockéiert gi
konnt keen eis soen. Mir hunn nach eng Kéier gehackt mee och do krute mir leider keng präzis Äntwert.
D’Gebai 35, rue du Père Raphaël (Eck Chr.Colomb)
Dat gëtt en administratiivt Gebai wou en Architektebüro soll dra kommen.
De Ban de Gasperich
Den Tronçon vum Bd Kockelscheuer op de Rond-Point Gluck ass bal fäerdeg an den Hierscht mecht de Lycée
Vauban eng Partie vu sengen Dieren op. Dann wäert dëst Stéck vun dem Bd och fonctionnéieren. D’Arbechte vun
dem aneren Deel vum Bd zu der Raiffeisenstrooss zou op d’Kockelscheier wäert no der Summervakanz ufänken
an Enn 2018 fäerdeg sin – den Entrepreneur ass Firma Kuhn/Giorgetti. Den Amenagement vum Bd Raiffeisen
wäert 2018 fäerdeg sinn. D’Gebaier vun Deloitte a vun Alter Domus sinn Ausgangs 2018 fäerdeg. Beim Auchan
fänken no deem déidlechen Accident um Chantier d’Aarbechten erëm de 15. Februar un, bis elo sinn
do Opraumaarbechte gemaach ginn. Dann soll 2019 e neit Gebai ugefaange gi vu 6000 m2. De Waassertuerm
soll 2017 fäerdeg ginn. Fir de Parc sinn 2017 nëmme 50.000 € virgesin, verschidden Terrain'en mussen nach kaf
gin, d’Arbechte sollen dann 2018 ugoen, mir erënnere just drun wat mir vum Buergermeeschter dem Här
Helminger versprach kruten: dee gréissten, schéinste Park aus der Stat kënnt op Gaasperech an en ass fäerdeg
éier all déi änner Aarbechten ufänken.
Am Ufank waren am Ban de Gasperich 50.000 m2 fir de Logement reservéiert, duerno ass déi Kapassitéit op
120.000 m2 eropgesat ginn.
D’Planungsgerecht huet de Chantier vum CNIS: centre d’interventioun um Rond-Point Gluck Ufanks 2017
ugefaangen.
Fäerdeg soll de Chantier am Laf vun 2021 sinn, den Tram kënnt 2020/21. D’Gare Howald: do ass Enn 2017 de
Quai fäerdeg, 2019 ass den 2. Quai souwéi d’Passerelle fäerdeg. Rue des Scillas ass herno déi nei N3 a kritt en
Arrêt vum Tram.
Den P & R beim Centre douanier soll no 24.00 Auer payant ginn an et gëtt eng Barrière installéiert. De Parking
wou d’Fourrière vun der Police war huet an der 1.Phase eng Kapassitéit vu 450 Plazen, déi awer nach kann
ausgebaut ginn op 650 Plazen, déi Plaze si fir d’Betriber reservéiert. De P & R. beim Foussballterrain soll
2000 Plaze kréien an soll 2018/19 fäerdeg sinn.
D’Escherstrooss
A long terme soll d’Escherstrooss vum ale Foyer aus bis bei Lëtzebuerger Wort e Gabarit kréie vun 23,5 m.
Op der Plaz vum fréieren Garage Nuss & Pleimling soll en administratiivt Gebai vun 7000-8000 m2 opgeriicht gin,
den Terrain nierft der Q8 ass fir “logement” reservéiert, op den Terrains’en vum fréiere Monopol sollen 3 Gebaier
kommen, een Altersheim mat 33 Zëmmer, eventuel eng Residence de services, dann dat 2. Gebai ass erëm fir
“Wunnen” reservéiert an dat 3. Gebai ass nach net definéiert. Nierft der Shell soll en administratiivt Gebai
hikommen. Op den Terrain wou de Garage Schmitz war kommen 2 Residenzen. Dat sin déi Informatiounen déi
mir bei der Firma Giorgetti kruten.
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Verschidden aner Immeubelen sinn schon am Bau oder bal fäerdeg.
