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/// NEIES AUS DER GEMENG SUESSEM

CSV INTERVENTIOUNEN AM GEMENGEROT
///1 FLÜCHTLINGSKRIS
meng, zesumme mat eise Pompjeeën, en
Evakuatiounsplang opstellt, deen all dës
Eventualitéiten abegräift.
///3 KULTUR- A GESCHICHTSHAUS „A
GADDER“
D’CSV huet mat Bedaueren zur Kenntnis
geholl, dass ganz wéineg Schoulklassen
eist Kultur- a Geschichtshaus „A Gadder“
mat sengem Musée an den Archive besiche ginn.
An der Gemengerotssëtzung vum 13. November 2015 huet d’CSV bedauert, dass
de Schäfferot bis zu deem Zäitpunkt nach
keen eenzegen Euro fir d’Flüchtlingen
ausginn huet.
D’Gemeng huet sécherlech näischt
dergéint, wann de Staat Flüchtlingen
zu Zolwer am fréieren Altersheem an
zu Suessem am alen an zukünftege Bau
ënnerbréngt, mä si selwer huet bis deen
Dag nach näischt Konkretes ënnerholl
resp. eppes aus dem eegene Portmonni
investéiert.

ginn ze kucken, ob d’Gemeng net kéint
d’Veräinslizenze vun deene Leit bezuelen.
De Schäfferot huet verséchert, dës Iddi
am Detail mat den zoustännege Verwaltungen ze préiwen.
///2 EVAKUATIOUNSPLANG AM FALL
VUN ENGEM FEIER
D’CSV huet ee Fall gemellt kritt, wou eng
Persoun am Rollstull, an deem Ament
wou de Feieralarm ausgeléist ginn ass,
um 1. Stack vun engem Gemengegebai
wuar.

Bei all Ufro vu Veräiner resp. ONGe fir
eng finanziell Hëllef, déi vun der Finanzkommissioun aviséiert ginn ass, ass
eestëmmeg gemengt ginn, dass d’ASBL
„Gemeng Suessem hëlleft“ sollt Mëttelen zur Verfügung gestallt kréien, fir de
Flüchtlinge kënnen ze hëllefen.
D’CSV begréisst a fënnt et immens
luewenswäert, dass Veräiner aus der
Gemeng Flüchtlinge bei sech an hirem
Veräinsliewen ophuelen, mä deelt awer
och hir Bedenke wat d’juristesch resp.
medezinesch Ofdeckung ugeet an huet
dohier dem Schäfferot mat op de Wee

D‘Personal an e puer Benevoler ginn hiert
Bescht fir dëst Gebai mat senge wäertvolle Stécker beschtméiglechst bekannt
ze maachen, mä d’Schoulpersonal misst
nach méi vu Gemengesäit sensibiliséiert
ginn, op dës Offer zeréckzegräifen.

D’CSV fënnt et och wichteg, dass e pädagogescht Konzept op d’Been gestallt
gëtt, un deem all d’Acteure matschaffe
sollen, fir dass eis Kanner d’Geschicht
vun hirer Gemeng kenneléieren.
Gott säi Dank huet et sech dobäi nëmmen
ëm een Test gehandelt, well d’Pompjeeën
haten net wierklech mat esou engem Fall
gerechent.
D’CSV huet dofir gefrot, dass deen neie
Sécherheetsbeoptragte vun eiser Ge-

Well ugeduecht ass, eng Persoun an de
Knobelmusée ze kréien, fir d‘Kanner
pädagogesch z’encadréieren, wär et
der CSV no elo och de richtegen Ament
en ähnlecht Konzept fir d’Gadderhaus
auszeschaffen an ze kucken ob déi zwou
Attraktiounen ev. matenee verbonne
kënne ginn.

/// „ZONE 30“ BEI DE SCHOULEN
DAT SI MÄR EISE KANNER SCHËLLEG!
„Zone 30“ a Wunngebidder ass haut
Moud, d‘Sécherheet gewënnt derbäi,
de Liewensstandard och. Dat ass gutt
esou, mä kënnt - besser: misst! - nach
op enger anerer Plaz agefouert ginn:
bei de Schoulen!
D’Kanner hunn nach keng Liewenserfahrung, kennen d’Geforen nach net a
kënne se duefir och net virausgesinn.
Och a grad am Stroosseverkéier! Do
kënne si d’Vitess vun engem Auto, Camion, Bus oder Moto nach net richteg
aschätzen. Déi méi kleng scho guer net,
wat haut jiddferengem bewosst misst
sinn.

