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/// LOTISSEMENT „AN ATZÉNGEN”: E FLOTTE PROJET FIR JONK FAMILLJEN
Halschent vum Mount Oktober gouf
via Press an Internetsite vun der
Gemeng den „Appel de candidatures”lancéiert, sou dass den zoustännegen Dierwiechter als neutralt Organ,
bis Enn 2016 d’Terrainen no deene
vum Gemengerot festgeluechte Kritäre verdeelt wëart hunn. Ufank 2018
kënnen déi éischt Haiser an dësem
neie Lotissement gebaut ginn.
LOTISSEMENT „AN ATZÉNGEN”:
UN PROJET RÉUSSI!

Buergermeeschter Pierre MELLINA

Als ee vun de wichtegste Projete fir dës
Mandatsperiod, hat d’CSV mat sengem
Koalitiounspartner LSAP, d’Schaafe
vu Wunnenge fir jonk Familljen, zu
abordabele Präisser, virgesinn. Zu
Rolleng an engem rouege Quartier
an awer no beim Zentrum, entstinn
99 Haiser an 31 Wunnengen an dräi
klenge Residenzen, déi zum Deel vun
der Société Nationale des Habitations
à bon marché (55 Haiser an 31 Wunnengen) gebaut ginn. Déi aner Terrainen (44) ginn u jonk Familljen aus eiser
Gemeng zu engem extra gënschtege
Präis (40.000,- € den Ar) verkaaft.
Nodeems an de Joren 2013 bis 2015
all prozedural Hürde geholl goufen
(Kaf vun Terrainen, punktuell Modifikatioun vum PAG, PAP, ...) gëtt zënter
dem leschten November intensiv un
den Infrastrukturaarbechte vum neie
Lotissement geschafft. Dës gi gutt
virun, sou datt se, wéi virgesinn, bis
Juli 2017 ofgeschloss sinn.
Am Oktober dëst Joer leet d’Gemeng
déi néideg Schrëtt fir d’Vente vun den
Terrainen an d’Wee. An der éischter

Un projet phare de l’actuelle coalition CSV-LSAP est la création à coût
raisonnable de logements pour des
jeunes familles. Au centre de Lamadelaine, à quelques pas de l’école fondamentale, un lotissement nouveau
regroupant 99 maisons unifamiliales
et 31 logements dans trois résidences
est en voie de réalisation. 55 maisons
unifamiliales ainsi que les 3 résidences
seront construites par la Société Natio
nale des Habitations à bon marché
alors que les terrains restants (44)
seront vendus à un prix avantageux
(40.000,- € l’are) à des familles.

Au cours des années 2013 à 2015,
les démarches administratives (achat
de terrains, modification ponctuelle
du PAG, PAP, ....) ont été réalisées.
En novembre 2015, les travaux d’infrastructures du lotissement ont été
entamés. Selon le calendrier établi, ces
travaux seront achevés en juillet 2017.
Ce mois-ci, l’Administration communale procédera à la vente des terrains.
Un appel de candidatures sera lancé
dans la presse locale et au site internet
de la commune de Pétange, de sorte
qu’il est prévu que le huissier de justice
en charge puisse en tant qu’organe
neutre attribuer les terrains aux futurs
propriétaires jusqu’à la fin de cette
année.
Au début de l’année 2018, les
premières maisons unifamiliales
seront construites dans ce nouveau
lotissement.

Pierre Mellina
Buergermeeschter /// Bourgmestre

/// DRÄI FROEN UN DE CONSEILLER JOHN POLFER
Wat kenn Dir eis iwwert dësem Syndikat seng Aufgaben erzielen?
An der Anlag zu Monnerech gëtt den organeschen Offall,
deen an der Grénger Dreckskëscht gesammelt gëtt, an de
Gréngschnëtt a Kompostbuedem ëmgewandelt a verkaaft.
Weider gëtt duerch d'Vergärung Biogas produzéiert an u
Sudgaz geliwwert.

