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ENG “ECOCITÉ” FIR D’GEMENG BETZDER!

LOGEMENT

Iwwerall am Land ginn Wunnengspräisser staark an d’Luucht. 2016 war et national eng Hausse vu 5,6%. D’Gemeng
Betzder kritt des aktuell Entwécklungen am Logementmarché besonnesch ze spiere. De Praiss fir een Ar zu Rued-Sir
läit deelweis schonns bei iwwer 100,000 Euro an den Praiss
vun engem m2 an engem Appartement an der Gemeng zwëschen 4200 a 4900 Euro. Well d’Land weider wiist an d’Stad
Lëtzebuerg, wéinst der staarker Zentralisatioun, sech weider op d’ländlech Gemengen ausdehnt, wäert dësen Trend
an den nächste Joerzéngten nëmmen nach zouhuelen.
Ventes d’appartements existants (période du 1er avril 2016
au 31 mars 2017)
Ventes d’appartements existants
Période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Troisvierges

Prix de vente moyen
des appartements existants

Weiswampach

nombre de ventes insuﬃsant
moins de 3 301 €/m²

Clervaux

Wincrange

Ee Beispill: “Song” Ecovillage zu Ithaca, New York, USA (Source: http://ecovillageithaca.org)

de 3 301 à 3 700 €/m²
de 3 701 à 4 200 €/m²

Wiltz

plus de 4 900 €/m²

Kiischpelt

Winseler

Putscheid

Lac de la Haute-Sûre

4 839 €/m² : moyenne du pays
Vianden

Goesdorf
Bourscheid

Boulaide

de 4 201 à 4 900 €/m²

Parc Hosingen

Tandel

Esch-sur-Sûre

Erpeldange-sur-Sûre
Diekirch
Feulen
Bettendorf Reisdorf
Ettelbruck
Grosbous
Wahl
Rambrouch
Beaufort
Mertzig
Schieren Vallée de l'Ernz
Berdorf
Colmar-Berg
Nommern
Préizerdaul Vichten
Echternach
Waldbillig
Bissen
Rosport
Redange
Larochette
Consdorf
Useldange
Ell
Heffingen
Boevange-sur-Attert
Mompach
Mersch
Bech
Fischbach
Beckerich
Saeul
Manternach
Lintgen
Mertert
Tuntange
Junglinster
Biwer
Septfontaines
Lorentzweiler
Hobscheid
Betzdorf
Grevenmacher
Kehlen
Steinsel
Koerich
Kopstal
Walferdange Niederanven
Flaxweiler
Steinfort
Mamer

Schuttrange
Sandweiler
Wormeldange
Lenningen
Luxembourg-Ville
Bertrange
Contern
Dippach
Stadtbredimus
Hesperange
Kaerjeng
Waldbredimus
Leudelange
Bous
Reckange-sur-Mess
Weiler-la-Tour
Pétange
Remich
Dalheim
Roeser
Mondercange
Differdange Sanem
Bettembourg
Frisange Mondorf-les-Bains
Schifflange
Schengen
Esch-sur-Alzette
Garnich

Strassen

Kayl Dudelange

Rumelange
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Auteur : B. Darud, LISER, Juin 2017
Fonds de carte : ACT, LISER, 2015
Données statistiques : Publicité Foncière, calcul STATEC-Observatoire de l’Habitat
Note : Un minimum de 5 ventes d’appartements après sélection, rejet des extrêmes et traitements est requis pour aﬃcher le prix moyen communal.

Source: STATEC-Observatoire de l’Habitat (http://observatoire.liser.lu/pdfs/PE_Vente_Apparts_2017T1.pdf)

Dat ass besonnesch problematesch fir eis Jugend, déi
et schwéier wäerten hunn an hirer Heemechtsgemeng no
bei Famill a Frënn ze bleiwen. An engem Zäitalter wou Elteren et scho schwéier hunn well se zu zwee musse schaffe goen, mussen se dann och nach op d’Proximitéit vun
der Famill verzichten déi villäicht heiansdo eng Hand mat
upake kéint. Et ass och eng problematesch Situatioun fir
de sozialen Zesummenhalt – net nëmmen ass Inegalitéit am
gaange Staark zou ze huele, mee jonk Leit di sech jorelaang a Veräiner staark engagéiert hunn an zum gemeinsame
Wuel vun de Veräiner bäigedroen hunn, ginn op eemol aus
hirem Ëmfeld erausgerappt wann se bei eis keng abordabel
Wunneng fannen.
An dëser komplexer a schwiereger Situatioun, begréisst
d’CSV Betzder d’Aarbecht déi bis elo an dësem extrem
wichtegen Dossier gemaach ginn ass: D’Gemeng huet elo
6 Wunnengen déi zu engem soziale Präis verlount ginn.
Dat ass e gudden Ufank. Leider awer och erëm just eng

