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“DÉI	GRÉNG	SUESSEM”	

Stellungnahm	zum	“Avis	CONTOURNEMENT	NIDDERKÄERJENG”	

Gemengerot	vum	3.	Juli	2016	

	

Här	Buergemeeschter,	

léif	Kolleginnen	a	Kollegen	äus	dem	Schäffen-	a	Gemengerot,	

léif	Vertrieder	vun	der	Press,	

léif	Bierger,	

	

- Zënter	 méi	 ewéi	 20	 Joer	 gin	 et	 lo	 schon	 Diskussiounen	 iwert	 dee	

Contournement	 vu	 Nidderkäerjeng	 a	 wéi	 déi	 Diskussiounen	

ugefaangen	hun,	wor	d’Situatioun	nach	eng	ganz	aner	wéi	haut:	

o vill	 manner	 Verkéier	 an	 domadder	 och	 vill	 manner	

Ofgasbelaaschtung	

o keng	Natura	2000	Zone	

- “NO	WAY”	huet	et	dofir	 richtegerweis	déi	 lescht	20	 Joer	geheescht,	

virun	 allem,	 well	 just	 1	 eenzeg	 Variant	 ëmmer	 erëm	 länger	 am	

Gespréich	bliwwen	ass	a	keng	nennenswäert	Alternativen	virgeschloe	

gi	sin	
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- Ech	wëll	hei	och	ganz	kloer	soen	datt	et	dem	groussen	Engagement	

vun	 eise	 Gemengeverantwortlechen,	 Associatiounen	 ewéi	 dem	

Mouvement	 écologique,	 Natur	 an	 Ëmwelt,	 der	 BIGS	 a	 ganz	 villen	

interesséierte	Bierger	 ze	 verdanken	ass,	datt	 et	nët	 scho	 laang	 zum	

Bäu	 vun	 enger	 Variant	 “1”	 komm	 ass	 an	 datt	 elo	 eréischt	 Etuden	

iwwer	alternativ	Varianten	vum	MDDI	realiséiert	gi	sin	

- D’Situatioun	 huet	 sech	 awer	 besonnesch	 an	 de	 leschte	 Joren	

dramatesch	 geännert	 an	 de	 stännegen	 wirtschaftleche	 Wuesstum	

huet	 et	 mat	 sech	 bruecht,	 datt	 de	 Verkéier	 (haaptsächlech	 duerch	

d’Frontalieren	 an	 de	 Schwéierverkéier)	 op	 den	 groussen	 Axen	 vun	

eise	Grenzen	a	Richtung	Stat	drastesch	zougeholl	huet.		

- D’Usiddelen	 an	 de	 permanenten	 Äusbäu	 vun	 Aktivitéits-	 a	

Geschäftszonen,	vun	Sports-	a	Schoulinfrastrukturen	op	enger	an	där	

selwechter	 Strooss	 duerch	 Nidderkäerjeng	 hun	 nët	 grad	 zur	

Verbesserung	 vun	 der	 Verkéierssituatioun	 am	 Zentrum	 vun	 eiser	

Nopeschgemeng	bäigedroen.	

- Et	 muss	 een	 dohier	 däitlech	 soen,	 datt	 esouwuel	 déi	 virecht	

Regierungen	ewéi	och	déi	Käerjenger	Gemengeverantwortlech	an	de	

leschte	 Joren	 deels	 geschlof	 hun	 an	 deels	 eng	 falsch	 a	

kontraproduktiv	Politik	bei	der	Mobilitéit	a	beim	Aménagement	vun	

hierem	 Gemengenterritoire	 gemaach	 hun.	 Ëmmerhin	 ass	 awer	

d’Duebelgleisegkeet	 vun	 der	 Zuchstreck	 Rodange-Stat	 an	 d’Wee	

geleet	gin.	
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- Duerch	 déi	 falsch	 Entscheedungen	 sti	mer	 elo	 virun	 der	 Situatioun,	

datt	mer	 d’Gesondheet	 an	 d’Liewensqualitéit	 vun	 de	 Suessemer	 an	

de	 Käerjenger	 Bierger	 géint	 eng	 deelweis	 Zerstéierung	 vun	

Naturschutzzonen	an	de	Bäu	vun	enger	neier	Strooss	ofweie	mussen.	

Dat	ass	fir	eis	gréng	Suessem	sécherlech	keen	einfachen	Exercice.	

- Bei	genauer	Analyse	vun	den	eenzelnen	bauleschen	Varianten	muss	

ee	 leider	 feststellen,	 datt	 all	 déi	 Varianten	 ee	 groussen	 negativen	

Impakt	op	d’Natur	hun.	Am	Sënn	vum	Schutz	an	dem	Erhalen	vun	der	

Natur	géif	dohier	a	priori	nëmmen	eng	“0”	Variant	a	Fro	kommen.	

