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De Réckbléck op dat lescht Joer, wou 
d’Covid-Pandemie eis fest am Grëff hat, huet 
eis méi wéi soss däitlech gemaach, datt mer 
an eiser Gesellschaft op Solidaritéit ugewise 
sinn. E Punkt dee mir perséinlech, wéi och 
der grénger Partei, ganz wichteg ass.

Um internationale Plang ass d’Solidaritéit 
zentral, fir datt d’Bevëlkerungen aus alle 
Länner geimpft kënne ginn. D’EU huet mam 
gemeinsamen Akaf an der Verdeelung 
vun Impfungen e Schrëtt an déi richteg 
Richtung gemaach. Lo gëllt et, och d’Moyen 
ze schafen, datt och déi äermste Länner an 
de Genoss vun Impfunge kënne kommen. 
#Nobody is safe until everyone is safe.

Um nationale Plang huet d’Solidaritéit an 
der medezinescher Grondversuergung 
kloer gewonnen, am Géigesaz  zu deene 
Länner déi  hire Gesondheetssystem 
privatiséiert oder futti gespuert hunn. Mär 
mussen also weider an eisen ëffentleche 
Gesondheetssystem investéieren.

Um lokale Plang ass vun Ufank un d’Solidaritéit 
an der Gesellschaft extrem grouss geschriwwe 
ginn. Maske si gebitzt ginn. Benevoller hunn 
Akeef gemaach fir déi Vulnerabelst aus 
eiser Gesellschaft. Déi lokal Commercen an 
Tourismusbranche sinn ënnerstëtzt ginn sou 
gutt et gaang ass.

De Staat huet schnell déi néideg Viraarbecht 
geleescht. Mee och d’Gemengen hunn eng wichteg 
Roll gespillt, well si ganz oft d’Koordinatioun 
vun dëse Solidaritéitsaktiounen um Terrain 
iwwerholl hunn. Si hunn awer och probéiert 
duerch Eegeninitiativen hir Bierger, Veräiner 
a Commercen z’ënnerstëtzen. Vill Benevoller 
hu bei dësen Aktiounen gehollef wat weist, 
datt d’Solidaritéit bei ville Bierger*Inne grouss 
geschriwwe gëtt.

Mëttlerweil hu mer mat den Impfungen 
eng Perspektiv f ir  aus der Pandemie 
erauszekommen, esou datt mer hoffentlech 
geschwënn erëm eis gewinnte Fräiheeten 
zeréckkréien. Mee et ass weider Solidaritéit 
an eiser Gesellschaft verlaangt fir deenen 
ënnert d’Äerm ze gräifen, déi nach eng Zäit 
um gesondheetlechen oder ekonomesche 
Long Covid ze knae wäerten hunn.

Léif Bierger*Innen aus der Gemeng Kielen
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Hansen 

Äre gréngen Deputéierten vu KÄerjeng
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an Der ChaMber



An enger éischter Phase ass et virgesinn, 
den Deel vun der Mamerstross vun der 
Entrée an d’Rue du Kiem bis bei d’Kräizung 
mat der Rue de Kopstal neizemaachen.

„Den Duerchgang vu Kielen manner attraktiv 
maachen, an doduerch engem Deel vum 
Verkéier lassginn“,  ass de Grondgedanken 
vun der Majoritéit am Kielener Gemengerot.
Ass dës Iwwerleeung och richteg, sou bezweifele 
mir awer dass deen elo gestëmmte Projet dat 
gewënschte Resultat mat sech bréngt.

Déi nei Strooss gëtt visuell däitlech getrennt 
vun allen Niewestroossen, den Trottoir gëtt 
plazeweis erhéicht par rapport zur Fuerbunn 
an de Belag vun deene verschiddenen 
Notzungsflächen gëtt ganz spezifesch 
ugeluecht.

Duerch dës Moossname gëtt dem Auto-
mobilist seng Ebene kloer définéiert a säi 
Gefill vu Sëcherheet, sprëch Virfaart, gestärkt. 
Doduerch wäerten d’Vitessen nëmme 

bedéngt méi kleng ginn, wéi se haut sinn.

Fir den Duerchgangverkéier ze bestrofen, 
misst an eisen Aen op dëser ganzer Streck 
Rietsvirfaart agefouert ginn, a Vitess 30 
misst vum Agang bis zum Ausgang vum 
Duerf gëllen.

Sou eng couragéiert Décisioun ass nëmme 
schwéier bei de Staatsinstanzen duerch-
zesetzen, wann net souguer onméiglech.

