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SCHÉI FEIERDEEG & ALL GUDDES FIR 2021!

MARC RIES
1te Schäffen
Tel. 621 381 244
@ marc.ries@betzder.lu

AGENDA

SYLVETTE SCHMIT-WEIGEL
2te Schäffen
Tel. 621 160 165
@ weigelsc@pt.lu

Op Grond vun der sanitärer
Kris, kënne mir momentan
keen Agenda 2021 festleeën.
Terminer gi kuerzfristeg iwwert
www.betzder.csv.lu a
facebook.com/csvbetzder
matgedeelt.

D’EKIPP VUN
R
DER CSV BETZDE

OLI SIGURDSSON
Conseiller
Tel. 661 377 458
@ olafur@pt.lu

DU WËLLS MATSCHAFFEN?
IDDIEN AN TIPPS MATBRÉNGEN?
FLOTT A LËSCHTEG MOMENTER VERBRÉNGEN ?
DU BASS HÄERZLECH WËLLKOMM !
Tel. 621 415 705 (Lynn Zovilé, Sektiounpresidentin)
@betzder@csv.lu

KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV BETZDER

SYLVETTE SCHMIT-WEIGEL, 3 JOER CONSEILLÈRE
A SÄIT SEPTEMBER 2TE SCHÄFFEN AN DER GEMENG

VERSION FRANÇAISE DISPONIBLE SUR
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v. l. n. r. : Christian Louis, Marc Hemmerling, Carole Engel, Liette Kremer, Michèle Schlink, Lynn Zovilé, Paul Dupont, Sylvette Schmit-Weigel,
Pierre Bintz, Jean-Marc Baldato, Marc Ries, Oli Sigurdsson, Marie-Josée Frank, Dina Post.
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KLIMAWANDEL, KLIMAKRIS, KLIMAKATASTROPH
ODER KLIMANOUTSTAND ?
och nees alles einfach zeréckgebaut ka ginn.
D’Baumaterial fir dës Crèche kënnt
haaptsächlech aus der Regioun. Och hei
zielt d‘Kreeslafwirtschaft. Esou gëtt zum
Beispill de Leem vun der Rothoicht,
dee beim Bau vum Pompjeesbau ausgebaggert gouf, benotzt fir d’Maueren ze
bauen. D’Holz kënnt zum Deel vum Café
de l’Amérique vun Ouljen a vun der aler
Schoul vu Betzder.

Wéi och ëmmer wat fir een Term benotzt
gëtt, am Endeffekt ass kloer datt mir alleguerte mussen handele fir en katastrophale Klimawandel ze vermeiden. Jidderee
muss dozou bäidroe fir déi negativ Emissioune staark ze reduzéieren.
Och d’Gemeng Betzder denkt global an
handelt lokal fir och hiren Deel bäizesteieren.
Dobäi setzt d’CSV Betzder an hirer Politik
verstäerkt op d’Produktioun vun erneierbar Energien. Virop op de Solarstroum
deen duerch d‘Photovoltaikanlage produzéiert gëtt.
Haut ass d’Gemeng just am Besëtz vun
enger eenzeger sougenannter Photovoltaikanlag zu Ouljen. Zesumme mat den
Anlagen, déi am private Besëtz sinn, produzéieren mir all mat erneierbar Energien
an onser Gemeng trotzdeem nëmme 7,5%
vum Gesamtverbrauch u Stroum.
Dofir huet d’CSV zesumme mat hirem Koalitiounspartner sech rezent am Kader vum
Klimapakt een ambitiéis Zil gesat. Bis 2030
wëlle mir d’Produktioun ëm iwwer 300%
steigeren, fir dann 25% vum Gesamtverbrauch u Stroum iwwer erneierbar Energien ze produzéieren.
Dofir investéiert d’Gemeng gezilt an nei
grouss Photovoltaikanlagen. Eng Éischt
geet ufangs 2021 a Betrib. 190 kWp produzéiert déi nei Anlag, déi op der Sportshal
zu Rued installéiert gëtt. Am nämmlechte
Joer gëtt och eng weider Anlag, mat bal
200 kWp, um Hall technique zu Bierg installéiert. Weider Photovoltaikanlage kommen op déi nei Crèche an op Tennishal zu
Rued. Hei kënne weider 100 kWp produzéiert ginn. An den nächste Jore kommen
nach weider Anlagen zu Bierg an zu Rued
dobäi.
Och wäert d’Gemeng weiderhin d’Privatleit bei der Installatioun vu Photovoltaikanlage finanziell ënnerstëtzen.
Parallel versiche mir och de Verbrauch
drastesch ze reduzéieren andeems mir
d’Energieeffizienz vun onse kommunalen
Infrastrukture steigeren.

