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D‘ADR ass d‘Partei vun der Rentegerechtegkeet.
D‘ADR ass d‘Partei vum Referendum, mat hirem
3x Nee. D‘ADR huet gewisen, dat si denkt, wéi Léif Biergerinnen a Bierger van der Gemeng
d‘Leit am Land och denken.
Wëntger,
D‘ADR ass eng jonk Partei mat just 30 Joer. Vun
hire soziale Wuerzelen huet si sech weiderentwéckelt zu enger sozial engagéierter, un de Wäerter
vum Land orientéierter Partei. D’ADR verdeedegt
d’Demokra•e an d’Rechter vum Eenzelnen. Duerﬁr wëlle mir eisen Asaz an der Gemengepolitk
verstäerken.

An dëser Ausgab stellen mer Eech eis Kandidaten
fer d‘Gemengewahlen 2017 vir an eenzel Deeler
vam na•onalen Geméngewahlprogramm van
der ADR.

Esou wéi an der na•onaler Poli•k, stellt d’ADR
och eng wichteg Alterna•v zu allen anere Parteien dar, wann et ëm eng gu• Ges•oun van der
Mir bezéie kloer Positounen, an eis Haap•hemen Gemeng geet. D’Alterna•v Demokratesch Reformpartei stellt Eech am na•onalen Wahlprobleiwen an der Gemengepolitk aktuell:
gramm eng Rei Virschléi vir, fer der Gemengepo* Lëtzebuerger Sprooch a Kultur
li•k neien Driﬀ ze ginn.
* Integra•oun
Den na•onalen Programm fer d’Gemengewahle
* Schoul, Familljen- a Sozialpolitk
vum 8. Oktober baut op 6 Prioritéiten op.
* Antriede ﬁr d‘Privatsphär an
d’Meenungsfräiheet, mee och ﬁr
d‘Sécherheet
* eng humanistesch a rechtlech Approch
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zur Flüchtlingspoli•k
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d‘Betoune vum Wäert vum Na•onalstaat
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tungswaasserkäpp.
D’ADR verdeedegt de Prinzip vun enger staarker
Gemengenautonomie. Nom Subsidiaritéitsprinzip
soll de Staat sech just ëm Aufgabe këmmeren, déi
net besser vun der Gemeng ze erleedege sinn.
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D’ADR ha• Proposen, ﬁr da• och Lékt mat klengen a më•lere Revenue sech eng Wanning zu
Lëtzebuerg leeschte kënnen. Et däerf nik sinn,
da• Lékt, déi zu Lëtzebuerg gebuer sënn an hei
am Land schaﬀen, déisäits de Grenz musse kucken, ﬁr sech en Ënnerdaach leesten ze kënnen!

Eist Land, an esou och eis Gemengen, sinn och
mat interna•onalen Deﬁe konfrontéiert, dëst an
éischter Linn, well ëmmer méi Flüchtlingen am
Grand-Duché eng nei Heemecht wëlle fannen.
Lëtzebuerg muss kënnen ënnerscheeden, an
dëst ouni onendlech Delaien, wien de Schutz als
Flüchtling ze gu• huet, a wien nik! Déi Lékt, déi
Fir sech zu Lëtzebuerg wuel ze spieren, muss ee däerfe bei eis bleiwen, mussen an Dignitéit opgesech a Sécherheet ﬁllen - op ma•en an enger holl ginn a bei der Integra•oun gehollef kréien.
Stad oder wäit eraus an engem Duerref. Och bei
der Sécherheet däerfen sech déi Verantwortlich 2017 ass den Optakt vun engem spezivan enger Gemeng nik nëmmen op de Staat ver- elle Wahlkalenner zu Lëtzebuerg, wou sech
d’Gemengewahlen, d’Na•onalwalen (2018) an
loossen!
d’Europawalen (2019) hannerteneen areien. Dat
sinn dräi wichteg Etappe ﬁr d’Zukun• vum Land.
Vill Entscheedunge vun dëser Regierung hann
Sträit a Kaméidi bis an d’Gemeng gedroen. Dat
muss ophéieren.