Dof i r  f roe mir  e is ,  ob den Invest  vun 
2,5 Milliounen € fir d’Traversée vu Kielen 
zu dësem Zäitpunkt ubruecht ass, 
wuelwëssend dass et schwéier wäert 
ginn dësen autogerechten Duerchgang 
mënschegerecht kënnen ëmzegestalten, 
wann dann eng Kéier de Contournement 
gebaut gëtt oder soss eng méi nohalteg 
Léisung den Autoverkéier wäert reduzéiren.

réamenagement vun der duerchgangsstrooss zu Kielen



A v i l len  Etappen s inn  an  der  Gemeng 
d’Stroossebeliichtungen op LED ëmgebaut 
ginn. Dëse System brauch vil l  manner 
Energie fir trotzdem hell ze liichten. Dës 
Luuchte kënnen och vill méi präzis agebaut 
an ausgeriicht ginn.

Leider sinn op ville Plazen déi nei Liichtkierper 
op déi  bestehend al  Luuchtepottoe 
montéiert ginn, mam Resultat, dass d’Liicht, 
dat oft vill ze staark ass, an all Richtung 
gestreet gëtt, a Fläche beliicht ginn, déi an der 
Nuecht sëcherlech besser däischter wieren.

D’Liichtverschmotzung (pollution lumineuse) 
ass an eisen Zäiten e gréissere Problem fir eis 
Gesellschaft an eis Natur ginn (Schlofstéirungen 
bei de Leit, Insektestierwen, Fehlverhale 
vu Flora a Fauna). RTL Télé Lëtzebuerg huet 
doriwwer en interessante Bericht gewisen.

Am August 2014 huet de Camille Gira, 
Staatssekretär am Ministère du développement 
durable, d’Gemengen mat enger Circulaire 
(Circulaire n° 3178 du 8 août 2014 - Aides 
financières pour les projets d’utilisation 

rationnelle de l’énergie et de promotion 
des énergies nouvelles et renouvelables)  
informéiert, wéi si ënnerstëtzt ginn wann 
d’Beliichtungen an der Gemeng erneiert 
ginn a bestëmmte Konditiounen erfëllen. 
Dës Circulaire ass mat der Circulaire n° 3969 
de 5. März 2021 vun der Madamm Carole 
Dieschbourg, Ëmweltministesch, erneiert ginn.

(http://kielen.greng.lu/actualites/energie)

Eis Gemeng huet bis haut net op dës 
Ënnerstëtzung zeréckgegraff.  Déi nei 
Beliichtung vum Fussballsterrain mécht 
dësen Defizit besonnesch bemierkbar. Dës 
Luuchten liichten bis op Nouspelt, an dat 
well si sëcher net de Krittäre vum MDDI 
entspriechen.

Vun dësem Joer 2021 un wëll de Schäfferot 
dat awer besser maachen: zu Kielen ass eng 
Pilotphase amgaangen fir d’Stäerkt vun der 
Beliichtung nuets no ënnen unzepassen 
an domadder der Liichtverschmotzung 
entgéint ze wierken.

Led-beliichtung an der Gemeng Kielen



Eng Wëllblummewiss ass eng gudd Alternativ 
zu engem normal geméinten an opwänneg 
ënnerhalene Wues.

Sou eng Naturwiss ass ëmweltfrëndlech, 
well si bitt ville Beien, Päiperleken an 
Insekten Nahrung an en Doheem.

Si ass liicht ze ënnerhalen, well sou eng Wiss 
gëtt nëmmen 2x am Joer geméint, gëtt net 
bewässert an och net gedüngt.

De wonnerschéinen Ubléck ass gratis derbäi.

Eng Berodung gëtt et bei der 
„Ëmweltberodung Lëtzebuerg“.

De Som kritt dir a klenge Portiounen op e 
puer Plazen am Land ze kafen.

Méi Info dozou fannt dir op:

www.ounipestiziden.lu

Mir wënschen iech 
vill Freed mat 

ärem neie biotop.

Wëllblummewiss, naturwiss oder oekowiss



Am Gemengerot vum 30. Oktober 2020 
ass iwwer de Réaménagement vun der Cité 
Huesenäppchen ofgestëmmt ginn. Eis 2 
Vertrieder hu sech bei dësem Vote enthalen:

Wéi an de 70er Joeren d’Cité Kurt geplangt 
a gebaut ginn ass, haten déi ugeluechte 
Stroossen eenzeg an aleng den Zweck 
d’Autoen vun den Awunner bei hir Garagen 
ze féieren. Den Auto war streng getrennt 
vum Foussgänger an hat  déi  absolut 
Prioritéit op däer fir hien reservéierter Spuer.