- Am	Avis	vum	Schäfferot	stinn	eng	sëllechen	Virschléi,	déi	ouni	Zweifel	

a	grousse	Moossen	zur	Verbesserung	vun	der	Verkéierssituatioun	an	

der	 Ofgasbelaaschtung	 am	 Zentrum	 vu	 Nidderkäerjeng	 bäidroe	

kënnen	a	wäerten.	Enger	Partie	vun	deene	Moossnahmen	ass	bei	der	

Simulatioun	 2020	 vun	 der	 “0”Variant	 an	 der	 Etude	 vum	MDDI	 och	

schons	 Rechnung	 gedroe	 gin.	 Läut	 der	 Etude	 bréngen	dës	Mesuren	

alleng	 allerdings	 nët	 déi	 gewënschte	 Resultater.	 D’Gesondheet	 vun	

all	de	Bierger,	Suessemer	a	Käerjenger,	steet	fir	“déi	gréng”	Suessem	

un	 alleréischter	 Plaz	 a	 mär	 all	 kënne	 leider	 hei	 an	 elo	 nët	 matt	

Sécherheet	 garantéieren,	 datt	 all	 déi	 an	 eisem	 Avis	 virgeschloe	

Mesuren	 d’NOX-Wäerter	 op	 der	 ganzer	 N5	 am	 Zentrum	 vu	

Nidderkäerjeng	 considérablement	 an	 dauerhaft	 ënnert	 den	

zoulässege	Grenzwäert	vun	40	µg/m3	brénge	wäerten.	

- Sollt	 d’Regierung	 et	 awer	 nët	 fir	 néideg	 halen,	 weider	 détailléiert	

Studien	an	Optrag	ze	gin	fir	den	Notzen	a	virun	allem	d’Resultat	vun	
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de	 proposéierten	 alternativen	 Mesuren	 am	 Kader	 vun	 enger	 “0”	

Variant	 festzestellen	 an	 trotz	 allem	 um	 Bäu	 vun	 engem	

Contournement	festhalen,	si	fir	“déi	gréng”	Suessem	folgend	Punkten	

evident:		

1) datt	 déi	 vun	 der	 Regierung	 zréckbehale	 Variant	 enger	

juristescher	 Iwwerpréiwung	 betreffend	 hierer	 Légalitéit	

standhält	

2) datt	déi	néideg	Kompensatiounsmoossnahmen	do	musse	geholl	

gin,	wou	den	 Impakt	op	d’Natur	och	am	gréissten	ass	 an	wou	

déi	 meeschten	 Natur	 zerstéiert	 gëtt,	 vereinfacht	 ausgedréckt:							

do	wou	een	op	där	enger	Säit	vum	Bësch	eppes	eweghëllt,	muss	

een	 op	 där	 anerer	 Säit	 vum	 Bësch	 eppes	 neies	 dohinner	

maachen.	 Wichteg	 ass	 och,	 datt	 déi	 ugeduechten	

Kompensatiounsmoossnahmen	 esouwuel	 quantitativer	 ewéi	

och	qualitativer	Natur	musse	sin	an	datt	d’Suessemer	Bierger	an	

de	Gestaltungsprozess	matt	agebonne	solle	gin	

3) datt	all	aner	virgeschloe	Mesuren	totzdem	réaliséiert	solle	gin,	

dat	sin	ënner	anerem:	

§ Promotioun,	 Verbesserung	 an	 Äusbäu	 vum	 ëffentlechen	

Transport	 a	 vun	 der	 Mobilité	 douce,	 lokal,	 regional	 a	

national,	z.B.:	

• nei	Quais’en	a	Garen	an	der	Périphérie	vun	der	Stat	

• nei	a	besser	Verbindungen	an	Horairen	

§ Bäu	vu	grousse	P&R	Parkingen	
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§ Promotioun	vun	der	Elektromobilitéit	

§ Promotioun	 vu	 Co-voiturage	 an	 Développement	 vu	 Car-

sharing,	och	an	der	Groussregioun	

§ eng	Tram-	oder	BHNS-Linn	am	Süden	vum	Land	a	vun	der	

Stat	an	de	Süden		

§ etc...	

	

Wéi	ass	dann	lo	d’Positioun	vun	déi	gréng	Suessem	zum	Avis	dee	mer	

haut	de	Mëtteg	sollen	ofstëmmen.	

Mer	wäerten	dësen	Avis	mat	JO	stëmmen.	

	

Myriam	CECCHETTI	 Chantal	FABER-HUBERTY	 Alain	CORNÉLY	

						Échevine	 	 					Conseillère	 	 	 Conseiller	