Mer mussen eis nees fräi am Land beweege
kënnen. Fräi heescht, selwer doriwwer entscheeden, mat wéi engem Verkéiersmë•el een
op d’Schaﬀ, an d’Schoul oder op eng Fräizäitak•vitéit ënnerwee ass. Fräi heescht, komfortabel
an engem ëﬀentlechem Verkéiersmë•el kënnen
ze reesen oder säin Auto ze huelen ouni laang
am Stau ze hänken.
D’Kanner sënn eis Zukun•. D’ADR plaidéiert ﬁr
de fräie Choix vun den Elteren, sech sëlwer em
d’Erzéiung vun de Kanner ze këmmeren, oder
dës Aufgab an eng Crèche oder eng Maison Relais zäitweileg weiderzeginn. Dowéinst gehéiert
eng qualita•v gu• Kannerbetreiung zu der Responsabilitéit vun der Gemeng.
Et kommen ëmmer méi nei Lékt op Lëtzebuerg,
an domat och an eis Gemeng. Dowéinst ginn Integra•oun a sozial Kohäsioun och ëmmer méi
wich•g. D’ADR ass sech sécher: d’Integra•oun
geet nëmmen iwwer d’Lëtzebuerger Sprooch!

D’ADR als biergerlech a wäertorientéiert Partei
ha• hir Plaz och an der Gemengepoli•k. Grad
well d’CSV an déi aner Parteie sech ﬁr lénksideologesch Wonschvirstellungen asetzen an déi
wierklech Uleies vum Bierger “lénks leie loossen”. Mer hoﬀen, da• eis Partei an dëse Wahlen
eng zolidd lokal Basis kri•. Well ons Partei setzt
sech all Dag ﬁr all Bierger an. Mer hoﬀen och,
da• dës Wahle ﬁr d’ADR e gu• Sprangbriet sënn,
fer déi Wahlterminer, déi duerno as•nn.

Mer hann 11 Kandidaten op eiser Lëst, Fraen a
Männer, déi aus Iwwerzeegung Poli•k wëlle bedreiwen an sech fest virgeholl hann ak•v aan der
Wëntger Geméngepoli•k deelzehuelen. Dat wor
o schonns esou bei de leste Walen. Eis Lékt hann,
jiddfereen op deem Posten wou e wor; Geméngerot, Kommissioun oder am ëﬀentleche Liewen;
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hiert Best gemat an esou Muenches bewierkt an
gehollef d’Liewensqualitéit an eiser Geméng ze
verbesseren. Dobäi ha mer eis vill nei Frënn gemat, well mer éng biergerno a vernün•eg Poli•k
gemat hann, awer sécher och eng Rei Géigner,
wëll mer eis nët an den Eck drécke geloss hann,
an ëmmer dat gesoot a gemaat hann, wat eis
rich•g geschingt hat – also eng kloer Sprooch ge- D’ADR ass déi Partei, déi sech wéi keng aner an
schwaat an Alterna•ven agebueden hann!
ouni Kompromesser ﬁr d’Lëtzebuerger Sprooch
asetzt. Mir setzen eis doﬁr an, da• d’Lëtzebuerger
O wa mer an der Opposi•oun waren, ha mer eng Sprooch net nëmmen op na•onalem, mee och op
Rei Projeeën van der Majoritéit matgestëmmt. kommunalem Niveau zu sengem Recht kënnt.
Anerer konnte mär nik mat droen. Mer hann zu
allen Themen Stellung geholl, eegen Virschléi D’ADR setzt sech doﬁr an, da• d’Lëtzebuerger
gemat an Kri•k geäussert wann et abraacht wor. Sprooch un éischter Plaz steet:
an de Gemengepublika•ounen,
Mer hann versicht, dat wäitestens onperséinlich •
a wichtegen Dokumenter an Informa•oua sachlich ze man, an hann doﬁr vill Anerkennung •
nen,
krut an eis Platz am poli•sche Geschéihen an ei•
um Internet-Site vun der Gemeng,
ser Gemeng gefes•gt.
•
an der Äntwert op een - op LëtzebuerDe Comité an d‘Kandidaten van der ADR
gesch formuléierte - Bréif,
Lokalsektioun Wëntger
•
als Integra•ounshëllef mat gra•s
Sproochecoursen och ausserhalb vun üb
leche Schaﬀzäiten.

