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DÉI GRÉNG HUNN DE BUDGET NET GESTEMMT 
Déi héich Investissementer fir déi vill Bauprojeten iwwerweien a loossen net genuch 
Reserven fir den Ëmwelt- an de Naturschutz, fir d’Fuerderungen fir Energieeffizienz 
an eng Eegeninitiativ fir abordabelen Wunnraum an eiser Gemeng ze schafen.

De leschte Budget vun dëser Legislaturperiod huet et a sech: dat nächst Joer gi 60 Milliounen fir extraordinär Projeten 
investéiert. Fir Enn 2023 sinn dëst am Ganzen 80 Milliounen, duebel esouvill wéi 2017, dëst bei steigenden Zënsen. 
Gläichzäiteg schloen iwwerall am Land d’Gemengen Alarm well d’Zënsen klammen – huet eis Gemeng an der aktueller 
Kris hier Zuelen nach am Grëff an ass grad elo net éischter finanziell Virsiicht geroden?

Déi gréng Mamer stelle fest: vill pompös Gebaier, vill Fester an Attraktiounen, wéineg Ënnerstëtzung fir méi Nohaltegkeet 
an eiser Gemeng an fir hier bedierfteg Awunner.

Déi gréisste Suergen vun de Bierger ass den Zougang zu erschwénglechem Wunnraum, d’Folgen vum Klimawandel an 
d’Zukunftschancen vun eise Kanner.

Déi gréng Mamer hätten sech gewënscht dass eis Gemeng des Suergen eescht hëlt an eng Virreiderroll an dëse Beräicher 
ageholl hätt. Am Budget 2021 hu mer aus der Oppositioun eraus kloer Proposen gemaach, deenen leider just deelweis bis 
guer net Rechnung gedroe gouf.

Energieeffizienz a Berodung: den initialen Budget ass erëm erof gesat gi! Grad an der Energiekris misst 
d’Gemeng Verantwortung iwwerhuelen an d’Leit op alternativ Energien sensibiliséieren an finanziell 
ënnerstëtzen.

Klimapakt: wou ass d’Ambitioun no enger gëllener Zertifizéierung hin? Stand haut, ass ausser dem Leitfaden 
(Objektiver bis 2030) an dem Invest an Photovoltaik-Paneauen am Kinneksbond nach näischt geschitt. Mir 
fuerderen méi Ambitioun, méi konkret Proposen a méi Vitess an der Ëmsetzung vum Klimapakt!

Naturpakt:  tëscht der Konventioun 2021 an dem Stand haut, ass och hei nach net vill geschitt! Mir froen eng kloer 
Stategie matt konkreten Proposen fir eng nohalteg, gréng Gemeng déi eis Ressourcen an d’Biodiversitéit schützt.

Inklusioun a Chancëgläichheet: Esou frou mer waren dass eis Propose, eng Etude iwwer d’Accessibilitéit am 
ëffentleche Raum ze maachen, vun der Majoritéit ugeholl gouf – esou enttäuscht a frustréiert si mer driwwer, 
dass bis haut NÄISCHT geschitt ass.

Verantwortung am kommunale Wunnengsbau: Mir si frou dass d’Gemeng mat der SNHBM zesumme Projeten 
ëmsetzt. De Gemengerot huet am Juni 2021 eng Motioun vun déi gréng eestëmmeg ugeholl, fir datt mir 
séier weiderkommen am Pacte Logement – wou si mer domat drun? Mir wëssen et net! Mir fannen awer dass 
d’Gemeng mat engem eegene Logementsservice an innovative, flotte Konzepter fir seng Bierger nach vill méi 
Verantwortung kéint iwwerhuelen. Studenten an Seniorewunnengen, Tiny House Konzepter an villes méi, kéinte 
flott Initiativen sinn, wann een dat dann wéilt.

DÉI GRÉNG MAMER

EIS ANALYS VUM BUDGET A VIRSCHLÉI

Déi gréisste Suergen vun de Bierger 
ass den Zougang zu erschwénglechem 
Wunnraum, d’Folgen vum Klimawandel 
an d’Zukunftschancen vun eise Kanner.

DÉI GRÉNG ONT VOTÉ CONTRE LE BUDGET 
Les verts de Mamer (déi gréng Mamer) ont voté contre la proposition de budget 
communal. Les investissements élevés dans les nombreux projets de construction 
ne laissent pas suffisamment de réserves pour la protection de la nature, l’efficacité 
énergétique et pour davantage de logements abordables dans notre commune. 

DÉI GRÉNG VOTED AGAINST THE PROPOSED BUDGET 
The Mamer Greens (déi gréng Mamer) voted against the proposed municipal 
budget. The high investments in numerous construction projects are overwhelming 
and do not leave enough funds for nature protection, for increased energy 
efficiency and for more affordable housing in our municipality. 



INVESTITIOUNSPOLITIK AN EISER GEMENG

FROEN UN D’ADÈLE SCHAAF-HAAS
Am Gemengerot vum Oktober sinn Zousatzkrediter gestemmt gi vu  
26 Milliounen Euro. Wisou hunn déi gréng dëst kritiséiert?

