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Vill Gléck am neie Joer - Happy New Year - Buon anno - Frohes neues Jahr - Bonne année - Feliz natal

Léif Biergerinnen, léif Bierger,
Dat neit Joer huet ugefaangen, dofir wëll
ech Iech am Numm vun der DP Réiserbann
alles Guddes wënschen. Dat neit Joer soll
sou verlafen, wéi Dir Iech et virstellt a ganz
besonnesch wënsche mer Iech eng gutt
Gesondheet, well dat ass a bleift ëmmer nach
dat wichtegst!

NEIE BEBAUUNGSPLANG
JO ZU ENGER NOHALTEGER ENTWÉCKLUNG VUM RÉISERBANN KENG
MASSIV URBANISÉIERUNG TËSCHENT BIERCHEM-BÉIWENG
Eugène Berger a Sandra Flammang, Gemengeconseilljeren

Mir wollten d’Bierger mat
an d’Ausaarbechtung
abannen
D’Aarbechte fir e neie Bebauungsplang (PAG)
vun eiser Gemeng sinn no laange Joren endlech
fäerdeg ginn, an am Juni 2016 dem Gemengerot
virgeluecht ginn. Dobaï huet d’DP drun erënnert,
dat de Vote vum PAG eng vun de wichtegsten
Ofstëmmungen ass, well domat d’Entwécklung
vum Réiserbann op di nächst Joerzéngte
festgeluecht gëtt.
D’DP hat dofir am Virfeld proposéiert, fir d’Leit
aus der Gemeng méi mat an d’Ausschaffe vum
neie PAG anzebannen, an dofir Gespréichsronne
mat de Bierger ze organiséieren. Leider gouf
eis Ufro awer vun der LSAP-CSV Koalitioun
ofgewisen.
Och di bal 200 Reklamatiounen hu gewisen,
dass net nëmmen e groussen Interessi bei de
Réiserbänner fir de PAG besteet, mä dass der och
vill net mam Projet vun der Majoritéit averstane
sinn.

Falsch Akzenter an der
Vergaangenheet gesat

Mä, den Duerfcharakter an d’Liewensqualitéit
mussen erhale bleiwen. De Réiserbann dierf net eng
Virstad vun der Haaptstad ginn.

Bei
den
Diskussiounen
hunn
eis
Gemengeconseilleren Eugène Berger a Sandra
Flammang kloer ënnerstrach, dass d’DP fir eng
nohalteg Entwécklung an eiser Gemeng steet. Si
hunn drun erënnert, dass an de vergaangene Joren
eng Rei Entwécklunge falsch gelaf sinn, dat well
di politesch Verantwortlech vun der LSAP a rezent
och der CSV net di richteg Akzenter gesat hunn.
Esou gouf bis haut keng eenzeg sozial Wunneng
am Réiserbann geschaaft. Et si zum Deel vill ze
grouss Residenzen erlaabt ginn, an d’Präisser fir
d’Immobilien an eiser Gemeng sinn extrem an
d’Luucht gaangen.

Keng massiv
Urbaniséierung tëschent
Béiweng a Bierchem

D’DP ass fir eng nohalteg
Entwécklung am Sënn vun
der Liewensqualitéit
D’DP wëll eng nohalteg Entwécklung vun eiser
Gemeng. An dem Sënn war d’DP averstan mat
verschiddene klengen a sënnvollen Erweiderunge vu
Wunngebidder wéi z.B. zu Peppeng oder zu Réiser.
commune et contre une urbanisation massive
entre Bivange et Berchem