D‘Lëtzebuerger Sprooch
a Kultur op déi éischt
Plaz!

D’ADR huet kee Problem domat, wann d’Awunner
vu Lëtzebuerg och an anere Sproochen informéiert ginn. Allerdéngs hale mir dorop, da• Lëtzebuergesch déi éischt Sprooch ass.
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Är Gemeng!
www.adr.lu

*********

WEIS Kevin
Brotebach
26 Joer
Busmécanicien
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Konkret Hëllef fer
Famillje mat Kanner!
D’Kanner sinn d’Zukun• vun eiser Gesellscha•.
Eng op•mal Betreiung an Erzéiung, déi och de
neie Liewensgewunnechte gerecht gë•, huet ﬁr
d’ADR absolut Prioritéit. D’ADR wëllt den Elteren
de Choix loossen, hir Kanner selwer ze erzéien
oder qualita•v héichwäerteg Strukturen ze gebrauchen.
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•ve Konzept ﬁr Projeten zur beruﬄecher Orientéierung),
•
Aarmut biergerno an onbürokratesch bekämpfen an d’Prozedure ﬁr d’Ufroe vun Hëllef
vereinfachen,
•
e familljen- a kannerfrëndleche Kader schafen, mat Spillplazen, ëﬀentlech Wéckeldëscher, asw.
*********

Faber Nathalie
An deem Kontext stellen sech och op kommunalem Niveau eng ganz Rei wichteg Erausfuerderungen, déi d’ADR bereet ass an eiser Gemeng
unzepaken, andeems mir:
•
eis asetze ﬁr qualita•v héichwäerteg
Crèchen an genuch Plazen an de Gemengecrèchen,
•
en oppenen Dialog féieren tëscht den Elteren, der Gemeng an de Betreiungsstrukturen
(Maison des jeunes, Crèchen, Schoulen asw.), ﬁr
esou méiglech Deﬁziter méiglechst séier erkennen a mat Verbesserungen entgéintwierke ze
kënnen,
•
d’Interesse vun de Kanner u kommunale
Veräinsstrukturen (Sportsveräiner, Museks- an
Theaterveräiner asw.) fërderen a si fréistméiglech an d’Veräinsliewen abezéien (beispillsweis
duerch Schnupperforma•ounen),
•
d’Jugend beroden, hinne Fräizäitméiglechkeete bidden a hinnen hëllefen, sech op
d’Aarbecht virzebereeden (mat engem qualita-

Heesdref
35 Joer
Aide-soignante
CRL (Cavalier Réunis Luxembourgeois)

Gilz Tina
Diénjen
24 Joer
Vendeuse
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Historesch an Architektonisch Bausubstanz
schützen!

Säit 5

No beim Bierger!

D’politescht Matsproocherecht vum eenzele
Bierger ass ﬁr d’ADR ganz wichteg. Mir s•nn doﬁr an, da• déi direkt politesch Par•cipa•oun an
d‘Transparenz an der Gemeng erhalen a weider
Der ADR ass et wichteg, da• eng bestëmmte Lie- ausgebaut gë•, andeems:
wensqualitéit an der Gemeng ginn ass. Dëst steet
am direkten Zesummenhang domat, da• en Ëmfeld
erhalen oder geschaf gë•, an deem d’Leit sech kënne wuelﬁllen. Dozou gehéiert och d’Erhale vun eiser
tradi•oneller Bausubstanz a vum Charakter vun de
S•ed an Dierfer. Schliisslech ass dëst – nie• der Lëtzebuerger Sprooch – e wichtegen Aspekt vun eiser
Iden•téit.
Mir setzen eis doﬁr an, da•
•
regional-typesch Gebaier a Bausubstanze
mat kulturellem Wäert erhale ginn,
•
et kommunal Subside ginn, ﬁr d’Renova•oun
an d’Sanéierung,
•
d’Gemeng, wann néideg, wäertvoll Gebaier
kee•, ﬁr den Erhalt ze sécheren,
•
d’Bierger ﬁr déi kulturell Schätz vun hirer
Uertscha• sensibiliséiert ginn,
•
d’Gemeng doﬁr suergt, da• historesch
Plazen net duerch onpassend Konstruk•oune verschampeléiert ginn,
•
mat kierchleche Bausubstanze verantwortungsvoll a respektvoll ëmgaange gë•.