Op Grond vun de villen Reklamatiounen vun Awunner vum Quartier hu mir e Courrier un d’Familljeministesch,
mat Kopie un d’Geméng an un Croix Rouge gescheckt doropshi krute mir e RV beim Direkter vum Olai deen eis
confirméiert huet das si sech bewosst wäeren vun den Zoustänn an der Flüchtlingsstruktur op der Escherstrooss a
si gifen eis confirméieren kënnen dat déi Struktur bis Enn Dezember 2016 eidel wär wat dann och elo de Fall ass.
Zone 30
Jo dat ass e flotten Dossier, mir waren beim Minister Bausch a hien huet eis confirméiert dat et effektiv Sënn
mécht an der Gaasperecherstrooss eng Zone 30 ze maachen, mir sollen déi zoustänneg Gemengenautoritéiten
drop uspriechen an hinne soen dat hien a seng Servicer favorabel wären zu der Demande.
Mir hunn alt erëm geschriwwen, a kruten wéi déi Kéiere virdrun nëmmen negative Argumenter. Mir hunn an eiser
Reunioun am Schäfferot am Juli dovu geschwat, do krute mir gesot dat géif dann an der Reunioun vum 18.
November nei thematiséiert ginn. Déi Reunioun ass jo da leider vu Säite vun der Gemeng ofgesot ginn.
Dunn waren Déi Gréng hei am Sall : d’Schäffen esou wéi den Minister Bausch a mir hunn gefrot wéi dat dann elo
schlussendlech mat der Zone 30 wär, den Minister Bausch sot dat hien eis jo confirméiert hätt dat a sengem
Ministère keen Problem wär an hien kënnt eis Demande nëmmen appuyéieren. Mme Tanson huet awer dunn
gemengt et misst een awer nach d’Längt vun der Gaasperecherstrooss kucken, well iwwert 700 m géifen
d’Automobilisten sech net un d’Vitesse halen. Mir konnten hier awer Beispiller bréngen aus eiser Gemeng wou
d’Längt vun der Strooss wäit iwwert e 1 Km leit: z.b. de Kuelebierg mat 1645 Meter, den Appelwee a den Val Ste
Croix.
Mee dann schlussendlech sinn mir virun e Fait accompli gestallt ginn an d’Gemeng ass am gaangen d’Zone 30 an
der Gaasperechstroos ze preparéieren: vun der rue Rossini un bis bei d’rue Verdi.
Hei well ech awer den Commissaire en Chef vun der Police froen, wuelwessend dat vläicht d’Awunner vum
Quartier an d’Fal falen, fir datt massiv kontrolléiert gëtt, a net nëmmen d’Vitesse mee och dat Falschparker op
dem Trottoir, virun de Leit hiren Garagen a den Duerchgangsverkéier vun den Gefierer iwwer 3,5 T. Den
Interesseveräin bleift nach ëmmer op senger Positioun fir eng Zone 30 am ganzen Quartier ze maachen ausser
op der Escherstrooss, dat géif emol vläicht vill Automobilisten ofhalen fir den Quartier als Schläichwee ze
benotzen. D’Aussiichten wäerten kaum besser ginn wann een weess wéi vill Aarbechtsplazen an Wunnengen op
den Ban de Gasperech an an eis Nopeschquartiere’en à moyen an à long terme wäerten kommen a wann een
weess dat am Ament nëmmen 14% vun den Aarbechtsplazen an der Stad vun Awunner aus der Stad beluecht
sinn.
De Bus
Mir hunn beim Minister Bausch an op der Gemeng reklaméiert well Ligne 18 zimlech iwwerfuerdert ass. Do soll
dann nogehollef ginn.
D’Ligne 2. Do ass leider kee politesche Wëllen do fir en direkten Accès an d’Stad ze garantéieren, och den Arrêt
an der Kolonie géif näischt bréngen, eng Méiglechkeet sou d’Madame Tanson Ligne 23 huelen an am Gronn de
Lift huele bis bei Fondation Pescatore dann ass een an der Stat, oder bis a rue d’Alsace fueren an an den 18
ëmsteigen oder an de Gronn fueren an do de Lift op de St Esprit huelen. Dës Äntwert hunn déi Lénk och op hir
Fro un de Schäfferot kritt. Dat nennt een e gudde performanten ëffentlechen Transport.