Ver sio n com plè te
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Dofir ass d’DP net averstan mat dem
iwwerdimensionéierten
neie
Wunngebitt
“Hierschterbierg”. Do huet LSAP-CSV iwwert
de PAG de Wee fräi gemaach, fir massiv tëschent
Bierchem am Béiweng ze urbaniséieren. Och wann
de Projet net méi esou grouss ass wéi am Ufank
geplangt, sollen do awer e puer honnert Wunnengen
op klengstem Raum entstoen. E soziale Projet, dee
vun der Gemeng gesteiert wier, ass net virgesinn.
D’Majoritéit iwwerléisst d’Entwécklung an d’Präisser
eleng de Promoteuren. Souguer di staatlech Instanze
wéi den Ëmwëltministère an den Innenministère hunn
ofgeroden, dëst Gebitt tëschent Béiweng a Bierchem
an de PAG eranzehuelen. D’LSAP-CSV Koalitioun
huet trotzdem anescht decidéiert, mä d’DP wäert och
an Zukunft des Entwécklung genee am A behalen,
a sech dofir asetzen, dass de Projet ëmgeännert a
verbessert gëtt.
et la politique des habitations à coût modéré,
domaines où la majorité actuelle a échoué – Le
DP demande de revoir le système des subsides
pour étudiants – « Aux frais de la princesse »,
un jumelage qui pose question – Le zigzag des
écolos - Quelle place pour l’environnement
dans l’actuelle majorité ?
Page 4
Présentation de quelques femmes, membres du
comité DP – La réforme fiscale

Dat neit Joer ass och d’Geleeëgenheet fir
e Réckbléck ze maachen op d’Aarbecht
an den Engagement vun den DPGemengeconseilleren an dëser aktueller
Legislatur. Dem Sandra Flammang a mir
war et wichteg ze weisen, dass een och an
der Oppositioun eng wichteg a konstruktiv
politesch Aarbecht ka leeschten. Mir hunn
neie Wand an de Gemengerot erabruecht an net
gezéckt, fir onmëssverständlech op Problemer
hinzeweisen. Eng ganz Rei mëndlech oder
schrëftlech Froen oder Resolutioune sinn
dofir vun der DP am Gemengerot abruecht
ginn.
Virun allem awer hu mer eng ganz Rei
Initiativen a Virschléi gemaach, fir
d’Liewensqualitéit am Réiserbann ze
verbesseren. Sief dat bei den Diskussiounen
zum PAG, dem neie Bebauungsplang,
bei den Iwwerleeungen zu engem bessere
Verkéierskonzept, bei bezuelbare Wunnraum
a villem méi. Mir hunn och ëmmer drop
gehalen, dass d’Biergerinnen an d’Bierger
aus der Gemeng méi an d’Entscheedunge
matagebonne ginn. Leider ass dat bei der
aktueller Majoritéit gewéinlech op daf Ouere
gestouss.
Ech wëll awer och der ganzer Equipe vum
Comité DP Réiserbann Merci soen, fir
hiren Asaz an de verschiddene konsultative
Kommissioune vun der Gemeng, a bei de
Virbereedunge vun de Gemengerotssëtzungen.
Si hëllefen am Hannergrond mat, déi
Initiativen a Positiounen auszeschaffen,
fir déi mir zesummen am Interessi vun de
Réiserbänner astinn.
Am Oktober 2017 stinn d’Gemengewalen un,
an den nächste Wochen a Méint wäerte mer
Iech soen, wéi mir de Réiserbann zesumme
mat Iech mat Häerz a Séil gestalte wëllen. Mir
sinn op alle Fall prett fir eis Verantwortung ze
iwwerhuelen!
Eugène Berger
President DP Réiserbann
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DE COMITÉ VUN DER DP RÉISERBANN

v.l.n.r.: Alain Pfister, Marco Feltes, Elvis Smailovic, Paul Kieffer, Sandra Flammang, Jeannot Kirchen, Eugène Berger, Fabrice Pompignoli, Muriel Gauny, Annette Bonnefoux, Olivier Georges, Stéphanie Wagemans
Op der Foto fehlen: Marco Wagner a Isabelle Welter