*********

•
•

de lokale Referendum mat vereinfachte
Modalitéiten erméiglecht gë•,
d’Bierger gu• a korrekt informéiert ginn,
duerch:
- d’Archivéieren an den Accès op
d’Dagesuerdnunge vu Gemengerotsëtzungen,
- objek•v a politesch neutral Berichter
vun de Gemengesëtzunge ﬁr all Stot,
- Informa•ounsversammlunge viru grousse Projeten a wichtegen Decisiounen.

Der ADR no muss den Déngscht um Bierger eng
Prioritéit ﬁr d’Gemeng sinn. Dowéinst këmmere
mir eis dorëm, da• d’Gemeng:
•
•
•

•
•

administra•v Demarchen esou einfach
wéi méiglech mécht,
och baussent „normalen” Bürosstonne ﬁr
dës Demarchen accessibel ass,
och ﬁr staatlech Verwaltunge Biergerdemanden entgéinthuelen an dobäi berode
kann,
méiglechst vill Demarchen och iwwer In
ternet ubi•,
nie• dem online-Format ëmmer och
d’Pabeierformat ubi•.

Renckens Pierre
Saassel
65 Joer
Bauer
Member van der Wëntger Bautekommissioun
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D’ADR wäert doﬁr suergen, da• eng integral
behënnerten- a seniorefrëndlech Upassung vun
alle Gemengeninfrastrukturen net just a Sonndesriede versprach gë•, mee och an d’Realitéit
D’UN-Konven!oun ﬁr d’Rechter vu Mënsche mat ëmgesat gë•.
Behënnerung gouf 2011 vu Lëtzebuerg ra!ﬁzé*********
iert. Och wann hei punktuell scho munches ëmgesat gouf, sou feelt nach ëmmer villes. Ëmmer
nach stoussen déi betraﬀe Leit op schwiereg Situa!ounen, déi hinnen et net erlaben, u gesellscha#lechen Evenementer deelzehuelen oder
sech fräi an der Gemeng ze beweegen, ouni op
äusserlech Aschränkungen ze stoussen.

Behënnerten- a Seniorgerecht Poli!k!

D’ADR setzt sech doﬁr an, da• déi gesamt Gemengeninfrastruktur am Laf vun der nächster
Legislaturperiod behënnerten- a senioregerecht
gemaach gë•.
Dëst betrë$ esouwuel den Accès wéi och
d’Beweegen ënnerhalb:
•
administra!ven a kulturelle Gebaier,
•
Gebaier vu Bildungs- a Betreiungsstrukturen,
•
Gebaier vum Gesondheetssystem a
vu Fleegestrukturen,
•
Kierchen a Kierfechter,
•
Sport- a Fräizäitanlagen,
•
Sanitär-Anlagen,
•
Verkéiersstrukturen (z.B.: Foussgängerlu
uchten,Stroosseniwwergäng,
Busarrêten...).

Fe•es Melanie
Brotebach
22 Joer
Aide-soignante
Ak!v bei den Scouten

Kompetent Politesch
Gouvernance
D’ADR steet ﬁr eng staark Gemengenautonomie:
All Themen, déi op kommunalem Niveau behandelt kënne ginn, sollen och an der Verantwortung
vun der Gemenge bleiwen. Mir setzen eis an an
ﬁr eng selbstbestëmmt an eegenverantwortlech
Gemeng. Fir da• d’Gemengepoli!ker an deem
Sënn hirer wichteger Aufgab voll a ganz gerecht
kënne ginn, well d’ADR an ärer Gemeng ëmsetzen:
• Eng systematesch Ënnerstëtzung vun de
Gemengen- a Schäﬀeréit duerch Besiche vu Forma!ounen a Weiderbildungen.