D’Haiser sinn ouni Bezuch zur Strooss gebaut 
an dacks hannert enger Heck verstoppt ginn. 
En Zesummespill vun de Fassaden mat der 
Strooss feelt. Agréabel Stroosseraim sinn 
net entstanen, mat der Konsequenz dass 
d’Leit sech nëmme wéineg an der Strooss 
ophalen an den Auto dominant ass.

Den Urbanismus huet  sech an deene 
läschte Joren weiderentwéckelt, an et ass 
elo un der Zäit déi nei Erkenntnisser och an 
der Cité Hueseknäppchen ëmzesetzen. 
Vi l l  Schwaarzbelag féiert  zu héi jen 
Temperaturen am Summer. Dat monotont 

Stroossenetz verhënnert eng Identitéit vun 
de Bierger mat hirem Quartier.

Fir dëst ze verbesseren, gëtt ett vi l l 
Méiglechkeeten. D’Planze vu Beem ass eng 
dovunner. De wäertvollen, deieren öffentleche 
Raum kann awer och anescht genotzt ginn, 
z.b. zum Deel der Natur zeréckgefouert ginn, 
d’Reewaasser méi lang an der Oberfläch 
halen, Shared Space kéint eng Méiglechkeet 
sinn, d‘Stroossen no verschiddenen Themen 
gestalten asw.

Wat zu gudder Lescht déi bescht Léisung 
fir d’Awunner ass, hätt misse vun ufank 
un zesummen mat de Leit aus der Cité 
geschwat ginn, net eréischt nom vote vum 
Projet.

Eis Iwerleeungen zum Abannen vun de Bierger 
bei sou engem Prozess si mëttlerweil beim 
Schäfferot ukomm: fir de Réaménagement 
vum Haus Schockweiler zu Nouspelt ass 
d’Meenung vun de Bierger ausdrécklech gefrot. 

Mir félicitéiren dem Schäfferot fir dës sou 
wichteg Erkenntnis a bieden jidderen dës 
flott Invitatioun unzehuelen.

Hueseknäppchen zu ollem

Cité hueseknäppchen Wunnstrooss um Cents



Dank dem Klassement vun dësem alen Haus 
als „gabarit à préserver“, kann op dëser Plaz 
en neit Haus opgeriicht ginn. Wéi wichteg 
dëst Haus, mat senger Orientéierung zur 
Strooss, am Zesummespill mam Käschtebam 
an der Kapell fir d’Identitéit vum Duerf 
Nouspelt ass, gëtt vu kengem a Fro gestallt.

An eisen Dierfer as seit jeehier dat gebaut 
ginn,  wat  vun de Leit  gebraucht  ginn 
ass. Des Gebaier hunn och hirem Notzen 
entspriechend ausgesinn. Dat heescht e 
Stall war ze erkennen als Stall, e Wunnhaus 
als Haus, eng Kierch als Kierch a sou weider.

Mir wëllen domadder ënnersträichen, dass 
dës Éierlechkeet vun der Form vun de 
Gebaier par rapport zu hirem Notzen eng 
wichteg Roll am lëtzebuerger Patrimoine 
gespillt huet.

Wa lo  Wunnraum um Terra in  Sp l icks 
geschafe gëtt, an dësen ausgesäit wéi en 
ale Baurenhaff, sou huet dat sëcher näischt 
mam Erhale vun eisem Patrimoine ze dinn.

Allgemeng bedaure mir, dass an der Zone 
mixte vi l lageoise sou eng intel l igent, 
kompakt an nohalteg Bauweis, wéi déi vum 
Haus Splicks nëmme méiglech ass, well 
schon e Gebai hei stoung. Vill léiwer hätte mir, 
wann am ganzen Duerf mat Verstand kéint 
gebaut ginn, an domadder den öffentleche 
Raum interessant an mënschegerecht géif 
gestallt ginn.

Haus splicks « a Géirens » zu nouspelt
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www.greng.lu/kielen
www.facebook.com/deigrengkielen

déi gréng Kielen

Tel.: 621 29 03 74  
kielen@greng.lu

Hutt dir Loscht an enger flotter Equipe mat ze 
schaffen? Wëll  dir Iech mat eis zesumme 
fir  eng besser Liewensqualitéit an eiser Ge-
meng asetzen? Da mellt Iech bei eis!

Vous avez envie de rejoindre notre équipe 
sympathique? Vous voulez vous engager dans 
l ’ intérêt d’une meilleure qualité de vie dans 
notre commune? Alors contactez-nous!

La traduction française est disponible sur notre site: http://kielen.greng.lu/actualites/printemps-2021 

Tel.: 621 29 03 74 Tel.: 621 41 06 00
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