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DP-INTERVENTIOUN ZUM BUDGET 2017
VUN DER GEMEEN MÄERTERT
Den 30. Dezember 2016 huet de Buergermeeschter Jérôme Laurent (LSAP) dem Gemengerot de Budget rectifé vun 2016 an de Budget vun 2017 virgestallt. Vu
dat d’Presseorganer uschléissend just dem Buergermeeschter seng Ried an de Bericht vun der Sëtzung gemailt kritt hunn fir iwwert den Haushalt ze beriichten, an de Gemeenesekretä, wéi schonn zenter Joeren beim Neijoersempfang de Budget vun 2017 nëmmen mat all sengen positiven Säiten virgestallt huet, deelt
DP-Fraktioun de Bierger hir Interventioun zu deene zwee Budgeten iwwert “Déi aner Klook „ hei mat.

Budget rectifié 2016
Vu dat am Joer 2015 ee Boni vun 3.624.000 Euro an
2016 ee bescheidene vun 248.000 Euro, awer 2016
och ee Mali vun 3.788.000 Euro ze notéieren ass,
bleift um Enn 2016 nach ee klenge Boni présumé
vun 84.000 Euro. Deen zwar am Equiliber bleift.
Dobäi muss een awer bemierken dat den Emprunt
vu 6 Milliounen net gemaach gouf, a verschidden
Subsiden an Subventiounen vum Staat (z.b. 1,6
Milliounen fir de Kanal oder 800.000 vun deene
zwee Terrainen (d’Manternacher Strooss an
d’Kolonie) net an de Recetten ze notéieren sinn.
Wat «dépenses extraordinaires« betrefft, sinn
och nëmmen 4,5 Milliounen investéiert ginn.
Verschidden Projeten déi am Budget 2016
ugekënnegt goufen sinn net realiséiert ginn.
DP- Fraktioun 2016 hat géint de Budget gestëmmt
aus Grënn,notamment wat d’Schoul- Stroossen- an
Bautenpolitik betrëfft. Wëll verschidden Projeten,
déi schlussendlech dann och 2016 net ëmgesat
goufen oder mol net ugefaange goufen, an déi dann
deelweis och nees 2017 am Budget stinn, wäerten
mir de Budget rectifié 2016 net stëmmen. „ sou de
Fraktiounsspriecher Armand Jaminet

Budget 2017
„Wat de Budget 2017 betrëfft huelen mir mol dat
Positiivt eraus“
An enger éischter Feststellung betreffend verschidde
Projeten, gesäit een, dat de Schäfferot seng grouss
Visiounen, déi hien an de Joren bis elo hat, am Joer
2017 net méi direkt realiséiert oder zeréck gestallt
huet, wat iisen Appui dann och huet.
Projeten am Budget ordinaire, wéi z,b.:
1. d’Ënnerstëtzung vun de „Services de secours“
2. d’Protection de la nature: (68 000 Euro )
3. dee neie Projet „Diversité biologique,“ wou 25
000 Euro virgesinn sinn.
4. dat fir d’Centres culturelles a Salles de fêtes ee
plus vun 100. 000 Euro ageplangt sinn,
5. och d’Ënnerstëtzung vun de Museken a
Gesangveräiner déi zur Kultur vun iiser Gemeen
bäidroen (de Beitrag vun der Museksschoul zu
Maacher ass zwar vun 2015 op 2017 ëm 75 000

Euro erop gaang). Mee ass awer an der Rei, vu
d’Konventioun déi mir mat hinnen hunn)
6. déi aktuell Schoulgebaier ëmmer an d’Rei musse
gehale ginn (Fënsteren an Dach)
Also Summa sumarum: ee plus vun 620 000
Euro, déi DP ënnerstëtzte kann.

Dépenses extraordinaires
(mir sinn nach ëmmer am Positiven wat de Budget
2017 betrëfft)
Averstane kann DP-Fraktioun sinn :
1. mat der Transformatioun vun der Gemeen (de
Montant vun 120 000 Euro ass zwar héich, mee
mir loossen iis vun de Pläng mol iwwerraschen)
2. mat der Acquisitioun vu Material fir den Service
technique, dee gebraucht gëtt fir d’Aarbecht am
Sënn vun der Bierger ze maachen.
3. dat de Gas zu Mäertert weider bis an Cité
Cerabati geluecht gëtt (500.000 Euro)
4. dat 250 000 Euro ageplangt sinn fir de „chauffage
urbain„ zu Bëlleg.
5. dat 2017 zirka 160 000 Euro manner am Budget
sinn fir d’ Halte Nautiquen op der Sauer a Musel
beim Fun Parc, an och fir d’ Kanustatioun (aus
deene bekannten Grënn)
6. d’Bus–Arrêtsen renovéiert ginn (Iwwregenshuet
DP-Fraktioun dës Renovéierung schonn emol
mëndlech am Gemeenerot gefrot)
Positiv ass och an dem Zesummenhang dat
verschidden Froen resp. Proposen vun der DP
sech am Budget erëmfannen, och wann et nëmmen
kleng Punkten sinn, wéi d’Iwwerdaachen vun
der Boulepist op der Esplanade, d’ Renovéierung
vun der Spillplaz bei der Schoul zu Bëlleg, d’
Verkéierssécherheet, asw
7. weider d’Erneierung vum réseaux souterrains zu
Mäertert
8. dat Waasserreservoiren mat 290.000 Euro
renovéiert an analyséiert ginn
9. endlech de Centre Culturel zu Bëlleg soll
moderniséiert a renovéiert ginn.
An zu gudder letzt, dann ass dat Positivt awer
gesot, de Schäfferot oder de Buergermeester direkt
reagéiert hunn wat d’ Problemer „Maisons relais

intégrées „betrëfft, an dem Gemeenegerot een neie
Projet zu Bëlleg presentéiert huet.
.All déi doten Projeten kënnen mir als DP
ënnerstëtzen, well se ze realiséieren sinn, a mir net
méi am Märchenland sinn. Mir gleewen zwar net
esou richteg dorunner, dat ass an deene letzen Joren
ëmmer nees bewisen ginn, wou villes ugekënnegt,
awer dann net ëmgesat ginn ass.