Duerﬁr muss en Inventar opgestallt ginn, an
deem ﬁr all ëﬀentlech Infrastruktur an der Gemeng festgehale gë•, ob si behënnerten- a senioregerecht amenagéiert ass. Am Gemengebudget
muss dann och all Joer e Programm a Kredi•er
festgehale ginn, ﬁr dës spezifesch Infrastruktur
ze verbesseren.
D’ADR an ärer Gemeng setzt sech desweidere ﬁr
eng verantwortungsvoll a nohalteg Finanzpoli!k
Desweideren wäerte mir och d’Bautereglement
an:
esou änneren, da• nei Appartementshaiser a
• Wann iergend méiglech keng Erhéijung vun
Geschä#slokaler direkt no behënnerten- a seniden Taxen oder Gemengesteieren,
oregerechte Kritäre musse gebaut ginn.
• Wann iergend méiglech kee Léine vu Suen,

ADR Sektion Geméng Wëntger
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D’Léine blei• d’Ausnam an däerf nëmmen
dann ugewannt ginn, wann et sech op konkret a sënnvoll Inves••oune bezi•.
• Inves••oune sinn da sënnvoll, wa
méiglechst vill Bierger dovu proﬁtéieren
(na•erlech ouni dobäi déi Léit mat
spezielle Bedürfnisser ze vergiessen).
• D’ADR mécht sech staark géint Korrup•oun
a Ve•ernwirscha• op kommunalem Niveau!

Säit 7

sinn, déi weder donkel Gestalten nach Vandalen
ulackelt,
• ëﬀentlech Gebaier, (d’Gemeng, d’Schoulen,
asw.) duerch technesch Moossname wéi Alarmanlagen oder duerch d’Präsenz vu Personal geschützt ginn.

Och de Re•ungsdéngscht spillt eng Roll bei der
Sécherheet. O• si Mënschen an Nou•äll – wou
D’ADR an ärer Gemeng setzt sech doﬁr an, da• et net seelen ëm Liewen an Dout geet – op hir
d’Entwécklungshëllef prioritär eng staatlech, a Präsenz a qualiﬁzéiert Hëllefsleeschtungen ugewisen. Eng na•onal Reform vum Pompjees- a
net eng kommunal Aufgab blei•.
Re•ungswiesen ass an der Maach. D’ADR begré• Wëllen d’Gemengen eege Programmer ﬁr
isst déi grouss Prinzipie vun dëser Reform, awer
Entwécklungshëllef opstellen, sollen dës
mir maachen eis och staark doﬁr, da•
mam Staat koordinéiert ginn, ﬁr duebel
Aarbecht an Inkohärenzen ze verhënneren.
• d’Gemeng hei net u Responabilitéit verléiert,
andeems eng ganz Rei vun de Gemengenaufga*********
ben op den na•onale Plang iwwerdroe ginn,
• dës lokal Krä•e Ënnertstëtzung kréien, ﬁr Ak•vitéiten an der Gemeng ze organiséieren.
Pompjees- a Re•ungswiese si ﬁr d’ADR e wichtege Bestanddeel vun der lokaler Sécherheet.
Doﬁr sollen dës Krä•e an eisen Aen déi néideg
Ënnerstëtzung kréien, ﬁr sech beschtméiglechst
op lokalem Terrain organiséieren ze kënnen.

Reding Sacha
Heesdref
42 Joer
Arbichter

Re!ungsdéngscht an
Ëﬀentlech Arichtungen!
D’ëﬀentlech Ariichtunge vun enger Uertscha•
kënne Schutz bidden an zur Sécherheet bäidroen, wa si bestëmmte Kondi•ounen erfëllen.
Dowéinst setzt sech d’ADR an der Gemeng doﬁr
an, da•
• urban Miwwelen (Busarrêten, Bänken asw.)
op ëﬀentleche Plazen op eng Manéier ugeluecht
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Ëﬀentlech Sécherheet
heescht Sëcherheet ﬁr
Jiddereen!
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AARMUT AN ORGANISÉIERT
HEESCHEN

D’ADR suergt doﬁr, da• d’Gemeng eﬃcace Méiglechkeete kri•, ﬁr organiséiert Heescherei, sou
wéi aggressiivt Biedelen ze verbidden. D’fräit Zirkuléiere vun den Bierger an Europa gëllt, wann
dës genuch eege Më•elen hunn, ﬁr hir Existenz
ofzesécheren. Dëst soll och um kommunale Plang
agehale ginn. Fir dat ëmsetzen ze kënne, mécht
sech d’ADR staark, ﬁr da• d’Police