Déi gréng hunn virun allem déi enorm Héicht vum gesamte Montant kritesch 
hannerfrot: 26 zousätzlech Milliounen fir 12 Projeten. Eng enorm Zomm déi net 
eleng duerch déi aktuell Krisesituatioun an déi domadder verbonnen Inflatioun 
ze erklären ass.

Bei 3 Projet’en waren eleng d’Zousatzdevisen méi héich wéi den ursprénglechen 
Devis. D’Planung an d’Informatiounen ronderëm dës Projeten waren op ville 
Platzen mangelhaft. Mir fuerderen komplett Dossieren an Informatiounen wann et 
em de Vote vun substantiellen zousätzlechen Zommen geet.

Esou gouf et beispillsweis bei der Museksschoul en Devis vun 890.000€ fir 
Multimedia wou weder den Architekt nach den Schäfferot konnten eis op d’Fro 
konnten äntferen wat genau mat dësem Betrag virgesinn ass.

Huet den CSV-LSAP Schäfferot nach een Iwwerbléck iwwert des Käschten? Oder 
ass eis Gemeng am blanne Konsum ukomm, deen d’Scholdelaascht op de Bockel 
vun den zukünftege Generatiounen ofleet?!

Wat ass d’Propose vun déi gréng ?

Mir hannerfroen déi zousätzlech Depensen kritesch a stellen eis d’Fro, op bei der 
aktueller Wirtschaftssituatioun all d’Projeten esou luxuriéis mussen ausgeféiert ginn, 
wéi vun der Majoritéit geplangt.

Dëst gëllt z.B. fir de Wëllebau am Zentrum vu Mamer: den initialen Devis vu 5,8 
Millioune gëtt 2,6 Millioune méi deier, wat virun allem op eng opwendeg Verkleedung 
vum Dach an der Fassad aus Koffer zeréck ze féieren ass.

Mir hunn virgeschloen fir eng méi funktionell a käschtegënschteg Alternativ ze 
analyséieren.

DÉI GRÉNG VOTED AGAINST THE PROPOSED BUDGET 

Les crédits supplémentaires d’une valeur de 26 millions 
pour 12 projets ne sont pas uniquement dus à l’inflation ! 
Meilleur exemple: 8,4 millions pour le “Wëllebau” au lieu de 
5,8 millions (devis initial), entre autres à cause de la façade 
en cuivre. L’année prochaine le collège échevinal investira 
60 millions d’euros, ce qui portera la dette communale à 80 
millions d’euros en fin 2023. 

Dans une situation de crises multiples et d’augmentation 
d’intérêts la commune accumule des dettes, que les 
générations futurs devront rembourser. Nous demandons 
une planification budgétaire responsable et des informations 
transparentes sur les projets coûteux.

The additional costs of 26 million for 12 projects are not only 
due to inflation! Best example: 8.4 million for the “Wëllebau” 
instead of 5.8 million (initial budget), also because of the 
copper facade. Next year the aldermen’s council will invest 
60 million euros, which will increase the municipal debt to 
80 million euros  by the end of 2023. 

In a situation of multiple crises and increasing interest 
rates, the municipality is accumulating debts, which future 
generations will have to pay back. We demand responsible 
budget planning in keeping with the times and transparent 
information about expensive projects.

INVESTISSEMENTS INSENSÉS UNREASONABLE  INVESTMENTS

Adèle Schaaf-Haas
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Mamer huet sou vill méi 
Potential, wéi eng „Bling-
Bling“ Gemeng ze sinn! 

Mir kéinte Virreider am 
Ëmwelt- a Klimaschutz 
sinn an eng liewenswäert 
Gemeng fir déi nächst 
Generatiounen erschafen. 
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Mir sinn ëmmer frou iwwer nei Memberen  
a Bierger*innen déi sech mat Iddien, Froen  
a Virschléi un eis wenden. Zéckt net fir iech  
bei eis ze mellen: mamer@greng.lu 

Nous voulons entendre vos idées, propositions  
et doléances en tant que citoyen.ne.s.  N’hésitez  
pas de nous contacter : mamer@greng.lu

Meilleurs vœux pour le Nouvel An !

En ce début de la nouvelle année, déi gréng Mamer vous 

invitent à leur pot du Nouvel An. 

Dimanche, le 22 janvier à 11 heures au «Mamer Schlass». 

Alles Guddes am Neie Joer!

Am Ufank vun dem neie Joer lueden déi gréng Mamer Iech op 

hiren Neijoerschpatt an. 

Sonndeg, den 22. Januar um 11:00 am «Mamer Schlass».

Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt!

A Presenz vun eise Parteipresident*innen an weideren  

nationale Mandatairen

All the best for the new year!

At the beginning of this new year, déi gréng Mamer would 

like to invite you to a New Year’s drink.

Sunday, 22 January starting 11am in the «Mamer Schlass».

INVITATIOUN NEIJOERSCHPATT

INVITATION NEW YEAR’S DRINK
INVITATION POT DU NOUVEL AN

22.01
@11:00
MAMER SCHLASS