GENERALVERSAMMLUNG
VUN DER DP RÉISERBANN

NEIE PAG

Merci un d‘Awunner vun der
Gemeng Réiser!
Enn 2015 haten d‘Awunner aus der Gemeng
Réiser d‘Geleeëgenheet fir hir Observatiounen
a Reklamatiounen zum neie Bebauungsplang
(PAG) eranzereechen, grad sou wéi zum
Plan d‘Aménagement particulier (PAP) vun
de besteeënde Quartieren (PAP-QE). Dëst
nodeems d‘Gemeng ënnert sozialistesche
Buergermeeschteren iwwert 10 Joer gebraucht
hat, fir e neie Bebauungsplang auszeschaffen.
Iwwert 200 Reklamatioune si vun de Leit aus
der Gemeng an och vu verschiddene Membere
vun der DP Réiserbann erakomm. Duerch den
Engagement vun dëse Bierger huet de Projet
vun der Majoritéit missten iwwerschafft ginn,
an eng Rei Fehler konnte redresséiert ginn. Et
bleiwen awer sécher nach Punkten, mat deenen
een net kann averstane sinn.

Mä wat wier geschitt, wa guer keng
Reklamatioune vun engagéierte Réiserbänner
erakomm wieren?
Liest d‘Analyse vun eisem Member
Fabrice Pompignoli a Member vun der
Bautekommissioun op eisem Internetsite
roeser.dp.lu

Fabrice Pompignoli
Member vun der
Bautekommissioun

Keng massiv Bebauung um „Hierschterbierg“
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MÉI BEZUELBAR WUNNENGEN, MÉI
SOZIALWUNNENGEN
iwwerloossen a net selwer Initiativen ergraïfen.
Do géif et verschidde Méiglechkeete ginn: Et
kann een als Gemeng verstäerkt selwer sozial
Wunnengen zur Verfügung stellen. Et kann een
zesumme mat der SNHBM (Société Nationale
d’Habitations à Bon Marché) oder dem Fonds
de logement Initiative fir bezuelbare Wunnraum
huelen. Dat hat d’LSAP-CSV Koalitioun sech och
souguer an hiren eegene Programm geschriwwen.

De Schäfferot huet awer
näischt opzeweisen...
Bilanz kuerz virum Enn vun der Legislatur: Näischt!
Et gouf keen eenzege Projet fir bezuelbare Wunnraum
an d’Weeër geleet an de Schäfferot huet och selwer
an de leschte 5 Joer keng eenzeg Sozialwunneng
geschaaf. Dat ass e kompletten Echec vun der
Logement- an Sozialpolitik vun 2 Parteien, déi grad
en S fir sozial an hirem Numm stoen hunn…

Et gi genuch
Méiglechkeeten...
De Réiserbann ass an de leschte Joren zu
enger Gemeng ginn, wou eng Wunneng kafen
oder d’Bauen ëmmer méi deier ginn ass. Dat
huet zum Deel domat ze dinn, dat di aktuell
Gemengeresponsabel de Promoteuren d’Feld

ImmoLSAP-CSV: En
Appartement fir de
“soziale” Präis vun
750.000€ !?

1 Millioun € kaaft, dat elo nach fir zousätzlech
1 Millioun € an zwou Sozialwunnengen ëmgebaut
soll ginn. Rechent een de Parking ewech, da kennt
een op de stolze Präis vu mindestens 750.000€ fir
eng Wunneng. Wat ass do nach sozial a bezuelbar?

DP Alternativ: De
Baulandvertrag
D’Majoritéit versicht d’Schold fir di laang
Prozedure beim Staat ze sichen, mä Fakt ass, dass
zu kengem Moment de politesche Wëllen do war,
fir selwer aktiv ze ginn. Sécher sinn d’Problemer
vum Logement net mat engem Fiederstréch ze
léisen, mä d’DP huet an de leschte Joren nei Iddie
ginn: E “Baulandvertrag” kéint en interessant
Instrument si fir bezuelbare Wunnraum ze schafen.
D’Terrain’en kéime just an de Bauperimeter,
wann de Promoteur sech am Géigesaz vertraglech
engagéiert, di nei Wunnengen zu engem vun
der Gemeng festgeluechte Präis ze bauen. Um
Kierchbierg gouf et schonns sou e Projet.
Den aktuelle Schäfferot huet sech leider net
d’Mëtteée ginn, fir et um “Hierschterbierg” och
sou ze maachen.