All Mënsch huet e Recht drop, sech a sengem
Land, senger Gemeng a sengem Heem sécher
ze ﬁllen! Doﬁr mussen de Stat an d’Gemeng enk
zesummeschaﬀen. Bei där Zesummenaarbecht
muss d’Gewiicht vun der Gemeng awer rëm méi
stark ginn, well dës am nooste mam Bierger a
• gewësse Leit e Plazverweis ka ginn, woumat
Kontakt steet. Doﬁr setze mir eis doﬁr an, da•
hinnen den Openthalt op bestëmmte Plazen verbuede gë•,
• de Stat an d’Gemeng Hand an Hand schaﬀen,
• dës Disposi•oun net just bei organiséierten
• Themen, wéi z.B. d’Burka-Verbuet, déi just na- Heeschebanden oder bei aggressivem Biedelen
•onal an eenheetlech kënne gereegelt ginn, net uwende kann, mee och géint aner Banden, kridäerfen op d’Gemengen ofgewänzelt ginn,
minell Organisa•ounen an Drogendealer virzegoen.
D’Zesummenaarbecht tëscht der Gemeng an der
Police muss awer och méi enk ginn. Hei maache Nëmmen esou Moossnamen an deen néidege
gesetzelche Kader kënnen zu enger Verbessemir eis staark doﬁr, da• d’Gemeng:
• zesumme mat der Police a mat senge Bierger rung vun der ëﬀentlecher Sécherheet féieren.
e lokale Sécherheetsplang ausscha", dee reeDer Aarmut muss anescht entgéintgewierkt ginn,
gelméisseg op seng Eﬃcacitéit iwwerpréi• gë•,
wéi Heeschen als e Mënscherecht ze deklaréie• méi e grousst Matsproocherecht bei der Poren. Fir d’ADR kann dëst keng Léisung sinn. Doﬁr
licepräsenz huet, mat Berécksiichtegung vu de
ënnerstëtze mir – net just op na•onalem, mee
kommunale Policereglementer.
och op kommunalem Plang – da• Leit an Nout,
déi e Recht hunn, hei am Land ze sinn, gehollef
D’Police muss méi no bei de Bierger. Si soll méi
kréien. Als méiglech Moossnamen, gesi mir vir,
eng grouss Präsenz um Terrain weisen an et däerf
da• déi Betraﬀen
net zu rechtsfräien Zone kommen, wou d’Police
net higeet. Doﬁr setze mir eis doﬁr an, da•
• déi an enger spezieller Situa•oun sinn, – Kop• d’Police déi néideg Moyenen (z.B. de Plazverpelen, Leit mat Kanner oder mat Hënn, asw.
weis) a genuch Leit huet, ﬁr agéieren ze kënnen,
– gëeegent Léisunge musse proposéiert kréien,
• d’Police, wann si et wënscht, adequat Lokaler
• och op kommunalem Plang vu besser koordivun der Gemeng zur Verfügung gestallt kri•,
néierten zoustännegen Organisa•ounen betreit
• op besonnesch sensibelen, ëﬀentleche Plaze
ginn.
Kameraen installéiert ginn, awer ënner strengen
Oplagen a mat Respekt virun der Privatsphär
Mat esou Moossname viséiere mir, d’Leit „déi
op der Strooss liewen” nees an d’Gesellscha• ze
D’ADR wäert sech weiderhi ﬁr d’Konzept vun en- integréieren, mat enger Wunneng, enger Aarbger Noperscha•spolice asetzen.
echt, an enger reeller Liewensperspek•v.
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Sport- GesondheetKultur!

Säit 9

Kultur:

D’ADR an ärer Gemeng setzt sech och an am
Beräich …
Sport:
Am Aklang mat de reelle Bedierfnesser
vun de Clibb setzt sech d’ADR voll a ganz ﬁr
d’Ënnerstëtzung vu lokale Sportsveräiner an. Mir
sinn der Meenung, da" een iwwert den Engagement vun de Sportsclibb integra$v d’Kanner- a
Jugendbetreiung ënnerstëtze kann. Sportprogrammer sollen sech zudeem un de breede Publikum riichten a Bierger aus allen Altersklasse sollen u sportlechen Ak$vitéiten deelhuele
kënnen. D’ADR an ärer Gemeng wäert
•
deene lokale Sportsveräiner ﬁnanziell ënnert d’Äerm gräifen an hinnen déi néideg Infrastruktur zur Verfügung stellen,
•
Sport och am drë"en Alter mat adaptéierte Méiglechkeete fërderen an ënnerstëtzen.