Kommen dann zu dem éier
Negativen wat den Budget
2017 betrëfft
1. D’Frais d’Etudes an Architekttekäschten sinn nees
1.6 Milliounen. Ass zwar manner wéi 2016, awer
iiser Meenung nach ëmmer ze vill oder ze héich
2. An dann dat wat all Joer erëm am Budget steet an
net ëmgesat gëtt:
• De Fëschléierwee/ 2015/16 an 17 mat 12.000
Euro
• D’Réfectioun vum Wee rue des Pépinières a
Richtung Aquarium; 2015/16 an 17 mat 25.000
Euro
• D’Planzenernéierung op RN1 2015 mat 20 000
Euro / 2016 mat 5000 Euro an 2017 nees 9.000
Euro
• De Dach vun der Schoul zu Mäertert: 2015 an
2016 mat 70.000 Euro. 2017 erëm mat 20.000
Euro
• Beschëlderung um Wäintourismus: 2016 mat
37 000/2017 erem 10.000 Euro
• Terrain op der Manternacher Strooss fir 550 000
Euro (deen steet scho 6 Joer am Budget
• D’Tennisterrain’en
mat
Clubhaus
a
Reuniounssall stoungen schonn 2015 an 2016
mat 50.000 Euro am Budget.
• 700.000 Euro sinn geplangt. Fir de Tennisbau
asw!! Da muss de Posten nach oft an déi nächst
Budgeten stoe kommen.
• Dee berühmten Tosch vun de Garagen op der
Lëtzebuerger Strooss mam Bauterrain am
• Zentrum vu Bëlleg (4.832 000 Euro). Mir wëllen
net méi hei an Detailer goen,well ech dat schonn
dat letzt Joer gemaach hat. Just ee Saz. Mir sinn
hei goud bei d’ Lisette gelooss ginn.
• D’Renaturatioun an de Waasserschutz bei der
Sauer. Do keent dir iis Positioun och wann
de Staat elo soll 100% vum Waasserschutz
iwwerhuelen.

• Zum Schluss iis Schoulen. Nëmmen
300.000 Euro sinn ageplangt fir zu Mäertert
Terrassement a Kelleren vun der neier Schoul.
Dat letzt Joer waren et nach 2,5 Milliounen.
• Fir d’Schoul zu Bëlleg ass näischt méi am
Budget virgesinn. Wéi dir Här Buergermeester
déi letzt Woch hei gesot hutt dat d’ Schoulen
iis zirka 30 Milliounen kéinte kaschten, dann
dauert et nach laang bis déi zwou Schoulen
stinn oder mir mussen ee groussem Emprunt
maachen, wat natierlech iis Gemeenescholdt
pro Kapp staark an d’ Luucht dreift.
• Wann schonn esou ee groussen Budget
fir Schoulen néideg ass, da bleift DP der
Meenung, dass mir just eng eenzeg Schoul
brauchen fir déi zwee Dierfer an zwar um
Schoulcampus hei zu Bëlleg, deen grouss
genuch däerft sinn. An den Transport gëtt et
och an aner Gemeenen déi vill méi grouss sinn
mat méi Dierfer. Mir mussen mat der klenger
Duerfpolitik ophéieren, an zwar wann dir zu
Bëlleg eppes kritt, da musse mir dat och zu
Mäertert hunn oder ëmgedréint
• Mir sinn och der Meenung dat déi kleng
Investitiounen an der Sportshal näischt méi
bréngen. Eng nei Sportshal sollt am Rahmen
vum Schoulbau ageplangt ginn.
D’Finanzkommissioun huet an hirem Rapport vum
20.12.2016 och festgehal dat verschidden Posten
vun den Depenseen ze héich sinn, wat mir och
esou gesinn, well se net nohalteg sinn. An déi puer
Posten déi nohalteg sinn, sinn am Géigesaz net héich
genuch.
DP Fraktioun stellt och fest dat am Budget vill
zu Mäertert investéiert gëtt, (Erneierungen vun
verschiddenen Leitungen, zemools wat de Gas
betrëfft, Kierfecht) wat mir begréissen, wat awer
dann och zu Bëlleg misst geschéien. Or, dat ass
leider net de Fall. ( Kierfecht, Gas asw).

Fazit zum Budget 2017
Well de Schäfferot am Budget 2017 déi éischte Kéier
Projetenvirgesäit déi mir goud fannen, déi och ze
realiséieren sinn, an déi mir och matdroen,awer op
der anerer Säit awer verschidden Investissementer
am Budget sinn mat deenen DP net averstane ka
sinn, ech hunn elo just genannt, wäerten mir iis bei
der Ofstëmmung vum Budget 2017 enthalen.
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