Johny POLFER: President vum Office Social a Conseiller

Här Conseiller John Polfer, Dir sidd, zënter datt dat den
Office Social eng eegen Ariichtung ass, säi President.
Wouranner bestinn d’Aufgabe vun dësem Office?
Den Office Social vun der Gemeng Péiteng, dee säit dem
leschte Joer am neie Gebai op Nr. 1C vun der Rue de la Chiers
ass, ënnerstëtzt virun allem déi manner bemëttelt Awunner
aus eiser Gemeng, der et bei enger ëmmer méi grousser
Populatioun natierlech och ëmmer méi gëtt. Si musse mam
Existenzminimum auskommen oder hu guer keen Akommes.

D’Anlag gëtt no laange Joren ëmgebaut an och technesch
ugepasst, doduerch soll de Kompostbuedem nach besser
ginn. Dëst bezeit de Qualitéitssigel (RAL GZ-251) vun der
Bundesgütegemeinschaft e.V.. Duerch déi Erneierung verbesseren sech och Aarbechtskonditiounen.
Des Weidere gi bei der neier Anlag aus den ugeliwwerte
Beem a Straicher Pellets gemaach, déi wéi de Buedem un
d’Awunner verkaaft ginn. Dëst Holz kréie mer zum Beispill
vun dem Sicona, de Ponts et Chaussées an der CFL, déi nom
Gesetz net méi däerfe verbrannt ginn. Dës Produktioun soll
an de Projet vun der Erneierung vum Wierk integréiert ginn.
De Präis vum Ëmbau an der Erneierung wäert bei 13 Milliounen Euro leien. Hei huet de Ministère eis 67 % Subsiden
zougesot.

Wéi dës Leit gehollef kréien, dat decidéiert e Conseil d’Administration op Urode vun deene véier Assistantes Sociales
an Assistant Social, deen demnächst nach Verstäerkung kritt.
Ënnerstëtzt gi si vun enger Sekretärin an engem Sekretär.
Leider hu mer och Fäll, wou séier muss gehollef ginn, wéi
zum Beispill, wann den Dierwiechter kuerzfristeg wéinst dem
Loyer eng Famill op d'Strooss géif setzen oder wa Gas, Elektresch, Waasser - speziell am Wanter - géifen ofgeschnidde
ginn. Hei hëllefen déi professionell Mataarbechter direkt no
Récksprooch mam President.

Am Hierscht huet de Syndikat Gérance vun der Kompostanlag iwwerholl, déi bis elo vun enger Privatfirma gemaach
ginn ass. All Mataarbechter sinn mat iwwerholl ginn.

Fir all noutwendeg Hëllefen, Paien, Bürokäschten hu mir e
Budget vun iwwer zwou Milliounen Euro, deen sech Staat a
Gemeng zur Halschent deelen. Dozou kënnt eng substantiell
Ënnerstëtzung vun den Oeuvres Grand-Duchesse Charlotte.
Zënter gutt engem Joer gëtt et zu Rolleng den Cent Buttek,
dee mer als Office Social mat senge Benevollen ënnerstëtzen.

D‘Finanzkommissioun mat mir als President, engem Sekretär
an zéng Memberen ass eng Consultativ Kommissioun. Si
kënnt zesumme fir hiren Avis ofzeginn iwwert d‘Gemeng
entaxen, an haaptsächlech um Enn vum Joer iwwert de
Budget. Dëst wichtegt a grousst Dokument féiert och emol
zu Diskussiounen. Si mécht och emol Verbesserungsvirschléi.
Dës Bemierkunge gi vum Sekretär an engem Rapport festgehalen an dem Schäfferot ënnerbreet, dem et fräi ass, dës an
den neie Budget opzehuelen oder Ännerungen ze maachen.
Dir hutt Recht, datt mer et licht gemaach kréien, well eise
Buergermeeschter mam Schäfferot dëst Dokument finanztechnesch ganz gutt am Grëff huet a mir do net vill drun ze
bemängele kréien.

Duerfir vu menger Säit e grousse Merci un all Mataarbechter
vum Sociale Büro an och vum Cent Buttek, déi et net ëmmer
einfach hunn, wann noutleidend Mënsche bei si kommen.
Zenter 1998 ass Péitenger Gemeng Member vum Syndikat Minettkompost a mat hier nach 20 aner Gemengen.

Wéi den Här Buergermeeschter Pierre Mellina et
scho méi dacks ënnerstrach huet, sinn d’Finanze vun
der Gemeng Péiteng stabil a loossen héich Investitiounen zou. Kënnt Dir dat als President vun dëser
Kommissioun bestätegen a wat ass d’Aufgab vun der
Finanzkommissioun?