Mir hunn 2 Bushaisercher gefrot fir op d’Escherstrooss op der Héicht vum Monopol, leider ginn déi och nach net
sou séier realiséiert.
Spillplazen an ëffentlech Plazen
Mir haten eis Demande nach eng Kéier eragi fir eng Iwwergangszäit eng Spillplaz op déi Terraine’en
ze installéiere rue Briand, rue Richard Wagner en attendant de Projet Parc de Gasperich, mee leider hu mir dat
refuséiert kritt well esou eng Spillplaz ze deier géif gi fir eng Iwwergangszäit, d’Norme misste jo awer respektéiert
ginn : majo mir kënnen eis dann nëmme wonneren dat Gemeng Lëtzebuerg an der Hollerecherstrooss en
Immeubel keeft fir 1.400.000 € fir 1,78 Ar wat nach muss ëmtransforméiert ginn, an dann do gi jo nach grouss
Projete’en gemaach Paul Wurth an Heintz van Landewyck, bleiwt deen Immeuble bestoen?
Wat Place Sauerwiss ugeet wësse mir nach ëmmer näischt.
Nei Crèche
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Eng nei Crèche soll jo an d’Gaasperechstroos/J.P. Kemmerstrooss kommen, och deen Projet sollte mir virgestallt
kréien, mee duerzou ass et net komm well jo d’Reunioun ofgesot ginn ass, an der Zeitung war awer en Avis fir
d’Realisatioun vum gros-oeuvre ze liesen. D’Aarbechte sollen am Mee ugoen an d’Crèche wär am Mee 2019
fäerdeg.
An dann nach eppes, mir hunn jo eng sou grouss Penurie vu Wunnengen an der Stad, firwat gëtt dann op all Eck
eng Crèche op, wéi elo an engem Familljenhaus op 65, rue Christophe Colomb.
D’Sécuritéit a Propretéit
Mir krute vun dem Commissaire en chef vum Commissariat de proximité d’Statistik vun 2016 a mir konnte
feststellen dat d’Abréch zréckgaange sinn. Mir hunn en Appell un Policedirektioun gemaach fir déi Owender vun
eise Soirée’en verstäerkte Patrullen duerch de Quartier ze maachen.
Well Awunner reklaméiert hunn dat Sécherheetsproblemer géife bestoen, hate mir e Courrier un d’CFL geschéckt
fir ze froe wat mat deenen eidelen Halen an der Déportatiounsstrooss géif geschéien, d’CFL huet eis geäntwert
dat si am gaange wäre mat der Gemeng Lëtzebuerg ze iwwerpréiwe wéi deen neie Projet kënnt ausgesinn.
Zesumme mat dem Zéissenger Interesseveräin hu mir e Courrier un d’Gemeng geschéckt fir ze froen dat op der
Kockelscheier um Parking beim Camping gekuckt soll ginn dat Dauer vum parken op Maximum 3 Stonne soll
agefouert ginn, déi Leit déi wëlle profitéiere spadséieren ze goen oder Sport ze maache fannen do ni eng
Parkplaz. Haut geet dee Parking nëmmen duerch Leit benotzt déi an der Noperschaft schaffen obwuel en net als
P & R ausgewisen ass. Leider hu mir bis haut keng Äntwert kritt, weder vum Minister nach vun der Gemeng.
Mir krute vun der Gemeng den Opruff fir un der Fréijoersbotz deelzehuelen, dat hu mir un d’lokal Veräiner
viruginn an hunn der Gemeng verschidde Plaze matgedeelt wou muss gebotzt ginn, wéi z.B. vum Rond-point erop
laanscht Gluckstrooss an nieft dem Chalet an der Hogenbergstrooss.
