
 
 

4 CSV Betzder

D’Maison Relais iwwerhëlt haut-
desdaags eng wichteg Roll an der 
Erzéiung vun eise Kanner. War et 
nach virun etleche Joer üblech datt 
d’Kanner doheem vun engem Elte-
rendeel betreit oder vun de Grous-
seltere versuergt goufen, sou ass 
et haut dacks d’Maison Relais déi 
des wichteg Aufgab virun an no der 
Schoul iwwerhëlt.

Jo, d’Zäiten hunn geännert! 

Bedéngt duerch ëmmer méi héich 
Wunnengspräisser, vill ze schnell 
steigend Energiekäschten awer och 
eng rasant Präisentwécklung bei 
Grondliewensmëttel an alldeegleche 
Gebrauchsgéigestänn sinn d´Stéit 
hautdesdaags op zwou Paien ugewi-
sen. Dovunner betraff si besonnesch 
jonk Famillje mat Kanner.

De viregte Schäfferot hat 
d´Noutwennegkeet vun enger Mai-
son Relais fréizäiteg erkannt an 
um Campus Rued eng vun de mo-
dernsten, flottsten a gréisste Maison 
Relais´en uechtert d’Land opgeriicht 
mat Plaatz fir bal 300 Kanner, opge-
deelt a verschidden Alterskategorien.

Haut ass des Maison Relais an eiser 
Gemeng net méi ewech ze denken. 
Zemools vill jonk Eltren si frou op 
dës Infrastruktur kennen zeréck ze 
gräifen. Et ass de Gemengerespon-
sabelen hir Verantwortung des sozial 
Offer mëttel- a laangfristeg ze erha-
len an auszebauen.

D´CSV-Fraktioun setzt sech dofir an:

•	dat	fir	all	Kand	eng	Plaatz	an	der	
Maison Relais ass a keen zeréck-
gewise gëtt. 

•	dat	 genuch	Personal,	 Raimlech-
keeten a Mëttelen zur Verfügung 
sti fir eng adequat Betreiung ze 
garantéieren.

D’Regierung mécht grouss Ustren-
gunge fir eisem Land eng zukunfts-
weisend ecologesch an econo-
mesch Energiepolitik ze ginn. Ouni 
d’Initiativen an Hëllef vun de Gemen-
gen ass et awer net méiglech des Ziel 
ze erreechen.

D’politesch Verant-
wortlech vun eisem 
viregten Schäfferot 
haten dat schonns mat 
Zäiten erkannt an den 
„Energiepark Réiden“ 
mat der Analyse beop-
tragt wéi vill Potential 
an eiser Gemeng stécht 
fir an Zukunft Energie 
méi ecologesch ze 
produzéieren an och 
gläichzäiteg Energie 
anzespueren.

D’Resultat vun der 
Analyse leit elo zanter 
bal engem Joer beim 
heitege Schäfferot um 
Dësch ouni dat bis elo vill geschitt 
ass. Eng ausgeschaffte Strategie oder 
zukunftweisend Visioun ass net er-
kennbar an dat trotz den ambitiéisen 
Ukënnegunge virun de Wahlen.

D´CSV Fraktioun fënnt et awer enorm 
wichteg d’Energieproblematik an ei-

An de leschte Jore si landeswäit mam 
„Pacte Logement“ vill Ustrengungen 
ënnerhuel gi fir den explosiounsaar-
tege Wunnengspräisser entgéint ze 
wierke mam Ziel d´Bauen, d´Kafen 
oder d´Lounen erëm méi erschwéng-
lech ze maachen.

Duerch déi ländlech Lag, no bei der 
Stad, déi héich Liewensqualitéit an 
déi gutt Ubannung un den ëffent-
lechen Transport ass d´Wunnen och 
an eiser Gemeng extrem deier ginn.

Besonnesch déi jonk Leit leiden ën-
nert dëser Entwécklung.

Obwuel vill Jugendlecher hir Zukunft 
hei an eiser Gemeng plangen, erm-
éiglecht déi momentan finanziell Si-
tuatioun um Immobiliemaart hinnen 
net eng Wunnecht ze kafen, lounen 
respektiv ze bauen.

