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Problematik vum Logement 

 

E puer Constat ‘en 

De Wunnengsbau stellt eis virun eng grouss Erausfuerderunge wat d’ Integratioun vun 
alle soziale Schichte betrëfft, méi wéi 1/5 vun de Residente liewen ënnert der 
Aarmutsgrenz.(Wort 05.12.2020 Serge Kollwelter) 

D’Agence Immobilière Sociale verlount de Moment 570 Logementer, or et gëtt eng 
Waardelëscht vun tëschent 1200 an 1300 Léit déi interesséiert sinn. 

2018 hu méi wéi een Drëttel vun de Locatairen méi wei 40 % vun hirem disponibelen 
Revenu an de Loyer investéiert. 

Ongeféier 30 % vun de Keefer bezuele méi wei 40% vun hirem Akommes vir hir Prêten 
ze rembourséieren.( Observatoire de l’Habitat). 
 
 
« Pacte Logement 2.0 » 

An der Analyse vum Budget gëtt de Wuesstem vun der Gemeng ervirgestrach mat 2,9%, 
mir léien iwwert dem nationalen Duerchschnëtt, national ass de Wuesstem vun der 
Bevëlkerung 1,87% tëscht 2020 an 2021 estiméiert. Dëst puer quantitativ a 
finanztechnesch Approche (cf. Recetten am Budget) entsprécht net den Ufuerderunge 
vun der aktueller Wunnengsbau-problematik. 

De neie Pakt Logement 2.0 ënnerstëtzt Gemengen déi wëllen abordabelen Wunnraum 
schafen. De Pakt Logement erlaabt et awer och d’Mobilisatioun vu Baulücken a vu 
Mietwunnengen, dëst fir gezielt géint d’Penurie um Wunnengsmaart entgéint ze 
wierken. 



Et ass virgesi fir net just de Budget vun de Gemengen ze alimentéieren déi een héijen 
demographesche Wuesstem hunn, mee de Pakt Logement 2.0 belount direkt den Invest 

an d’ Schafen vun abordabel Wunnengen. 

Esou solle 15 % vun der bebaubarer Fläche vun engem PAP reservéiert ginn fir de Bau 
vun abordabel Logementer; Ab Januar 2022 gëtt dësen Taux op 30 % gehuewen an 
deenen Zonen vum PAG déi prioritairement fir Wunnengen virgesi sinn. 

D’ Critèrë vun der Mixitéit vun eise Quartieren an Dierfer muss och Rechnung gedroe 
ginn. Esou sollen Ekoquartier’en entstoen an deenen de Virgabe vun der 
Kreeslafwirtschaft Rechnung gedroe gëtt. Den ëffentleche Raum soll dem Foussgänger 
an der Mobilité douce prioritär erschleissbar sinn duerch d’Schafen vun Shared space 
Zonen. 

Duerch Bauland kréien d’ Gemengen och d’ Méiglechkeet fir d’ Baulücken ze 
erschléissen an esou eng Innenverdichtung am Perimeter ze garantéieren. Dëst dréit 
dann dozou bei d’ Spekulatioun vun den Terrainen ze ënnerbannen. (voir relevé 
programme RAUMPLUS?) 

 

Als Randgemeng vun der Haaptstad , mat der aktueller demographescher 
Entwécklung, solle mir an eiser Gemeng eis dëser Verantwortung endlech méi 
verstäerkt stellen an des Aufgaben net just op staatlech Partner ofginn ( Fonds du 
Logement, SNHBM…).  

Deemno gi déi gréng es net midd ze fuerderen datt d’ Gemeng direkt als Bauhär optrëtt 
fir Logementer aus ëffentlecher Hand ze schafen, nohalteg an abordabel. 
 
 
« Pacte Climat 2.0 » 

D’Corona Pandemie huet de Klimawandel net ausgebremst, just ëm 4 bis 7% sinn CO2 
Emissiounen erofgaangen, de Klimawandel geet ongehënnert weider (WMO Welt-

Organisatioun fir Meteorologie). 

Et heescht also am Klimapakt 2.0 nach weider Efforte ze maachen déi nächst Joer, och 
um lokalen Niveau. Hai sinn wesentlech Verbesserunge virgesinn, wéi zb am Beräich 
vum Energieverbrauch an der Zirkularwirtschaft. Zouwendungen fir d’ Gemengen ginn 
dann och däitlech erhéicht, fir d’ Gemengen weider ze motivéieren. 

D’ Aarbecht vum Klimaberoder gëtt bis zu 50% méi héich rembourséiert an een 
zousätzlechen Zertifizéirungsgrad vun 65% gëtt agefouert. 