Grad bei de Schoule sinn d’Kanner
duefir grousse Geforen ausgesat. D’Léisung läit op der Hand: D'Vitesse virun
de Schoulen muss erofgesat ginn! Esou
séier ewéi méiglech!
An eiser Gemeng stinn all d’Schoulen
nieft Stroossen, op dene mat 50 däerf
gefuer ginn. 30 km/h misst hei gëllen!
Wéi an der Belsch zum Beispill. Mä
eise Ministère erlaabt außerhalb extra
amenagéierte 30-km/h-Wunngebidder
keng 30-km/h-Zonen. Nach net, muss
ee soen, well virun e puer Méint huet
de Verkéiersminister eng Ouverture fir
30-km/h-Zonen bei Schoulen an Aus-

siicht gestallt. Endlech! Duefir verlaangt
d‘CSV Suessem, datt se kommen. Bei
alle Schoulen. Mär sinn eise Kanner dat
schëlleg. Eise (rout-grénge) Schäfferot
muss aktiv ginn, direkt!

AUSZICH AUS EISER RIED ZUM BUDGET 2016
„Mär hunn an enger virrëchter Gemengerotssëtzung gesot kritt, dass d’Gemeng gedenkt, d‘Veräinshaus zu Bieles
ze kafen. Do stinn elo fir d’nächst Joer
20 000€ fir eng „Etude de faisabilité
concernant le réaménagement ou la réaffectation du Veräinshaus à Belvaux“
ënnert dem Artikel „Autres logements
et équipements collectifs“ am Budget.
A wat fir eng Richtung wéilt de Schäfferot goen, éischter Logement oder éischter e (Fest-) Sall? Mär plädéieren dofir
Raim fir Veräiner a Fester am Duerfkär
bäizebehalen.“
„D'ëffentlech Toiletten, déi schonn
um Gaalgebierg stinn an elo och beim
Suessemer Schlass geplangt sinn, sinn
nach laang net geschenkt. Et ass sécherlech sënnvoll, Gebaier dohin ze
setzen, déi eenegermoosse géint Vandalismus geschützt sinn, mä bei Präisser
vun 230 000 (fir 3 Toiletten) resp. 300
000€ muss een awer schonn eng Kéier
ferm schlécken.“
„Bei der Cyclo-Cross WM 2017 um Belval si mär och nach net berouegt ginn,
wat d’Personalkäschten ugeet. Och

wann d’Gemeng säi finanziellen Apport
op eng gewëssen Zomm fixéiert huet,
esou hu mär nach ni genee gesot kritt,
wat déi ganz Organisatioun d’Gemeng
an domat de Bierger schlussendlech
tatsächlech wäert kaschten.“
„Mär hunn an der leschter Gemengerotssëtzung en neien Iwwerdaach fir
Schof vun engem Privatmann zu Suessem beim Schlass gestëmmt. Et ass
scho komesch wann eng Gemeng esou
Onkäschten iwwerhëlt, mä mär hunn
hei d’Grënn dofir genannt kritt. Trotzdem wéilte mär, dass déi Persoun och
zu engem gewëssene Mooss dofir zur
Verantwortung gezu gëtt an eng Géigeleeschtung muss bréngen. Mär wéilten
dofir froen, ob et net méiglech ass, dës
an eventuell aner Déiere fir d’Kanner
aus eiser Gemeng als Streichelzoo virzegesinn.“
„Mär haten eis och eng Kéier iwwert
d’Dauer vun de Schantercher an eiser
Gemeng opgereegt an haten dohier
dem Schäfferot mat op de Wee ginn
deene Bauhären déi hir Délaien net anhalen, Strofgelder ze verhänken. Och

dovun ass näischt am Budget erëmzefannen.“
„Wéi solle mär scho Beträg fir dat
éischt Joer matstëmmen, wa mär de
Gesamtbetrag nach net kennen an net
wëssen, wéi de Projet op déi nächst
Joeren opgedeelt ass? Mär kënnen Äech
awer net zu dësem Zäitpunkt schonn e
Fräifahrtschäin ausstellen, wa mär de
ganze Rateschwuanz hannendrun net
kennen.“
D'ganz Ried fannt Där op eisem Internetsite: sanem.csv.lu

Une version française
de cette édition est
disponible sur
notre site internet.

CSV
ONONTOUR
/// CSV
TOUR
VISITE VUM KULTUR- A GESCHICHTSHAUS „A GADDER“

>>> Ufanks Oktober wuar eis CSV-Sektioun op eng Visite an eist Kultur- a
Geschichtshaus „A Gadder“ zu Bieles.
D'Hären Arthur HOFFMANN, Léon OLSEM, Roby SCHIERTZ a Jean SCHNEIDER hunn eis interessant Erklärungen
iwwer d'Liewen an eiser Gemeng vu
fréier an haut ginn. V.a. d’Source BelVal wuar ee Schwéierpunkt vun hiren
Ausféierungen.
CSV-STATUTEKONGRESS

>>> Eis Sektioun wuar mat enger
stuarker Delegatioun um CSV-Kongress
vum 5. Dezember 2015 vertrueden, op
deem déi nei Statute vun der Partei
ugeholl gi sinn.