Mir hunn reklaméiert well verschidde Beem am Quartier Problemer schafen, e.a. an der rue Rossini an an der
Herbert Schaeferstrooss, den Service des Parc soll sech drëm këmmeren.
Dann hu mir iwwert Report-it de responsabele Servicer vun der Gemeng nach matgedeelt wou Poubellen a
Stroosseschëlter déi duerch de Stuerm beschiedegt waren ze ersetzen esou wéi de Foussgängerwee vun dem
Home an d’Kemmerstrooss ze kontrolléiere well do Eisenpiken sech lassgeléist haten a fir Kanner an Déieren eng
Gefor duergestallt hunn. Mir hunn och op Wonsch vun Awunner aus dem Englesche Gaart eis informéiert iwwert
Kueben, déi si geschützt an hir Näschter däerfen net ewech geholl ginn.
Elo komme mir zum Dessert
Nuetsflig:
Zënter dat den Här Bausch Minister ass, dat ass vun 2013 un, sinn d’Nuetsflig eropgaangen, d.h. vu 461
Passagéierfliger op 708 an vun 795 Transportfliger op 1.269. Eleng 2016 war en plus vun 9,47%. Dat ass net ze
toleréieren, wann ee weess wéi geféierlech de Feinstaub an de Kaméidi fir d’Gesondheet vun de Mënschen ass.
Eng Etude huet bewisen dat eng Boeing 747 oder 777 an der Moyenne 600 bis 800 kg Kérosène um Buedem
verbrennt an 1.500 bis 2.500 kg während den éischte Minutte wann se eropgeet an dat an engem Ëmkrees vu 15
Kilometer vum Fluchhafen. Den Airbus 320 oder Boeing 737 verbrennt an der Moyenne 100 bis 150 kg um
Buedem a 500 bis 800 kg während den 2 éischte Minutte wann se eropginn.
Dobäi kënnt elo dann och nach de Kaméidi an Pollutioun vun de Camion’en a Maschinne vun dee sëlleche
Chantiere’en aus dem Ban de Gasperich, d’Aarbechte gi Mueres géint hallwer 6 un an dann daueren dacks bis
Owes hallwer 9 bis déi lescht Betonnière fort fiert an dat während der ganzer Woch a Samschdes och. Dann lafe
ganz Nuecht Pompelen. Luuchte vun dee Krane liichten op de Quartier, jee et ass eng Situatioun déi schlecht ze
erdroen ass. Vum Stëbs net ze schwätze wann de Wand aus där Richtung kënnt. A wéi gesot de Chantier dauert
bis 2021.
Mir bestinn drop dat d’ITM hirer Aarbecht no kéint an déi Chantiere’en kontrolléiert an dat de Ministère de
l’Environnement mol Miessstatiounen opstellt fir de CO2 an déi net verbrannte Partikelen ze moossen. Mir bestinn
ebenfalls op eng Etude fir ze kucke wat fir Konsequenzen dee ville Verkéier vum ganzen Ensembel wäert fir de
Quartier hunn. An deem Sënn hu mir e Courrier mat Kopie un d’Gemeng un d’Ëmweltministesch geschéckt.
Mir hate gefrot fir d’Zebrasträife besser ze beliichten. Do krute mir gesot datt Quartiere’en vun der Stad géifen no
an no besser securiséiert ginn. Bis haut ass nach näischt geschitt. Mir hunn och gefrot fir d’Beliichtung a
verschiddenen Deeler vum Quartier ze verbesseren och do geschitt näischt.
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Dann nach fir Informatioun d’lëscht d’Generalversammlung hu mir jo en Deel vun eise Statute geännert, si waren
esou vun Iech ugeholl ginn, si sinn homologéiert ginn vum Tribunal d’Arrondissement a mir hunn se um Registre
de Commerce deposéiert.
Sou, dat war de Rapport vun 2016 wann der nach Froen hutt fäert net fir eis ënnert dem Punkt 10 är
Kommentären ze maachen.
Ech soen Iech Merci fir är Opmierksamkeet.
Jacquie Lakaff
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