Fir net ganz plakeg do ze stoen, versicht de
Schäfferot elo kuerz viru Schluss aktiv ze ginn.
Et gouf een Haus zu Réiser an der Grand-Rue fir

Gréngen Hin an Hier

nn? Dat ass eng Quizfro,
Firwat stinn "déi gréng" am Réiserba
op déi et keng Äntwert gëtt.
ten huet no kuerzer
Hire Spëtzekandidat an Éischtgewiel
nogeréckelt war, ass
deen
Zäit demissionéiert. De Kandidat,
eden, esou dass nach just
etru
mëttlerweil och aus där Partei ausg
hiere Ofstëmmunge geet
bei
An
1 Gréngen am Gemengerot setzt.
ass net ze erkennen.
Linn
r
et awer fatzeg hin an hier, eng kloe
h géint de "Jardins du
Hunn "déi gréng" sech an der Zäit nac
éierung tëschent Bierchem a
Roeserbann" an eng massiv Urbanis
g Conseillère eng Neioplag
Béiweng agesat, sou huet elo di grén
rschterbierg" matgestëmmt
vum Projet , nämlech de Projet "Hie
PAP zu Peppeng, déi och
Bei enger klenger Ëmännerung vum
f, huet si awer dergéint
vum Ëmweltministère ennerstëtzt gou
mobilité" zu Léiweng
gestëmmt. Beim PAP fir e "centre de
ëmmt awer beim 2. Vote
huet si beim 1. Vote PAP dergéint gest
t. Dat si nëmmen e puer
d'Meenung geännert an dofir gestëmm
n et engem bal dronke
Beispiller, mee bei dem Zickzack kan
ginn…

Ëmwelt nach Prioritéit fir LSAP a CS

V?

Sech fir de Natur- an Ëmweltschutz
an der Gemeng asetzen, dat
misst eng Aufgab sinn, déi jiddereen
eppes ugeet, wann ee wëllt de
Réiserbann nohalteg erhalen. Dat sché
ngt awer net de Fall ze si fir di
aktuell Majoritéit an der Réiser Gem
eng.
D'CSV ass an der Koalitioun zoustänn
eg fir d’Ëmweltpolitik, a
soll eigentlech an der kommunaler Kom
missioun Initiativen a
Propositiounen dozou ausschaffen. Et
muss ee leider feststellen,
dass hier Vertrieder an der Ëmweltk
ommissioun net ganz fläisseg bei
der Saach sinn, oder dacks fehlen. Dod
uerch kann d'Kommissioun
sech kaum als berodende Gremium due
rchsetzen a gëtt dofir och
regelméisseg vum Schäfferot op der
Säit gelooss, wann et ëm Projeten
oder Reglementer am Ëmweltberäich
geet, déi am Gemengerot solle
presentéiert ginn.
Schued, well sou e Sujet verdéngt méi
Interessi!

Am leschte Joer ass en nei
t Reglement fir d’Ënners
tëtzung
vun de Studenten am Ge
mengerot presentéiert gin
n. Dobäi
sollt den Akzent verstäerk
t op d’Merite vun de Sch
üler
geluecht ginn. Dëse Regle
ment gouf am Gemengero
t
esou presentéiert, wéi wa
nn et eng Propose vun der
Sozialkommissioun wier.
Et huet sech awer elo no
dréiglech
erausgestallt, dass dëst
net de Fall war. D’Kond
itioune fir
eng Prime am Secondaire
ze kréie si relativ héich fes
tgesat.
Och si keng sozial Kritä
re mat agefloss.
D’DP freet dofir de Schäff
erot, fir nach eng Kéier
op
d’Virschléi vun der Sozia
lkommissioun zréckzeko
mm
en, an
d’Reglement nach emol
ze iwwerschaffen.