D’Alterspyramid vun der Gemeng 
Betzder (Grafik) weist ganz kloer e 
Mankem vun jonken Leit am Alter 
vun 20-30 Joer.

Mir als Gemengevertrieder hunn 
eng grouss Verpflichtung de néidege 
Wunnraum zur Verfügung ze stellen.
D´CSV Fraktioun fuerdert dofir fir eis 
jonk Leit:
•	d´Opkafen	an	d´Erschléisse	fir	er-

schwénglechem Wunnraum

•	d´Notzung	vun	Terrain´en	am	Be-
setz vun der Gemeng, wéi z.B. déi 
1,5 ha Bauland zu Bierg

Maison relais

D’Maison Relais ass momentan 
strubbelvoll, d´Reim iwwerfëllt, an 
déi permanent Belaaschtung just 
duerch en engagéiert Personal ze 
bewältegen. 

Zwar kommen am Moment an onser 
Gemeng manner Kanner op d’Welt 
wéi nach virun e puer Joer, esou 
dat d´Situatioun sech kuerzfristeg 
entspane wärt. Mat den ambitiéise 
Projeten, wéi dem neie Lotissement 
zu Bierg, kënnt dat sech awer erëm 
änneren. Dofir gëllt et elo genau ze 
préiwen op déi momentan Kapazit-
éite vun der Maison Relais och de 
Wuesstems-Ufuerderungen an der 
Zukunft stand halen. Fir ons ass do-
bäi besonnesch wichteg dat genuch 
Reim zur Verfügung sti fir d´Unzuel 
vun de Kanner an de verschiddene 
Gruppe kleng ze halen.

Mir fuerderen:

•	dat	déi	héich	Nofro	duerch	eng	
intelligent Notzung vun de Reim 
um ganze Campus kuerzfristeg 
gemeeschtert gëtt

•	wa	méiglech	méi	Reim	zur	Verfü-
gung gestallt gin

•	schnellstens	eng	nohalteg	Decis-
ioun am Interessi vun de Kanner 
gehuel gëtt

D´Vergréisserung a Moderniséierung 
vun der Kichen (Mëtt November), 
wou  CSV Fraktioun vill Arabescht 
geleescht huet, erméiglecht elo de 
Kanner a vernünftege Konditiounen 
an Auerzäiten hir Molzechten a Rou 
ze genéissen. 

D´Kanner sinn eise reelle Räichtum 
a léien ons besonnesch um Häerzen. 
Dofir wëlle mir och an Zukunft eng 
héichwäerteg Kannerbetreiung an 
eiser Gemeng ënnerstëtzen a för-
deren.

energie, Klimaschutz an emwelt
ser Gemeng esou schnell a gutt wéi 
méiglech an de Grëff ze kréien. Dofir 
wäerte mir eis verstäerkt asetzen dat 
hei séier eppes geschitt.

Mir fuerderen d´politesch Responsa-
bel aus eiser Gemeng op eng kloer 
Ausso ze maachen:

•	 iwwer	d’Strategie	vun	Energiespu-
eren am Zesummenhang mat de 
Baugenehmegungen vun Haiser 
(Isolatiounen, Type vun Heizun-
gen, etc...)

•	 iwwer	d’Strategie	vun	Energiespu-
eren bei der Genehmegung vun 

neien oder Ausbau vu bestoende 
Citée (zentral Hetzthierstellung, 
passiv Mesurë wéi eng maximal 
Südausrichtung vun de Stroossen, 
etc...)