An Zukunft sollen d’ Gemengen nach méi konkret mat agebonne ginn, méi 
Biergerbedeelegung soll ugestrieft ginn. D’ Bierger sollen dozou encouragéiert ginn eng 
aktiv Roll am Klimaschutzberäich anzehuelen. 

 



Moossnamen déi nach méi missten gefërdert ginn an eiser Gemeng a fir déi missten en 
Aktiounsplang 2021 ausgeschafft ginn: 

• energiespuerend Renovatiounen vu Gebaier; mir proposéiere déi kommunal 
Reglementer ze iwwerschaffen, an nach méi gezielt opzeklären ( mat gezielten 
Campagnen) a finanziell Aiden ze ginn;  

• nohalteg a kreeslafgerecht Realisatiounen an Wunnengsbauprojeten (als 

Pilotprojet d’Faisabilitéit vun engem Eco-quartier analyséieren); 

 

Fir de Budget 2021 huet de Service de l’ Environnement, de l’ Energie an der Mobilitéit, 
fir e Montant vun 486.000€. Mesuren am Kader vun de Klimapakt-Moossnamen an 
1.780.000€ als separat Projete geplangt 

• D’ Energiekonzept vun der Gemeng soll intern an extern kommunizéiert ginn (0 € 
am Budget) a bei Appell d’ Offeren fir Bauprojeten solle Critèren fir 
energiespuerend Moossnamen virgesi ginn 

• Erneierbar Energien solle konsequent an d’ Luucht gesat ginn ( Wandenergie, 
PVanlagen) a konkret Aktiounspläng erstallt ginn fir energetesch Sanéierung vun 

de Gemengegebaier ze erstellen; (Propose 50.000€) 

• Eng Strategie fir Kommunikatioun a Kooperatioun am Beräich vun der Ëmwelt: 
Infobroschüren, Informatiounsversammlungen, Sensibilisatiounscampagnen 
(Montant 159.000€). 

 

Déi gréng Mamer wäerten des Moossnamen all ënnerstëtzen a mir setzen eis dofir an 
fir nach weiderhin all méiglech Efforten ze maachen fir géint dem Klimawandel 
entgéint ze wierken. 
 
 

Biergerbedeelegung 

Mir sinn der Meenung datt Biergerbedeelegung um Niveau vun de Gemengen nach 
muss méi ausgebaut ginn; dëst gëtt deelweis am LEADER Lëtzebuerg West ëmgesat.  

Eng änlech Approche soll och an der néier « Maison de la Citoyenneté » entstoen, wat 
mir begréissen. 

Et feelt allerdéngs bis elo u konkrete Projeten an un der 100prozenteger Ënnerstëtzung 

duerch de Schäfferot. 

Am Kader vum Klimaschutz wiere Gemeinschaftsprojeten (Fotovoltaik z.B.) vun de 
Bierger mat der Gemeng extrem wichteg. Wann d’ Oppositioun an der Chamber 
erkläert, d’ Ëmsetzung vun de Klima-Zieler géif dovunner ofhänken, ob et geléngt d’ 
Bevëlkerung "mat an d’ Boot ze kréien", da missten d’ Majoritéiten an de Gemengen 

mam gudde Beispill virgoen. 



Politesch Decisiounen brauchen och iwwerparteilech Impulser vun de Bierger, dëst ass 
virun allem urgent an der Wunnengsproblematik. 

Froe wéi mir hei liewen, schaffen a wunnen, an eis deplacéieren mussen am Ufank vun 
Planungsphasen diskutéiert ginn. 

 

Mir proposéieren eng Persoun an eiser Gemeng domadder ze beoptragen fir 
Biergerbedeelegung méi konkret ëmzesetzen. 
 
 
« Mobilité douce » an der Gemeng Mamer 

Net just mee nach méi zënter Corona hellt zu Lëtzebuerg de Vëlo méi eng grouss Platz 
an. An zwar souwuel als Fräizäitaktivitéit wéi och als Fortbeweegungsmëttel fir all Dag 
op d’ Aarbecht, an d’ Schoul, oder akafen ze fueren. 

Op nationalem wéi och op lokalem Plang gëtt ëmmer nees drop higewisen dass Weeër 
fir « Mobilité douce » also virun allem Foussgänger a Vëlo musse sécher sinn a par 
Rapport zu  anere Gemengen hu mir op dem Niveau hei zu Mamer sécher ee Réckstand. 

An der Schäfferotserklärung stoung ënner anerem zu dem Thema ze liesen « ee 
Vëlosnetz wat vun all Lotissement an der Gemeng direkt op de Schoulcampus Tossebierg 

féiert » géing zu den « prioritäre Virgaben » gehéieren. 