Drëps Waasser op engem gliddege Steen!
Dofir setzt d’CSV Betzder sech a fir e neit Wunnkonzept an
der Gemeng Betzder ze lancéieren dat besonnesch Jonk Leit
aus der Gemeng cibléiert: Mir wëllen eng “Ecocité” bauen!
Eng Ecocité ass besonnesch vun de folgende Qualitéiten definéiert:
- 100% erneierbar a responsabel Energie
- Passivhaiser
- Nëmme natierlecht Baumaterial (z.B. Holz) dat vu responsabele Sourcë kennt
- Keng Pestiziden oder soss schiedlech Chemikalien
- Méi Autonomie an der Liewensmettel-versuergeng:
- E kommunale Gaart wou jiddereen Uebst a Geméiss
uplanze kann
- Plaatz fir Déieren ze erhaalen (z.B. Héngerstall, Weier mat
Fësch, etc.)
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- En zentrale Pavillon fir Versammlungen an kulturell Aktivitéiten déi e staarke sozialen Zesummenhalt an Noperschaft fuerderen
- Eng lokal an sozial Épicerie an Bäckerei
- Eng kleng Bibliothéik mat Büroen fir Leit déi vum Télétravail kënne profitéiren oder soss onofhängesch oder flexibel schaffen
- Eng autofräi Zone mat alternativen Transportméiglechkeeten déi en Liewensstil ouni Auto erméiglechen
- Souwuel ekologesch wéi och ästhetesch Harmonie mat
Natur an Ëmwelt

Mat dësem Konzept hoffe mir bannend den nächsten 12
Joer abordabele Wunnraum fir bis zu 500 Leit ze schafen
déi en direkte Lien mat der Gemeng hunn. Et handelt sech
besonnesch em déi di hei an d’Schoul gaange sinn oder
laang hei gewunnt hunn mee déi wéinst den Haussen um
private Marché sech et net leeschte kënne fir hei ze bleiwen.
De Sektiounspresident Christopher Lilyblad (lénks) an de
Jean-Marie Wagner (riets) no enger Visite mat der Direktioun vun
der SNHBM

D’CSV Betzder huet sech schonns mat der Direktioun
vun der SNHBM getraff, déi sech bereet erkläert huet
fir mat der CSV un dësem innovative Projet matze-

QUALITÉIT. TECHNIK.
SÉCHERHEET.

EIS SCHOUL		

Duerch den immense finanziellen Drock op d’Famillen, ass
et de meeschte Koppelen net méiglech nëmme mat engem
Akommes iwwert d’Ronne ze kommen. Esou ass et, dat béid
Partner musse schaffe goen an d’Kanner duerch Drëtter musse betreit ginn. Die meescht vertrauen hir Kanner der Maison
Relais un.
Dofir ass et wichteg dat d’Gemeng an dësem Beräich hier
Verantwortung iwwerhëlt an dëse Service de Bierger a Biergerinnen ze Verfügung stellt. D’Infrastrukturen an der Gemeng
Betzder loossen sech weisen a goufen eréischt rezent duerch
eng Annexe beim Bësch – der Bësch Crèche – weider ausgebaut. Dobäi kommen nach weider Raimlechkeeten am neie
Schoulkomplex, déi fir d’Rentrée 2017-18 a Betrib ginn. Mee
eleng mat flotte Gebaier ass et net gedoen. Och Q
 ualitéit vun
der Betreiung ass ons wichteg.
An Zukunft wëlle mir weider drun schaffen d’Qualitéit vun der
Betreiung op engem héijen Niveau ze haalen an dës nach weider auszebauen. An dem Sënn begréisst d’CSV Betzder d’Konzept vum “Welt Atelier” an onser Maison Relais.
D’CSV Betzder sëtzt sech an,
- dat all Kand aus eiser Gemeng eng Platz an der Maison
Relais garantéiert huet,
-
dat d’Infrastrukture permanent der steigender Demande
ugepasst ginn,
- fir eng qualitativ héichwäerteg an équilibréiert Ernärung mat
lokalen a regionale Produkter, an
- dat Betreiung vun onse Kanner op engem kloren Konzept
berout.