•	 iwwer	d’Strate	gie	vun	enger	finan-
zieller Hëllef (Subsiden accordé-

iere fir zousätzlech 
Käschten ofzefiede-
ren déi domatter op 
d’Bierger zoukommen)

Mir fuerderen aus-
serdeem dat déi po-
litesch Responsabel 
net méi weider d’Zäit 
verbëtzen an dem 
“Energiepark Réiden” 
direkt den Optrag ginn 
an déi nächst Schrëtter 
aleeden, fir:

•	 en	 ëffentleche	 Ka-
daster ze erstellen, wat 
fir eng Deeg sech fir 
Photo- an Thermesch- 
Kollekteren eegenen

•	en	ëffentleche	Kadaster	ze	erstel-
len, wou Geothermiegewennung 
méiglech ass

•	ze	préiwen	op	d’Gemeng	eng	Au-
torisatioun fir Wandmillen ausstel-
le kennt

Schafe vu Wunnengsraum fir jonk Leit
•	d´Amenagéiere	 vu	 bestehende	

Gebaier

•	d´Besteierung	vun	eidel	stoenden	
Haiser an ongenotztem Bauland

Fir eng Iwwerverschëldung ze vermei-
den an déi finanziell Belaaschtung 
ze verrengeren ass d´Ausschaffung 
vun speziell op si ausgeriichte Pro-
jeten noutwenneg. Och do kann 
d´Gemeng ënnerstëtzent agräifen: 

•	Mietspuervertrag:	 en	 Deel	 vum	
Loyer gëtt op d’Säit geluecht an 
d´Geld   ugespuert fir spéiderhin 
eppes Eegenes ze kafen

•	Mietkaf:	en	Deel	vum	Loyer	gëtt	op	
e Spuerkont abezuelt bis genuch    

Kapital do ass fir e Kredit opzehu-
elen an d´Wunneng ze kafen

•	Verbëllegt	Krediter	ubidden:	an	Ze-
summenaarbecht mat enger Bank

•	 Ierfpachtrecht	 (bail	 emphytéo-
tique) a Virkafsrecht

•	Finanziell	Ënnerstëtzung	no	sozi-
ale Kriterien

Bei all dëse Méiglechkeete leet 
d’Gemeng déi gëeegent Kriterie 
fest a bitt domat eiser Jugend eng 
reell Grondlag hir Zukunft hei an 
der Gemeng Betzer ze plangen, hir 
Dreem ze realiséieren a weiderhin 
e wäertvolle Member vun eiser Ge-
meinschaft ze bleiwen.

•	ze	 préiwen	 op	 d’Biomass	 fir	
d’Energieproduktion nach weider 
soll a ka gefördert ginn

Trotz der Partizipatioun vun de 
„Gréngen“ am Schäfferot vermesse 
mir dat dem Bierger bei sengem 
Wonsch ëmweltbewosst ze liewen 
an Energie doheem anzespueren 
net déi néideg konkret an individuell 
Berodung ugebuede gëtt.

Mir fuerderen dofir dat d’Gemeng 
schnellst méiglech enger speziali-
séierter Firma desen Optrag gëtt an 
deene villen energiebewosste Leit 
eng perséinlech Analyse souwéi 
eng Energieberodung doheem er-
méiglecht, zugläich innovativ Ideeën 
opzeechent, effizient Léisunge pro-
poséiert, de Käschtepunkt errechent 
awer och eng Hëllefstellung bei de 
Subsiden an der Finanzéierung gëtt.
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„Die Zeit der Veränderungen ist ge-
kommen, die CSV war lange genug 
an der Macht”  war déi protzeg Be-
mierkung vum néie Buergermeesch-
ter kuerz no de Wahlen.

No bal engem Joer a schonns an 
der Halschent vun sengem Mandat 
ukomm, mierkt ee vun dëser villver-
spriechender Ausso hei an der Ge-
meng awer nach net allze vill.

Déi grouss ugekënnegt Verännerun-
ge sinn bis elo ausbliwwen. Keng 
Spuer vun engem néie Wand, éischter 
prägt eng lau Lëftchen déi momen-
tan aktuell politesch Situatioun. Eng 
eegen zukunftsweisend Handschrëft 
fehlt a kloer politesch Visiounen an 
Objektiver si beim beschte Wellen 
net ze erkennen.

D´Qualitéit vun der geleeschter Ara-
bescht vum blo-grénge Schäfferot 
gëtt un hir gesate Schwéierpunkten 
aus der Schäfferotserklärung ge-
mooss. Sou soll    d´Liewensqualitéit 
an eisen Dierfer, déi onverständ-
lecherweis als   „Schlafstädte“ 
bezeechent goufen, verbessert an 
d´Handelen no de Prinzipie vun enger 
besonnener an nohalteger Entwéck-
lung ausgeriicht ginn.