Déi Suen déi am leschte Budget fir direkt an indirekt Moossnamen am Zesummenhank 
mat der « Mobilité douce » virgesi waren sinn zu engem gudden Deel net gebraucht ginn 
mee elo soll et hei richteg lass goen: 

 

déi gréng begréissen, dass Mamer un de System VeloH soll ugeschloss ginn, genee wéi 
och déi Moossnamen déi virgesinn sinn fir den ëffentlechen Transport resp d’ 
Vernetzung vun deene verschiddenen Transportmodalitéiten virgesi sinn. Mir denken 
heibäi un d’ M-Box’ en, de Car sharing an den multimodalen Echangeur den op der Cap 

um Eck rue du Kiem /route d’ Arlon soll entstoen. 

Mee och fir déi scho laang vun eis gefuerdert Vëlosweeër tëschent den Uertschaften 
vun eiser Gemeng respektiv a Richtung Dippech sinn am Budget 2021 bal 400000€ 
virgesinn wat eiser Meenung no gutt investéiert Sue sinn a mir hoffen dass dës 
Projet’en an noer Zukunft Wierklechkeet ginn. 

Leider vermësse mir awer nach vill kleng Moossnamen, wou mat engem Schëld oder 
engem Stréch, oder engem Trottoir den ofgesenkt gëtt mat wéineg Suen dem 
Vëlosfuerer säi Wee op eng einfach an onkomplizéiert Aart a Weis méi sécher a méi 
komfortabel gemaach kéint ginn. 
 
 
 
 



Gemeinschaftsgaart an Gemeinschaftsbongert 

An Zäiten wou kaum ee méi e Gard bei sengem Haus huet, kënnt et ëmmer méi op, virun 
allem a Stied an a gréisseren Uertschaften, dass Leit sech zesumme schléissen fir mat 

enger Aweisung e Gaart ze maachen. 

Elo solle mir hei an eiser Gemeng net just zu Mamer esou ee Gard kréien mee och nach 
zu Holzem, ee Bongert, wou, ewéi fréier um Rand vum Duerf Héichstamm-Uebstbeem 
ugeplanzt ginn. 

 

Als déi gréng free mir eis heiriwwer a sinn iwwerzeegt dass esou ee Projet kann zur 
Gesondheet, zu engem méi flotten Zesummeliewen tëschent Lëtzebuerger an net 
Lëtzebuerger an tëschent Generatiounen bäidroen, an donieft ee Liewensraum fir 
Vullen an Insekte sinn. 
 
 
Poubelle an Ofwaasser 

Och am Avis vun der Finanzkommissioun gëtt drop higewisen dass d’ Gestioun vum Präis 
vum Waasser/Ofwaasser a Poubellen am Moment hei zu Mamer net optimal ass. 

Fir e bessere Respekt vum Waasser a fir d’ Bierger dozou unzereegen fir manner Offall 
ze produzéieren fanne mir, dass soll an dem Domaine de Prinzip vum « Pollueur-Payeur» 
gëllen, ausser bei Leit mat nidderegen Revenu’ en fir déi dat kann ee Problem 
duerstellen an déi sollen eng entspriechend Hëllef kënne kréien. 
 
 
Allgemenges 

An ärer Ried zum Budget hutt Dir, Här Buergermeeschter vun der sanitärer Kris geschwat 
als « Kampf mat oppenem Ausgang, den nach laang net eriwwer ass » an dir sot och dass 

« wann d’ Wirtschaft net méi dréint all Mënsch méi kleng Bréidercher muss baken » 

Heimat huet dir vollkomme Recht an et ass och sécher gutt fir d’ Wirtschaft, wann de 
Staat an d’ Gemengen an esou Zäiten weider investéieren. 

Dir sot weider dass « wann d’ Recetten abriechen an een d’ Ausgaben wëll op engem 
héijen Niveau halen een de Choix huet tëschent neien Taxen an engem Emprunt » Héi 
gesi mir zwar nach eng drëtt Optioun. d’ Gemeng Mamer huet am Moment vill grouss, 
flott an ambitiéis Projet’en mee mir sinn der Meenung dass an sou ongewëssen Zäiten 
eng drëtt Optioun doran besteet net alles mateneen unzefänken mee Prioritéiten ze 
setzen a verschidde Projet’en nach emol ze iwwerdenken oder zeréck ze setzen. 

 

 

Mir soen all de Leit Merci déi gehollef hunn d’ Dokumenter vum Budget zesummen ze 
stellen a soen iech Merci fir d’ Nolauschteren. 