Eng sënnvoll Propose vun
der DP: “Shared space”
D’DP hat sech schonn 2011 fir e neit
Verkéierskonzept
an
der
Gemeng
agesat. Dobäi hat d’DP d’Iddi vum
“Shared space” lancéiert, e Konzept,
deen nieft enger Verkéiersberouegung
ronderëm d’Gemengenhaus och nach
zousätzleche Charakter fir den Duerfkär
géif matsechbréngen. Esou Konzepter gi
schonn z.B. zu Bartreng oder Diddeleng
ëmgesat. D’Majoritéit LSAP-CSV hat
dëse Virschlag vun der Oppositioun
ugeholl an hat och d’lescht Joer eng Etude
fir d’Ëmsetze vun dësem Konzept maache
gelooss, awer...

Eng Etude vun 170.000€
an duerno näischt méi...
Déi ganz Etude huet 170.000€ kascht,
mee elo ass näischt méi am Budget 2017
virgesinn, fir d’Ëmsetzen dovun konkret
unzegoen. Vill Sue fir näischt ausginn?
Am Dossier feelt et um politesche Wëlle
bei der LSAP-CSV Koalitioun. Och dem
Schäfferot seng eege Proposen aus dem
Koalitiounsaccord, wéi Parking mat
Vignette oder e P&R beim Schlammestee
sinn ni konkret an d’Hand geholl ginn.

Gëff Member!
"Aux frais de la princesse"

Studentesubsiden nach
eng Kéier
iwwerschaffen

D’DP FREET
D’ËMSETZE VU
KONZEPTER FIR
D’VERKÉIERSBEROUEGUNG

at d'Gemeng Réiser
D'Fro gouf schonn ëfters gestallt, firw
angen ass.
grad e Jumelage mat der Stad Turi aga
l, déi als europäescht
Fir eng Gemeng aus dem Uelzechtdal
et sech ubidden,
Vulleschutzgebitt ausgewisen ass, géif
lecher Gemeng
e sënnvollt Partenariat mat enger ähn
2000" Zone huet.
ofzeschléissen, déi och eng "Natura
t awer keng apaart
Di ausgewielten italienesch Stad hue
nner Promoteur, dee
erbä
Villercher, mä e ganz aktive Réis
n eng Delegatioun
dun
war
vun do kënnt. Am Laf vum Joer
t zesummen als
kéin
e
op Turi geflunn, fir ze kucken, wat
Membere vum
och
en
war
Gemengen op d'Bee stellen. Do
te sinn awer
äsch
eesk
D'R
Schäffen- a Gemengerot derbäi.
de Fall asstten
Visi
sou
bei
en
net - wéi dat an anere Gemeng
ebudget
eng
Gem
de
ert
iww
selwer iwwerholl ginn, mä sinn
éint,
gekr
cès
Suc
ssem
grou
gelaf… D'Visite war och net vu
n ze
fale
erëm
e
elag
Jum
de
,
an elo gëtt driwwer nogeduecht
..
oss.
ëms
n
chte
loossen. Do ware vill Méi a Käs

Dir sidd intresséiert un der liberaler
Politik a wëllt Member gi bei ons?
Da schreift Iech an:
roeser.dp.lu/gëff-member

Noriichten an
Interessantes
roeser.dp.lu
twitter.com/dp_lu
fb.com/dpreiserbann
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FRAEN AN DER DP RÉISERBANN
Als eng liberal Partei huet d’DP sech och ëmmer fir Chancëgläichheet agesat. Dat léisst sech net just duerch Quoten erreechen, well Politik, di d’Interête vun der
Fra vertrëtt, op ville Plazen an op vill Manéiere ka gemaach ginn. Mat der aktueller Regierungskoalitioun goufe verschidden Initiativen a Gesetzer geholl, déi
an des Richtung ginn. Déiselwecht Pai fir déiselwecht Aarbecht oder de finanziell verbesserten a méi flexibele Congé parental ass hei besonnesch ze ernimmen.
An der DP Réiserbann engagéieren sech eng ganz Rei Fraen am Comité:

Annette
Bonnefoux

Muriel
Gauny

• Béiweng
• Sekretärin
• Hondsziichter

• Bierchem
• Employée an enger
Apdikt

“Den Duerfcharakter vun eiser Gemeng
soll erhale bleiwen, iwwer-dimensionéiert
Bauprojeten hunn hei keng Plaz. Fir mech
heescht dat: moderat Wuessen amplaz dat mer
eng Virstad vun der Haaptstad ginn.”

