
Mee 2012

E kloere Bléck fir d’Gemeng Betzder

Kee Buergermeeschter, Schëf-
fen oder Conseiljee finanzéiert 
eppes aus der eegener Täsch, 
dofir musse mir als gewielte 
Gemengevertrieder verant-
wortungsvoll an ëmsichteg 
mat de Steiergelder vun eise 
Bierger/innen ëmgoen.

Als Oppositioun heescht dat 
genau préiwen, norechnen an 
déi geplangten Investitiounen 
an Uschafunge geneeëstens 
ënnert d´Lupp huelen. D´CSV-
Fraktioun steet fir e finanzi-
ell équilibréierte Budget den 
dem demographesche Wan-
del, der Nohaltegkeet, dem 
Ëmweltbewosstsënn an dem 
Usproch vun de Leit Rechnung  
dreet.

Entgéint de politesche Ge-
flogenheete konnte mir de 
Budget 2012 net matdro-
en. An dat huet eng Réi vun  
Ursaachen:

• De Budget 2012 ass 
grousszügeg opgestallt, kee 
Problem fir eng finanziell 
staark Gemeng. Do gi vill 
blo-gréng Ofmaachungen 
opgelëscht awer eng po-

E puer Gedanken zum Budget 2012
litesch Prioritéitensetzung 
ass weder inhaltlech nach 
zäitlech ze erkennen. Eng 
kloer politesch Handschrëft, 
ewéi se vun engem staarke 
Schëffenrot erwaart gëtt,  
feelt.

• Transparenz huet net, ewéi 
an de Wahlprogrammer 
ugekënnegt, e grousse 
Stellewäert am blo-grénge 
Schëffenrot. Wéi ass et soss 
méiglech dat Acquisitioune 
vu „Biens immobiliers“ vu 
5.000.000 € am Budget op-
tauchen ouni dem Gemen-
gerot ze erkläre firwat des 
vill Steiergelder geduecht 
sinn. Och op eis Nofroen hin 
krute mir, an domat och all 
Bierger/innen, net déi néi-
deg Informatiounen. Eng 
zimlech onduerchsichteg an 
dréif Transparenz mat ganz 
fadem Bäigeschmaach.

• Mir erkenne weder strate-
gesch Zieler oder Konzepter 
mat dären Hëllef eis Ge-
meng op déi kommunalpo-
litesch Erausfuerderungen 
aktiv Afloss huele well. Mir 
brauchen awer konstruktiv 

Léisunge fir des Erausfuer-
derungen ze bewältegen an 
se net dem Prinzip „Zoufall“ 
iwwerloossen.

• Eng mëttel- an eng laang-
fristeg Finanzstrategie (plan 
plurieannuel) feelt  fir déi 
néideg Finanzéierungen ze 
kontrolléieren, ze steieren a 
mat Zäite Moossnamen ze 
ergräife fir d´Zilsetzungen ze 
erreechen oder noutfalls ze 
änneren.

An de leschten 12 Joer sinn 
hei an der Gemeng d´Weiche 
fir eng liewenswäert Zukunft 
gestallt ginn. Fir dat oprecht 
ze erhale brauchen mir elo vill 
kreativ Konzepter, déi passend 
Moossnamen an déi richteg 
Léisunge fir dat déi kommend 
Erausfuerderungen eng Chan-
ce a keng Belaaschtung fir eis 
Gemeng ginn.

CSV Fraktioun

• English version

• Version française

• Versão em português

www.betzdorf.csv.lu

Banzelt, Betzder, 
Bierg, Ouljen, 
Rued/Syr, Menster 

Nom Premier Jean-Claude Juncker senger Ried zur Lag vun der Natioun 
stinn Iech eis Ministeren an Deputéiert Ried an Äntwert.

Kommt an diskutéiert mat!

Mëttwoch, den 23. Mee um 19.30 Auer
zu Nidderaanwen am Centre culturel „am Sand“

Donneschdeg, de 24. Mee um 19.30 Auer 
zu Stengefort am Centre Roudemer (rue de Hagen)

CSV on Tour ass eng Manifestatioun vun der CSV-Fraktioun an dem 
CSV-Generalsekretariat an Zesummenaarbecht mat den CSV-Bezierker.

Weider Informatiounen op csv.lu

CSV
on TOUR

Op de Punkt
Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Betzder  

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Betzder
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No dem 

Opruff vun der Gemeng 

un d’Bierger/innen fi r aktiv an de Kom-

missioune matzeschaffen krute mir als CSV ganz 

vill Zousproch sou dat mir leider net all Wonsch a Preferenz 

respektéiere konnten.

Mir sinn dann och an alle Kommissiounen mat dem Maximum vu Setzer 

déi eiser Partei zoustinn vertrueden. Dofi r e ganz decke MERCI fi r äert 

Engagement an är Verständnis.

