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... wivill vun eise Fuederungen elo an de 
Wahlprogrammen optauchen. Och bei deene 
Parteien, déi eis Iddiën während 6 a méi 
Joër ofgelehnt hunn. Duerfir, a fir dass eis 
Propositiounen och wierklech Realitéit ginn, gitt 
den 9. Oktober Äer 13 Stëmmen fir d’Lëscht 1!

un contrôle rigoureux des finances• 
un développement communal transparent, • 
une croissance freinée et des logements à 
prix abordables
le développement des transports communs, • 
un réseau cohérent pour piétons et cyclistes, 
une école cycliste pour enfants et adultes
une maison et du support logistique pour • 
les associations
des résidences services seniors et plus • 
d’offres spécifiques pour personnes âgées
la mise en oeuvre de la charte pour l’égalité • 
des chances
la création des réserves naturelles à • 
Haebicht, Engelsratt et dans la vallée de la 
Mamer
un centre de compétence pour l’énergie et • 
l’habitat et un conseil écologique pratique 
de nouvelles pratiques de participation pour • 
vous donner la parole

Construisons l‘avenir de notre 
commune ensemble !

Quand c’est vert,  
tout le monde avance !

déi gréng - déi dreiwend Kraaft!

 

Fir Mënsch an Natur

Merci pour votre don ! 
ccP lU17 1111 1127 9177 0000

Unser detailliertes Programm können Sie 
auf www.greng.lu/mamer nachlesen.
Vous pouvez consulter notre programme 
en français sur www.greng.lu/mamer

Nos priorités pour 2012-2017



fir eng transparent Gemengenentwëcklung • 
den neie PAG prioritär ausschaffen, am Dialog 
mat de Leit; ausweise vu Couloiren fir eng 
douce Mobilitéit a vu Plazen fir Klénggäert;

fir e gebremste Wuesstem vun den nei • 
bebaute Flächen Baulücken an eidel Haiser 
als alleréischt notzen, kee weideren Ausbau 
vun der Aktivitéitszone Cap;

fir bezuelbare Wunnraum • d’Gemeng keeft 
Terrainen fir soziale Wunnengsbau, ënnerstëtzt 
d’Agence immobilière sociale an notzt 
d’Méiglechkeet vum Bail emphytéotique; 

 fir betreit Wunnen • fir Senioren, als Alternativ 
zum CIPA; méi Déngschter fir eeler Leit;

fir eng nohalteg Landwirtschaft, • déi just da 
méiglech bleift, wann net alles verbaut gëtt;

fir d’Ëmwelt an den Naturschutz nees op • 
d’Lee ze schreiwen Schutz vun Haebicht, 
Engelsratt a Mamerdall; d’Gemeng als 
responsable Consommateur (recycléierte 
Pabeier, ...);

fir eng praktesch Ëmwelt- an • 
Energieberodung Bau vun engem 
Kompetenzzentrum fir Energie, Bau a 
Renovatioun; 1. Prioritéit op d’Informatioun, 
2. Prioritéit fir d’Berodung an 3. Prioritéit fir 
d’Subsiden;

 fir eng konsequent Klimaschutzpolitik ouni • 
Atom : Solarkadaster; erneierbar Energien 
notzen, och als Gemeinschaftsanlagen ënnert 
der Mathëllef vun de Bierger a Biergerinnen; 
Sanéierung vun deenen ale Gemenge-
gebaier, ...

Eis Equipe: (v.l.n.r.) Claudine VERVIER-WIRTH, JemP WEYDERT, Valérie SYLVESTRE, Georges HERMES,  
Edmée BESCH-GLANGÉ, Jean-Paul SCHUMMER, Djuna BERNARD, Mex FEDERMEYER, Nancy BROSIUS, 
Sylvie SCHUMMER-WOLFF, Yvi KOHNEN-KEMP, Mim BERNARD, Mario SOMMAVILLA

fir méi mat de Leit ze schwätzen • 
Biergerversammlungen, konsultativ 
Kommissiounen, Forum démocratique, 
Partizipatioun z.B. beim Réaménagement 
vun den Duerfzentren, e Kanner- a 
Jugendgemengerot, ...

fir eng besser Informatioun•  regelméisseg, 
ausgewoën, am Déngscht vun der Saach;

fir eng Verbesserung vun der • 
Verkéierssituatioun Reduktioun vun der 
Vitesse am Agang vun den Uertschaften, 
Park+Ride um Wandhaff mat Uschloss 
un d’Eisebunn, Schinneverbindung op de 
Kierchbierg, Verbesserung vum ëffentlechen 
Transport, ...

fir en intelligente Flexibus• , deen de Besoinen 
vun de schaffenden an eelere Leit, de 
Jugendlechen an de Veräiner entsprëcht;

fir e kohärent a séchert Netz vu Fouss-  • 
a Vëlosweeër

fir eng Vëlosschoul • fir Kanner an 
Erwuessener;

fir en Audit fir d’Optimiséierung vun de • 
bestehenden Infrastrukturen, energeetesch 
a fonktionnell, am Dialog mat de Veräiner;

fir e Veräinshaus•  mat logistescher 
Ënnerstëtzung vun de Veräiner duerch 
eng haaptamtlech Persoun; eng Lagerhal; 
MamerTV fir d’Aktivitéiten vun de Veräiner; ...

fir eng Plaz fir (Museks-)Fester• , ausserhalb 
vun den Uertschaften, mat den néidegen 
sanitären Anlagen asw;

déi gréng engagéiere sech ...
fir dezentral Schoulinfrastrukturen zu • 
Mamer an op der Cap 

fir den Ausbau vun de Betreiungsstrukturen • 
fir d’Kanner

fir e Genderbüro•  an d’Ëmsetzung vun der 
Charta fir Chancëgläichheet;

fir nees Gemengepersonal anzestellen• , dass 
eis Gemeng och nach an 10 Joer fonktionnéire 
kann;

fir eng Gemeng fir se all• , wou Jonk a manner 
Jonk, Lëtzebuerger an net Lëtzebuerger, Fraen 
a Männer... sech wuel fillen a sech abrénge 
kënnen;

fir eng sérieux Kontroll vun de Finanzen•  

fir eng éierlech Politik am Déngscht vun der • 
Allgemengheet!

Léiwer Faarf bekennen ewéi schwaarz gesinn!

Déi aktuell Majoritéit 
huet vun 2004 bis elo ronn • 28 Hektar landwirtschaftlech Fläch als Bauland erschloss ouni de 
Bauteperimeter gesetzeskonform nei auszeschaffen;
plangt e weidere Wuesstem fir bis • 15 000 Awunner an nennt dat “moderat”;
 wëll déi aktuell Aktivitéitszone nach eng Kéier ausbauen an duefir déi national “Réserve naturelle • 
Mamerdall” méi kleng maache wéi vum Staat geplangt.