/// GESTËPPELS
IWWERALL SI SE DROP

MÄR BLEIWEN DOHANNERT!
SOMMERRODELBUNN A KLOTERHAL
Net wéineg hu mär gestaunt, wéi eis
2013 de Projet vun enger „Sommerrodelbahn“ zu Bieles virgestallt gouf.
Net nëmmen, well de Projet u sech
mat 1.200.000€ ugeduet wuar (wouvun den Tourismusministère zwuar
kéint 50% iwwerhuelen). Mä och, an
haaptsächlech, well fir dës Bunn 2 Brécke missten iwwert d’Strooss gebaut
ginn, wat ganz sécher net zur Verschéinerung vun deem Deel vu Bieles bäidroen hätt. A wee weess, wivill Beem
a Gréngs hätte missten tëscht dem
Geschichts- a Kulturhaus „A Gadder“
an dem Gaalgebierg verschwannen, an
dat an enger Gemeng wou „Déi Gréng“ mat an der Majoritéit sëtzen an
di éischt Schäffin stellen. An da bleift
natierlech nach déi grouss Fro, vun der
Rentabilitéit vun esou engem massiven
Investissement. Vun Ufank u wuare mär

als CSV-Fraktioun méi wéi skeptesch bei
deem Projet, zumools well de Schäfferot
eis d’Nofolgekäschten net konnt chiffréieren. Bis elo huet d’Bunn d’Gemeng
leider schonn 9.888,35€ kascht, mä si
schéngt elo endlech vum Dësch ze sinnan de Budgete vun 2015 an 2016 wuaren a si keng Sue méi dofir virgesinn.
En anere Projet, dee mir am A wëlle behalen, ass dee vun enger Kloterhal an
eiser Gemeng. Eis Fraktioun huet sech
dergéint gewiert, dass dës Kloterhal,
vun enger Héicht vun iwwer 20 m, soll
hannert déi nei Haiser gebaut ginn, déi
an der Nidderkuerer Strooss zu Suessem
virgesi sinn, well si, eiser Meenung no,
einfach net dohi passt. Elo soll en Terrain
um Scheierhaff kaf ginn, wou dës Hal
sécher manner stéiert. Mä mär wäerte
weider oppassen, dass de Bedreiwer
vun dëser Kloterhal en anstännegen an
duerchduechte Business-Plang virleet.

Et geet souzesoe keng Fatz
Pabeier aus der Gemeng eraus,
op deeër net de rout-grénge
Schäfferot steet a sech selwer
„frisch-fröhlich, belustigt und
in Farbe“ duerstellt. Ob verdéngt oder net, se mussen iwwerall drop, wéi z.B. elo kuerz am
zweesproochegen Heft „Verhinderungen von Sturzunfällen bei
zu Hause lebenden Senioren“,
an deem se d’Ëffentlechkeet
gläich zweemol eng ganz Säit
bezuele loossen, fir sech vun
hir bewonneren ze loossen.
An dobäi hat sécher kee vun
hinnen och nëmmen eng
Zeil Text dozou bäigedroen.
E bëssche fäi ware se trotzdem: Der „Assistante sociale“
hiren Numm, déi déi sécher
intressant Rotschléi verfaasst
huet, steet och dran...- Also,
loosse mer se net méi schlecht
maachen, wéi se sinn...

EISEN NEE ZU ENGER NEIER AN HÉCHST ËMSTRIDDENER TAX!
An der Sëtzung vum 25. September
2015 huet de Schäfferot en neit Taxereglement ofstëmme gelooss, bei deem
Leit, déi an engem gewëssenen Deel vun
de Stroossen „rue Aessen“ zu Zolwer a
„rue de Sanem“ zu Eilereng nei bauen,
sech hätte misste finanziell un den Equipementer, dat heescht der Erweiderung
vum Kanal, bedeelegen.
Et stëmmt, dass den Artikel 24 (1) vun
der “Loi modifiée du 28 juillet 2011
concernant l’aménagement du territoire
et le remembrement“ d’Erhiewung vun
esou enger Tax erméiglecht, mä d’CSV

ass der Meenung, dass dësen Text diskriminatoresch ass an de Prinzip vun der
„égalité devant la loi“ net respektéiert.
Wann esou eng Tax soll agefouert ginn,
da w.e.g. flächendeckend an der ganzer
Gemeng an net nëmme punktuell op enger Plaz.
Eng Persoun déi grad an den „Aessen“
wëll bauen, ka schliisslech net dofir, dass
grad op dëser Plaz de Kanal ze kleng ass!
Mär bleiwen der Meenung, dass, wann
déi betraffe Bauhäre géife juristesch virgoen, d’Gemeng am Feeler ass.

Aus dëse Grënn hat d’CSV (an déi ganz
Oppositioun) de Schäfferot opgefuerdert, dëst ëmstriddent Reglement vun
der Dagesuerdnung ze huelen.
Dëst ass awer net geschitt an d’Reglement ass mat de Stëmme vun der Majoritéit (LSAP-déi Gréng) ugeholl ginn.
Elo muss dëst neit Taxereglement awer
nach vum Inneminister guttgeheescht
ginn, soss däerf d’Gemeng et net ëmsetzen. Affaire à suivre also!
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