Des grouss Nofro a Begeeschterung un der Matgestaltung vun eiser 

Gemeng esou wéi eng iwwerméisseg gutt besichte Generalversammlung 

vun der Sektioun Betzder mecht d’CSV-Fraktioun ganz optimistesch.

Eng esou interesséiert Parteibasis stäerkt déi nei CSV-Responsabel den 

ageschloene politesche Wee vun enger konstruktiver Oppositioun-

saarbecht konsequent virun ze féieren.

Gemengekommissiounen

PAG «Secteurs sauvegardés»
Mat engem kloere JO gouf den 10. Februar 2012 de Bebauungsplang vun der Gemeng modifi zéiert an d‘”Secteurs sauvegardés” agefouert. Mir als CSV-Fraktioun si 
frou, dat dëse wichtegen a schwieregen, nach vum leschte Schäfferot ausgeschafften Dossier, provisoresch konnt ugeholl ginn.

Déi nei „Secteurs sauvgardés“ konzentréieren sech haaptsächlech op d´Erhale vun den Duerfkären déi d´Mëttelpunkter vun eise schéinen Uertschaften duerstellen. 
Eenzegt Ziel ass mat enger iwwerluechter Bautepolitik des ländlech Architektur ze protegéieren.

Kloer am Virdergrond bei onser Entscheedung stoung den „Interêt public“. Et ass der CSV-Fraktioun immens wichteg dat d´Gemeng Betzder sech gesond weider 
entwéckelt ouni awer de Charakter, d‘Identitéit an de Charme vun onsen Dierfer ze verléieren. Gläichzäiteg huet CSV-Fraktioun an der Sëtzung vum 9. Mäerz 2012 
de Schäfferot opgefuerdert déi betraffe Proprietaire bei Bauaarbechte fi nanziell ze ënnerstëtzen.

Är CSV-Betzder

4 CSV BETZDER

Kleng Notizen aus eiser Gemeng

Jumbo-Kaart zu 100% rembourséiert 
An der Gemengerotssëtzung vum 10. Februar 2012 gouf eestëmmeg decidéiert den eelere Matbierger/innen d´Käschte vun dem 50€ Joresabonnement 
«Seniorekaart»,fi r den ëffentlechen Transport, zu 100% ze rembourséieren.

Am Sënn vun der Fairness huet CSV-Fraktioun proposéiert och de Jugendlechen hiert 50 € Joresabonnement «Jumbokaart» komplett ze subventionéieren.

Dës Propose huet groussen Zousproch fonnt a gouf an der doropfolgender Sëtzung eestëmmeg ugeholl.

Flexibel 
Studentenjobs
Mat groussem Succès stellt d´Gemeng zënter etleche Joeren an 
der Ouschter- a Summervakanz Schüler a Studenten an, déi hir 
Täschegeld opbessere wëllen. Leider sinn dës Studentenjobs zu 
de virgeschriwwenen Zäite fi r vill interesséiert Jugendlecher net 
zougänglech, well si am Ausland engem anere Schoulrhythmus 
ënnerléien.

D´CSV-Fraktioun huet op dësen onfairen Zoustand opmierksam 
gemaach a méi fl exibel Perioden, ewéi z.B. an de Semestervakanzen, 
gefuerdert. Sou kritt all Jugendlechen, egal wou en studéiert, eng 
reell Méiglechkeet seng éischt beruffl ech Erfahrungen ze sammelen 
an e puer Su zouzeverdéngen.

Verkaf 
vu Gemengenterrainen
D´Iddi vu klengen a grousse Bauprojeten huet een an alle Wahlprogrammer erëm 
fonnt, sief et eng Vëlospist fi r d´Uertschafte besser mateneen ze verbannen oder de 
Bau vun néien ëffentleche Gebailechkeeten.

Oft scheitert d´Realisatioun vun dëse wënschenswäerte Projeten einfach un der 
Tatsaach, dat d´Gemeng net Proprietaire vun den néidegen Terrainen ass oder se 
net kafe kann.

Wéi an der Vergaangenheet vertrëtt d´CSV d´Meenung dat eis Gemeng d´Pfl icht huet 
hir Terrainen zesummenzehalen an op Kee Fall bëlleg u Privatleit dierf veräusseren. 
Eng zukunftsorientéiert Bautepolitk léist keng esou Onsënnegkeeten zou, sollen déi 
vill versprache Projeten iergendwann realiséiert ginn.

Mir soen dofi r NEE zu der jëtzeger blo-grénger Politik, déi versicht Gemengen-
terrainen un Privatpersoune ze bradéieren, wéi elo kierzlech zu Ouljen.

vlnr. Marc Ries, Joelle Schiltz, Michèle Schlink, 

René Paulus
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