Mat dësem Zil hu mir e 4-Jores-Plang
opgestallt fir no an no sämtlech Stroosseluuchten op eng effizient LED Beliichtung
ëmzerëschten.
Klimapakt, Klimaberoder a Klimateam; Wierder, déi villäicht net all Bierger geleefeg sinn.
D’Gemeng huet 2013 de Klimapakt mam
lëtzebuerger Staat ënnerschriwwen. E
Pakt an deem sech d’Gemeng verpflicht
verschidde Moossnamen am Beräich Klimaschutz ëmzesetzen an als Géigeleeschtung finanziell Ënnerstëtzung kritt.
Ënnerstëtzt duerch en externe Klimaberoder
an duerch e Klimateam, schafft d’CSV mat
hire Partner u ville klengen a grousse Mesurë
fir onsen Deel zum Klimaschutz bäizedroen.
An deem Kader huet d’Gemeng Betzder an
dësem Joer e Leitbild ausgeschafft a sech
dobäi ambitiéis Ziler gesat. Wou nieft dem
Energiespueren an Energien aus erneierbar
Energien gewannen, och eng méi nohalteg
Entwécklung vun onser Gemeng am Vierdergrond steet.
Déi nei Crèche zu Rued soll all dësen Ziler entspriechen. Hei gëtt konsequent op
d’Reduktioun vum Verbrauch vun Energie
gesat. D‘Liicht an d’Wäermt vun der Sonn
gi prioritär genotzt fir de Gesamtverbrauch
ze reduzéieren. Déi reschtlech Energie gëtt
zu 100% iwwer erneierbar Energiequelle
gewonnen.
Och gi mir beim Bau ganz nei Weeër. Kreeslafwirtschaft steet am Vierdergrond. All
d’Materialien, déi beim Bau verschafft ginn,
mussen och nees spéiderhin fir aner Zwecker
weiderverwent ginn. Näischt gëtt gepecht,
alles gëtt geschrauft oder geklemmt fir datt

GENERALVERSAMMLUNG 2020

04.02.2020
Eng flott Generalversammlung a Presenz vum Parteipresident Frank Engel, Bezierkspresident Max Hengel an Député-maire Léon Gloden.

Am Beräich vun der Offallwirtschaft sinn
d’Ziler net manner héich. Bei der Recyclingquot wëlle mir e Minimum vun 65%
erreechen an de Rechtoffall soll op 150 kg/
Awunner pro Joer reduzéiert ginn. Fir dem
neien Offallgesetz wéi och dem Prinzip
vum Pollueur-payeur gerecht ze ginn, gëtt
ab dem Joer 2022 den Offall an de Poubelle gewien.
D’Zil ass et fir de Bierger an enger éischter
Phas ze sensibiliséiere fir manner Offall ze
produzéieren a méi ze recycléieren. Jiddwereen kritt d’Méiglechkeet seng Gewunnechten ze änneren, ouni weider Käschten
ze hunn. An enger spéiderer Phas soll dann
nom Prinzip vum Pollueur-payeur verrechent ginn.

ZESUMME PACKE MIR DAT !
wichteg sinn: Famill, méi mateneen, net géinteneen, méi Rücksicht, Zesummenhalt, ee fir
deen aneren do sinn, Solidaritéit, Dankbarkeet,
Mutt behalen, bewosst handelen, Hoffnung…

Weider gëtt och op den Ausbau vun der
Mobilité active an onser Gemeng gesat.
Niewent enger neier Vëlospist tëschent
Rued-Sir an Nidderaanwen, déi ufangs
2021 fäerdeg ass, soll d’N1 zu Bierg a RuedSir zeréckgebaut ginn. Dobäi soll dem Vëlo
an dem Foussgänger méi Plaz ze gutt kommen.

Mir denken un déi Leit an ënnerstëtzen déi
Leit, déi dofir suergen, dass eise System
net zesummebrécht an déi eis Gesellschaft
opriicht erhalen. Hinne gëllt e grousse
MERCI.

Bei der Elektromobilitéit si weider 2
Chargy-Bornen 2020 en service gaangen
(Rued bei der Schoul a Place Nico Maria
Klein). Weider 3 Chargy-Borne kommen
2021 dobäi (Betzder, Ouljen a Menster).

Et ass schéin ze gesinn, dass et an dëse
schwéieren Zäiten esou vill Solidaritéit an
eiser Gesellschaft gëtt. Heiansdo kann een
duerch e klenge Gest engem aneren eng
grouss Freed maachen.

Zousätzlech sinn ab 2021 bei der Gemeng
just nach 100% elektresch bedriwwen Autoen fir d’Gemengeservicer am Asaz.

Mir kënnen alleguer eisen Deel dozou bäidroen, andeems mir eis un d’Mesuren halen
an een op deen aneren ziele kënnen.

Och wann all dës Moossname global gesinn nëmme kleng Schrëtt sinn, esou
droe si hiert dobäi fir de Klimawandel ze
stoppen.
MARC RIES

2020 : e Joer mat villen Aschränkungen an
e Joer vu Veronsécherung. Dës speziell Zäit
ass ermiddend, trotzdeem musse mir virsi-

chteg sinn, fir eis alleguerten ze schützen.
Villäicht kënne mir dës Zäit notze fir eis mat
all deene Saachen ze beschäftegen, déi esou

Mir sinn zouversiichtlech fir d’Zukunft a
freeën eis elo schonns fir erëm schéi Momenter zesummen ze verbréngen.
LYNN ZOVILÉ, MICHÈLE SCHLINK
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