/// CSJ PÉITENG A VILLE BERÄICHER AKTIV

CSJ Vertrieder an de Kommissiounen: Yannick Glod, Michel Rodrigues, Tessy Emeringer, Patrick Arendt, David Soares

D’CSJ Péiteng ass eng vun deenen
aktiivsten CSJ-Sektiounen am Land.
Et ass net schwéier ze erkennen
firwat dat esou ass. Aktivitéiten ewéi
d’Fierkelsfest an dono de Bayreschen
Owend zeien ëmmer nees vill Leit un.
Och bei méi prakteschen Aktivitéiten
wéi den CV-Owend, huet CSJ iwwert
e puer Joer de Jugendlechen eng
wichteg Stäip ginn.
Bei der CSJ Péiteng geet et net nëmmen drëm Fester oder Evenementer
ze organiséieren. Och politesch gëtt
sech fir d’Jugend an d’Bierger agesat.
Säit dem 12. Januar 2015 sëtzt mam
Patrick Arendt en CSJler am Gemengerot. Dernieft ass d'CSJ och mat fënnef
aktive Memberen an de berodende
Kommissiounen vertrueden. Dës Kommissioune maache Propose vu Projeten un de Schäfferot a ginn ënner
Anerem och en Avis zu de Veräinssubsiden.
Mer stellen Iech an dëser Nummer an
an der nächster Nummer vun „Op de
Punkt” eis Memberen an de Kommissioune vir.

Jugendkommissioun: An der „Commission de la Jeunesse” ass d’CSJ
logescherweis am beschte vertrueden,
well ënner anerem hei den Alter op
maximal 33 Joer festgeluecht ass fir
Member vun dëser Kommissioun ze
sinn. Säit 2012 ass de Patrick Arendt
President vun dëser Kommissioun.
Ënnerstëtzt gëtt hien vun de Memberen Yannick Glod, Michel Rodrigues
a Fabien Hermes (feelt op der Foto).
Duerch dës Kommissioun ginn zanter en etleche Joren den „Hip Hop
Open Air” an de „Rock the South”
organiséiert. Béid Evenementer gi jonke, lokale Kënschtler d’Chance , hir
Musek op enger Bühn engem breede
Publikum ze presentéieren. Och den
„Job Day”, wou Jugendlecher Beruffer
aus alle Liewenslage kenne léieren,
gëtt vun dëser Kommissioun mat
geplangt. Eng nei Aktivitéit ass de
„Kannergemengerot”, deen och deene
jéngste Matbierger eng Chance bitt,
um politesche Liewen deelzehuelen.
An dëser Optik ass och e „Jugendgemengerot” geplangt. Éischt Kontakter
goufe mam Jugendhaus geknäppt fir
och dëse Projet 2017 op d’Schinn ze
setzen.

/// ÄR MEENUNG ASS EIS
WICHTEG!
Wann Dir Ureegungen oder Remarken hutt dann kënnt Dir eis gäre
kontaktéieren iwwer:
/// VOTRE OPINION NOUS
INTÉRESSE!
Si vous avez des suggestions ou
remarques n’hésitez pas à nous
contacter:

FACEBOOK.COM/CSVPEITENG

www

@

PETANGE.CSV.LU

PETANGE@CSV.LU

CSV GEMENG PÉITENG

RÉUNION D’INFORMATION ///
LA SÉCURITÉ SOCIALE AU LUXEMBOURG

(ASSURANCES : MALADIE - PENSION - ACCIDENT - DÉPENDANCE
PRESTATIONS FAMILIALES)

TRADUCTION
SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS
TRADUÇÃO
SIMULTÂNEA
EM PORTUGUÊS

LE 8 NOVEMBRE 2016 À 19H30
HOME SAINT-HUBERT (GRANDE SALLE 1ER ÉTAGE)
52, RUE DE L’ÉGLISE À PÉTANGE
AVEC LA PARTICIPATION DE :
MARC SPAUTZ (DÉPUTÉ, ANC. MINISTRE), JEAN-MARIE HALSDORF (DÉPUTÉ, ANC.
MINISTRE) ET MARTINE DEPREZ (MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT)