“All Generatioun soll sech wuel an der
Gemeng fillen. Dofir si fir mech d’Veräiner
wichteg, well si Aktivitéiten a Gesellegkeet fir
Jonker an eeler Leit méiglech machen.”
Sandra
Flammang
• Bierchem
der
• Ingenieurin an
ng
ltu
wa
Ëmweltver

Stéphanie
Wagemans

Isabelle
Welter

“D’Liewensqualitéit am
Réiserbann muss erhale
bleiwen. Dofir setzen ech mech
als Gemengeconseiller fir
Projeten an, wou d’Wunnen an
d’Ëmwelt am Aklang matenee
stinn.”

• Béiweng
• Conseiller en communication am Wirtschaftsministère

“Eis Gemeng brauch och Betriber a
Geschäfter, dat schaaft Aarbechtsplazen
a bréngt Suen, fir an de Réiserbann ze
investéieren. Ech denken dobäi och u Betriber,
déi op Technologie a Fuerschung setzen.“

r
• Kockelscheie
direction
de
er
ill
se
• Con
irection
bei der DAC (D
le)
vi
de l‘Aviation ci

“D’Gemeng muss gutt un den ëffentlechen
Transport ugeschloss ginn, d’Mobilité douce’
muss gefërdert ginn. Dofir setzen ech mech
fir besser Léisungen am Beräich Mobilitéit a
Verkéiersberouegung an.”

AUS DER CHAMBER

Méi gerecht a sozial selektiv

Eugène Berger, DP Fraktiounschef

D’DP huet sech fir eng gerecht Steierreform
agesat, déi besonnesch d’Stéit mat klengen

Di nei Steiertabell bréngt méi Gerechtegkeet
andeems besonnesch d’Mëttelschicht, déi bis
elo vill vun der Steierlaascht op hirem Bockel
gedroen huet, entlaascht gëtt. Esou bezilt elo z.B.
e Jonggesell mat 3000€ brutto de Mount 63%
manner Steieren. Eng bestuete Koppel mat 8000€
brutto de Mount bezillt 15% Prozent manner
Steieren a behält eleng iwwert de Barème 190€
méi an der Täsch. Nei ass och dass d’Steierkreditter
(CIS) elo sozial selektiv gestaffelt a jee no Revenu
op 600€ verduebelt ginn.

Ënnerstëtzung fir
d’Elengerzéier

Däitlech méi fir dat éischt
Eegenheem

Och de Monoparentauxen kënnt d’DP entgéint:
Nieft der Upassung vun der Steiertabell gëtt de
“Crédit d’impôt pour monoparentaux” däitlech
no uewen ugepasst an souguer verduebelt op
1500€ fir Revenue bis 35.000€ d’Joer. Och
d’Abattementer fir “charges extraordinaires”
a “frais de domesticité” goufen erop gesat.
“Dat si konkret Mesuren, déi ville Familljen
hëlleft, besser iwwert d’Ronnen ze kommen”,
sou de Fraktiounspresident a President vun der
Finanzkommissioun an der Chamber Eugène
Berger.

D’Steierreform ënnerstëtzt och déi Leit, déi
sech wëllen en eegent Heem leeschten. Dat ass
grad bei jonke Familljen de Fall. An der “RushHour” vum Liewen kënnt villes beieneen: am
Beruff Fouss faassen, Kanner am Stot, sech
en Eegenheem uschafen. D’Steierreform dréit
deem Rechnung an entlaascht duerch geziilt
Ofschreiwméiglechkeeten.
Di responsabel Finanzpolitik vun der Regierung
huet de néidege Sputt geschaaft, fir sou eng
ëmfaassend Steierreform ze erméiglechen.
WP

a mëttleren Akommes entlaascht an hinnen
däitlech méi Kafkraaft gëtt.

Dës Publikatioun ass op ëmweltfrëndleche Pabeier gedréckt.

Steierreform: Däitlech méi Kafkraaft ab dem 1. Januar 2017!