Wat sech um Pabeier gutt liest ass 
dann an der Realitéit net méi esou 
villverspriechend:

Schafe vu Wunnraum
De versprachenen erschwéngleche 
Wunnraum, virrangeg fir jonk Haus-

Nom éischte Joer Blo-Gréng:

eng datz fir de Schäfferot
halter, gouf weder geschafen nach e 
Léisungsusaz virgeschloen. (cf. Text 
Säit 4)

erneierbar energien
De viregte Schäfferot hat den Ener-
gieproblem erkannt an den „Ener-
gie-Park Réiden“ mat enger Ana-
lyse beoptragt d´Schwaachpunkten 
opzedecken an en entspriechenden 
nohaltege Projet auszeschaffen. 

Dëse komplexe Projet gouf einfach-
halwer iwwerholl a weidergefouert. 
(cf. Text Säit 4)

Kannerbetreiung
De Schäfferot muss dréngend fir 
d´Maison Relais e neit Konzept er-
stellen, e Projet ausschaffen an déi 
aktuell Infrastruktur schnellst méig-
lech de reellen an den zukënftege 
Bedürfnisser unpassen.

Dat momentan Gefleckts däerf 
nëmmen eng kuerzfristeg Léisung 
duerstellen. 

(cf. Text Säit 4)

Jugend
Bis haut waarde mir op den ugekën-
negte „Jugendgemengerot“ fir esou 
déi jonk Leit bei verschiddenen Deci-
sioune mat anzebezannen an domat 
hiert Interessi un d´Belaanger vun 
der Gemeng steigeren.

Nach ass näischt geschitt an dem 
Schäfferot seng iwwerhieflech Ma-
néier bewierkt bei ville jonke Leit 
éischter de Géigendeel.

Kommunikatioun 
an Informatioun

Eng partizipativ Demokratie, also déi 
néideg Transparenz an Informatioun 
fir de Bierger, ass ugekënnegt ginn. 
Ausser e puer Blieder an der Bréif-
boîte ass näischt geschitt.

Mat engem trimesterielle Gemen-
gebuet ass an äiser schnelllieweger 
Zäit op jidder Fall keng aktuell Kom-
munikatioun an Informatioun méi 
méiglech. 

Finanzverwaltung

Weder de geplangten „ Mehrjahres-
Finanzplan“ nach eng detailléiert 
Studie vun de kommunalen Infra-
strukture si realiséiert. Ouni déi ass 
awer eng virsiichteg a wierksam Ver-
waltung schwéier méiglech.

Och hunn Bierger/innen Recht gewu-
er ze gi firwat 5 Milliounen Euro am 
Budget 2012 ageplangt sinn.

Nohalteg Landesplanung

Déi „Gréng“ hunn an hirem Wahl-
programm vum 5.Juli 2011 ugekën-
negt „Rothoicht 2“ als Gréngzon 
ze reklasséieren. Laut Schäfferots-
erklärung soll elo komescherweis 
„Rothoicht 1“, also de Nopeschter-
rain vun eisem zukünftege grénge 
Buergermeeschter, als Gréngzon 
deklaréiert ginn.

E Schelm den dobäi eppes Schlechtes 
denkt.

Lokal Wirtschaft

D´Usiidlunge vu Firmen am Beräich 
vun der Fuerschung an/oder Öko-
technologië sollt eng besonnesch 
Beuechtung zoukommen.

Nach huet sech näischt gedoen an 
d´Reklasséiere vun de gëeegnete Ge-
mengenterrainen op „Rothoicht“ ass 
dofir och net onbedéngt förderlech.

Gestaltung 
vum rueder zentrum

De néie Schäfferot muss erkennen 
dat de Projet „Bowengsbierg„ och 
ënnert hirer Verantwortung nëmme 
lues a steckweis viru geet an déi do-
mat verbonnen Usiidlung vu klenge 
Commercen op sech waarde léisst.

Är CSV-Fraktioun

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