D’Fërderung vun engem spannenden a faarwege
Kulturliewen ass eng vun der Gemeng hiren zentralen Aufgaben. D’ADR an ärer Gemeng wäert:
•
lokal Kulturveräiner beim Erschafe vun
engem variéierte Kulturprogramm materiell ënnerstëtzen,
•
kulturell Veranstaltungen (Concerten/Theater) an der Gemeng organiséieren/ënnerstëtzen
è och mat Akzent op d’Lëtzebuerger Kultur,
•
d’Lëtzebuerger Kultur ﬂeegen an un
auslännesch Matbierger vermë"elen è ﬁr
d’Integra$oun ze fërderen.
*********

Gesondheet:
D’ADR an ärer Gemeng wäert am Beräich vun der
Gesondheet:
•
Déi medezinesch a medikamentéis Versuergung an Nou%äll, Nuets an de Weekend méi efﬁkasse gestalten a soumat verhënneren, da" de
Bierger wäit Weeër muss zréckleeën, ﬁr medezinesch a medikamentéis versuergt ze ginn.

Pleger Claude
Aasselburren
51 Joer
Arbichter
Comitésmember am Judo
Vizepräsident vam Wëntger Tourismussyndikat
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maachen, ﬁr da• energiebewosst gebaut gë•. Si
kënne Gréngzonen deﬁnéieren a Land vum Wunnengsbau verschounen. Si kënnen dem Bierger
Fir vill Gemenge spillt den Tourismus eng wich- hëllefen, säin Dreck ze triéieren a richteg ze entteg Roll. Doﬁr dréit nie• dem Stat och d’Gemeng suergen.
an eisen Aen mat Verantwortung an dësem BeräEng Gemeng muss awer ëmmer am Déngscht
ich.
vum Bierger schaﬀen.
D’ADR wäert:
• ëm den Tourismus beméite lokal a regional
Syndikater an Tourismusbüroen ënnerstëtzen, ﬁr Si ass do ﬁr dem Bierger ze hëllefen an net, ﬁr
touristeschen Hebergementer an Ak•vitéiten an hien ze schickanéieren.
der Gemeng ze hëllefen,
• d’Konzept vu der Vakanz um Bauerenhaﬀ ën- Si ass och net do, ﬁr hien ze erzéien. De Bierger
soll ëmmer de Choix hunn! “Intelligent Compnerstëtzen,
teuren” hëllefen dem Bierger, ﬁr säi Stroum- a
• historesch Bausubstanzen erhalen.
Waasserverbrauch ze verstoen. D’Gemeng an de
Stat hunn awer kee Recht, op Grond vun dësen
*********
Donnéeen dem Bierger seng Gewunnechten auszespionéieren.

Tourismus

Gemengegbaier sinn ideal ﬁr eﬃkass Solaranlagen opzestellen: All Bierger ka sech ﬁnanziell dodru bedeelegen an dovu proﬁtéieren. Och Kogenera•ounsanlagen maache Sënn.

Molitor-March Sharon
Houfelt
Wirtscha•sberoderin
Sekretärin bei den ADR Fraen
Vizepräsident vam Wëntger Tourismussyndikat
Redakter Éco & Poli•que
Uni-Professer
Trésorier van enger interna•onaler Organisa•oun

Ëmwelt!
Der ADR läit d’Ëmwelt um Häerz. Mee d’Problemer
mat deem onerhéierte Wuesstem, dee Lëtzebuerg iwwer d’Joerzengte kennt, verlaangen no Léisungen.
Gemengen kënnen iwwerméissege Waasser- an
Energiekonsum an iwwerméissegen Oﬀall richteg deier maachen. Si kënne Bauviirschrë"e

