Kolleginnen a Kollegen aus dem Gemengerot, där Hären vun der
Press.
Am Numm vun der Grénger Fraktioun well ech fir d’éischt dem
Député-Maire vun der Gemeng Suessem, der 1. Schäffin , der
Gemengesekretärin mat de Leit aus dem Gemengesekretariat, dem
Personal aus dem Service financier e grousse Merci soen fir
d’Presentatioun vum Budget 2016.
Dëse Budget ass wéi déi Jore schonns virdrun, ewei sot den
Buergemeschter en Meindeg bei der Présentatioun vum Budget, dass
e Budget an der Kontinuitéit vun de ville Projeten, dei mer an de
leschten 10 Joer an d’Weeër geleet hunn. Fir eis dei Gréng ass genau
den 20. Budget den mer mat ausgeschafft hun an ëmmer an der
Kontinuitéit an zum Wuel vun eise Bierger.
Dëst Joer wäerte vill nei geplangte Projetë starten: zu Suessem déi
nei Sportshal ewou mer hoffen dass mer geschwënn den éischte
Spuetenstech maachen, um Belval-Sud déi nei Schoul dei waert
endlech ugefank ginn, d’Renovatioun Schoul Scheierhaff, den Ediff
Belval.
An enger Gemeng wéi Suessem huet all Ressort wichteg Aufgaben a
Funktiounen. An 4 vun dëse Ressorten déi eis Gréng awer
besonnesch um Häerz leien, et sin dat d’Emwelt-, d’Mobilitéits-,
Schoul-,an Jugendpolitik, gëtt zanter 2 Jorzéngten eng gutt Aarbecht
geleescht an d’Resultater loosse sech weisen.
An och dëse Budget vun 2016 weist ganz däitlech d’Bereetschaft vum
Schäfferot fir an dëse Beräicher an der Kontinuitéit weiderzeschaffen
an domadder an eng nohalteg Zukunft vun eiser Gemeng ze
investéiren.
Hei e puer Beispiller

1. An der Ëmwelt. Wéi kënne mir als Gemeng mam gudde Beispill
virgoen, beim Waasser, Elektresch, Gas a Mazout? Mais dass mer eis
d’Gemengegebaier, déi et schonns ginn, nach besser isoléieren?
Do wier jo de Projet Haus 2020.
Sensibilisérungskampagne bei eise Matbierger an Matbiergerinnen,
fir nach manner Müll ze produzeieren, an manner Energie ze
verbrauchen.
Dann de Masterplang fir eis ëffentlech Luuchten op eise Stroossen,
d’Konventioun mat My Energy. Dëst alles ass enorm wichteg am
Kader vum Klimapakt.
Datt d’Gemeng op de Wee geet, bei eegene Fester esou wéineg
Offall wéi méiglech wëllen ze produzéiren, ass nëmmen ze
begréissen,
Eis Noerhuelungsgebidder, wéi de Galgebierg resp. d’Suessemer
Schlass stinn och an dësem Budget:
2.Mobilitéit. Am Kader vun der Mobilitéit soll dat nächst Joer nach
ee vun de Schwéierpunkten de Reseau Velo’Ok sinn.
Den Fussgängerleitsystem ass 2015 agefouert ginn a soll an den
nächste Joeren ausgebaut ginn.
De Fuhrpark un Gemengenautoe soll nach weider mat Elektroautoen
ausgebaut ginn.
Dat bestehend Busnetz nach besser unzepassen
3. Schoul. Eng nei Schoul fir den Enseignement fondamental mat
Maison Relais an enger Sportshal um Belval-Sud.
Renovatioun vun der Schoul Scheierhaf.

Eng nei Constructioun vun engem Gebai fir D’Education différenciée
um Belval-Sud.
Nei Heizung fir den Turnsall Bieles-Post, neie Buedem fir den Turnsall
Schoul 2000.
4.Kanner an Jugend. Um Belval-Sud do soll an den nächste Joeren
eng Gemengecrèche opman.
Gëtt och dru geduecht a geplangt fir eng Bësch-Crèche ze
realiséieren.
An de Jugendhaiser do si mir lo mat 4 Mataarbechter optimal
opgestallt.
Dat sin alles Projete fir 2016, déi eis dei Gréng um Häerz leien.
Ech well Iech elo erspueren all dei aner wichteg Projeten an déi
verschidden Ausgaben nach eemol opzezielen, well et sinn der ganz
vill. De Buergermeeschter an eis 1. Schäffin haten dëst de leschte
Méindeg am Detail gemaach.
Et war gewosst, dass a Joeren, wou mir eng Rei Projeten um
Programm hätten, dëst eng zolitt Belaaschtung fir d’Gemengekees
bedeite géif. Fir all déi Projeten ze finanzéieren, ass 2016 e Prêt
virgesinn, also 7,05 Mio.€. Wann déi Sue geléint ginn, huet eis
Gemeng den 31. Dezember 2016 eng Schold vu ronn 24,1 Mio. €.
Domadder géif d’pro Kappverschëldung op 1.452 € eropgoen. Mee
wéi de Buergermeeschter an déi 1.Schäffin bei der Presentatioun
vum Budget schonns soten, ass dat awer nach raisonnabel. Dass se
awer dovun ausginn, dass se de Prêt 2016 net mussen mussen
ophuelen.
Op där anerer Säit realiséiere mir Projeten, déi fir nächst
Generatioune geduecht sinn; sou dass et ze vertrieden ass, dass

d’Bezuele vun deene Projete sech iwwer 20 Joer zitt. Alles dat si
Projeten, déi op mannst an den nächsten 20 Joer dem Awunner
wichteg Servicer garantéieren.
Op eppes wollt ech nach agoen, 2016 wäerte mir iwwer 16.600
Awunner an der Gemeng Suessem kommen. Méi Leit erfuederen och
méi Aarbechtsplazen. Sou ginn dat nächst Joer 25 Persounen
agestallt, huet de Buergermeeschter verlaude gelooss. Also den
31. Dezember 2016 wäerten dann 585 Salariéen op der Gemeng
beschäftegt sinn. Dofir mengen mir, dass d’Gemeng Suessem, déi an
engem ganz schnelle Rhythmus wiisst, gutt opgestallt wäert sinn, wat
d’Personal ugeet.
De Schäfferot ass natierlech och ugehale fir d’Dépenses ordinaires
(z.b. Personalkäschten, déi 62,80 % ausmaachen zwar 0,5 % manner
ewei 2015 an ouni den CIPA awer nach 50,22 % ausmaachen) ganz
gutt am A ze behalen .
Fir eis ass dëse Budget ee bei deem d’Schwéierpunkten aus de
leschte Joren virugefouert ginn. An et ass dofir selbstverständlech,
dass mir all zesumme mussen oppassen fir déi finanziell Efforten, déi
virun eis leien, meeschteren ze kënnen.
Mir Déi Gréng waerten dese Budget vun der Kontinuitéit mat JO
stëmmen.

Alain Cornély