Frou si mir, dat duerch d’Initiativ vun der CSV Betzder, an Zesummenaarbecht mam SNJ (Service National de la Jeunesse)
an de Gemengeverantwortlechen, ons Schoulkanner, wei och
d ‘Kanner an der Maison Relais, ab der Rentrée vum éischte
„Makerspace“profitéieren kënne. Hei kënnen ons Kanner ënner fachlecher Uleedung, selwer kreativ sinn, hier Iddie weiderentwéckelen a mat modernsten technesche Moyenen an
d’Realitéit ëmsetzen. D’Ziel ass et de Kanner Spaass un der
Technik ze vermëttelen, Zesummenaarbecht ze förderen
an Talenter am Beräich Technologie an neie Medien ze
entwéckelen.
Ons Schoul ass a bleiwt fir d’CSV-Betzder e wichtegt Thema.
Mam neie Schoulkomplex ginn elo déi néideg Raimlechkeeten zu Verfügung gestallt fir déi nächst Joren. Domat ass et
eleng net gedoen, mee och déi “Aal Schoul” muss weiderhin
ugepasst gi fir den neien Erausfuerderungen am Enseignement gerecht ze ginn an fir eng héichwäerteg Ausbildung fir
jiddereen ze garantéieren. Mir si frou dat am neie Gebai elo
konnten héich modern digital Tafelen installéiert ginn. Mee
och all die aner Säll sollen esou modern équipéiert ginn.
De Schoulhaff gouf viru Jore mat vill Léift vu Schüler, Elteren a Schoulpersonal ugeluecht. Dësen ass awer haut op ville
Platzen an engem schlechten Zoustand. Et gëtt elo Zäit fir de
Schoulhaff ze renovéieren.
D’ Sécherheet vun onse Kanner an der Schoul an um
Schoulwee leit ons besonnesch um Häerz. Hei gëllt et
nieft dem “séchere Schoulwee” déi dach munchmol chaotesch
Zoustänn um Parking virun der Schoul ze léisen. Mat engem
neie Park Konzept an engem nei gestalte Kiss & GO wëlle mir
d’Problemer léisen.

schaffe. De Standuert vun enger éischter Ecocité kéint
eventuell zu Bierg entstoen, wou d’Gemeng scho grouss
Terraine besëtzt an domat de Wunnraum fir Leit aus der
Gemeng subventionéiere kann, ouni dass d’Gemeng domat
e finanzielle Verloscht abéisse misst. Ouni privat Promoteure, géif de Wunnraum vun der Gemeng entweder verlount ginn oder duerch Baugruppen selbstänneg erschloss
ginn fir de maximum un Rentabilitéit fir d’Awunner vun der
Gemeng ze garantéieren. Transparent Prozeduren géinge
versecheren dass d’Wunnengen fair a no sozialen Critèren
verlount oder verkaaf ginn.
D‘CSV Betzder wëll mat dësem innovative Konzept um
kommunale Plang eis Problemer am Logement upaken an
e Beispill setze fir eis och um nationalen Niveau no vir ze
brengen!

FINANZIELL
NOHALTEGKEET
A LOKAL
EKONOMIE
D’SES ass bei wäitem de gréisste Contributeur zum
Impôt Commercial Communal (ICC) vun der Gemeng
an domat och eng wichteg Source fir eis finanziell Nohaltegkeet. Och mat der Gemengefinanzreform vun
2016 bleift d’SES e wichtege Partner fir eis. Aus dësem Grond waren eng Reih Kandidate vun der CSV
Betzder op Visite bei der SES.

CSV Betzder op Visite bei der SES

D’CSV Betzder wëll sech awer och dofir asetzen dass
d’Gemeng e staarke Partner fir Kleng- a Mëttelbetriber (PME) gëtt fir eng dynamesch an innovativ lokal
Wirtschaft unzekuerbelen, zemools am artisanale Beräich, wéi och an der Ecoinnovatioun. D’CSV Betzder
well duerch d’Aféirung vun enger Zone économique artisanale zu der ekonomescher Dezentraliséierung am
Land bäidroen. Dëst erméiglecht méi no zu Doheem
schaffen ze goen an manner am Trafic ze stoen, wat
all Dag wäertvoll Stonnen erspuert a gläichzäiteg CO2
Emissiounen reduzéiert.
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