Duerﬁr wäert d’ADR an der Gemeng dës Regelen
duerchsetzen:
•
Infrastrukturen wéi Kanäl, Leitungen a
Kläranlagen plangen mam Wuesstum am Hannerkapp,
•
Ëmwelt- an Energienormen däerfen net
dem Bierger Nodeeler bréngen oder de Choix
huelen,
•
30 Fudder Waasser gra•s op de Kapp an
duerno eng progressiv gestaﬀelt Tax,
•
Wann eng Gemeng net laanscht
d’Erweiderung vum Bauperimeter kënnt, muss
dat esou ëmweltschounend wéi méiglech (keng
wäertvoll Gréngzonen) an am Respekt vum Uertscharakter (keng laanggezunne Stroossendierfer)
geschéien,
•
D’Beanträchtegung vun der Liewensqualitéit duerch iwwerméissege Kaméidi an iwwerméisseg Nuetsbeliichtung kontrolléieren an aschränken.
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Verkéier a Gemeng!
De Verkéier zu Lëtzebuerg gë• ëmmer méi schlëmm.
D‘Gemeng muss e séchert a gläichberechtegt Matenee vun alle Verkéiersteilnehmer garantéieren.
D’ADR huet eng kloer Linn a Saachen ëﬀentlechen
Transport.
• Mir trieden a ﬁr gra•s ëﬀentlechen Transport
ﬁr jiddereen,
• Gemengeneﬀorten ﬁr den ëﬀentlechen Trans
port musse vum Stat ënnerstëtzt ginn,
• Gemenge solle sech esou eﬃkass wéi méiglech
a regionale Reseauen verbannen, dat an enker
Ofsprooch mat den Awunner. All Mënsch muss
och no der Owes-Virstellung am nächste Kino
(also bis Hallefnuecht) nach gu• mam ëﬀentle
chen Transport heem kommen,
• D’Awunner sollen zum Beispill iwwer d’Zuel
an d’Plaz vun den Haltestellen an och iwwer
d’Organisa•oun vum Schoultransport kënne
matschwätzen,
• Iwwerwaachungskameraen a Bussen an Zich
maachen den ëﬀentlechen Transport méi sécher.
Individualverkéier muss eng Wiel bleiwen.
Dräi Véirel vun den Trajeten am Land gi mam privaten Auto gemaach. Et ass net un enger Gemeng
oder um Stat, dëse private Choix ze kontestéieren
oder ze beaﬂossen.
D’ADR ass géint Schikanen ﬁr Autofuerer (iwwerdriwwen Verkéiersberouegung, kënschtlech Verknappung.
Null Toleranz erwaart deen Automobilist, deen ze
séier an der Uertscha• ass, récksiichtslos parkt oder
nuets onnéideg Kaméidi mam Auto mécht.
Null Toleranz gëllt ﬁr Foussgänger a Veloen, déi sech
net un d’Verkéiersreegelen halen.
Mir garantéieren
•
ﬂéissende Verkéier op den Haaptverkéiersachsen an d’Uertscha• an aus der Uertscha•
mat, wann néideg, entspriechende Contournementen,
•
gudd Stroosseninfrastruktur a Verkéiersweeër, an dat och ﬁr Foussgänger a Vëlofuerer,

Säit 11

De Vëlo ass an deene meeschte Fäll méi e Sport- a
Fräizäitgeﬁer wéi e Fortbeweegungsmë•el ﬁr schaffen oder akafen ze fueren. Deementspriechend sollte
Vëlospisten och méi regional an touristesch gesinn
an ausgebaut ginn.
Vëlosservicer, wéi si a verschiddenen Uertscha•en
bes•nn, géinge vun eis op hiren Notzen an hir Käschte
gepréi• ginn. Och de Sécherheetsrisiko duerch ongeübte Vëlosfuerer, de récksiichtslosen Asaz a Foussgängerzonen, d’Benotze vum Vëlo als Spillsaach an
de Vandalismus, deem dës Geﬁerer ausgesat sinn,
sollen ënnersicht ginn.

*********

Haag Annita
Boxer
59 Joer
Bauer
*********

Haan Claudine
Sassel
30 Joer
Post-Ausdréiesch
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Pleger Claude
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Aarbichter

Reding Sacha
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Aarbichter

Renckens Pierre
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