
Gemeng Rammerich 

Gemengerotssëtzung vum 3. Februar 2022 

 

Dagesuerdnung: 

 1.) Deliberatioun iwwer d’Opdeelung vu verschiddene Kadasterparzellen 

am Hibléck op eng Bebauung. 

 2.) Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vum Projet fir d’Ariichte vun 

engem Bësch-Erliefnes-Pad zu ÉISCHT (Éischter Bëschrou). 

 3.) Deliberatioun iwwer d’Reklasséierung vu verschiddene Parzellen zu 

BUNGEREF, HUESCHTERT, KIETSCHT a WOLWEN aus der 

ëffentlecher Gemengeproprietéit an d’privat Gemengeproprietéit. 

 4.) Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vu verschiddenen notariellen 

Akten. 

 5.)  Prinzipiell Deliberatioun iwwer d’Ophuele vun engem weidere Kredit. 

 6.) Deliberatioun iwwer d’Ännerung vum allgemenge 
Verkéiersreglement. 

 7.) Deliberatioun iwwer d’Verkéiersreegelung op de Maartdeeg am Laf 
vum Joer 2022. 

 8.) Deliberatioun iwwer d’Confirmatioun vu verschiddenen dréngenden 
zäitweilege Verkéiersreglementer 

 9.) Deliberatioun iwwert d’Geneemegung vun der Konventioun am 
Kader vum Jugenddéngscht “Réidener Jugendtreff”. 

10.) Deliberatioun iwwer d’finanziell Zoulag fir d’Entwécklungshëllef. 

11.) Deliberatioun iwwer d’Allokatioun vun ausseruerdentleche Subsiden. 

12.) Äntwerten op d’Froen un de Buergermeeschter- a Schäfferot. 

 

Un der Sëtzung huelen deel: 

Buergermeeschter- a Schäfferot: Antoine Rodesch (Buergermeeschter, 
CSV), Myriam Binck (Schäffin, CSV), Mike Bolmer (Schäffen, CSV) 

Gemengerot: Michelle Brickler (DP), Sascha Hengen (LSAP), Sonja 

Kettmann (CSV), Frank Melchior (CSV), Myriam Picard (LSAP), Pierre 
Pletschette (CSV), Romain Rausch (DP), Patrick Schuller (LSAP). 

Entschëllegt: ./. 

Gemengesekretär: Marc Pletgen, Redakter: Conny Wantz 

 

 

 



Rapport vun der Sëtzung: 

De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) deelt mat, datt déi nächste 
Sëtzung vum Gemengerot op den 10. Mäerz geréckelt gëtt an déi Sëtzung 

duerno den 28. Abrëll ass, all Kéier ëm 15.30 Auer. 

Als zousätzleche Punkt gëtt de Kapitalbäitrag un de Gemengesyndikat DEA 

nach op d’Dagesuerdnung gesat, woumat d’Conseilleren all d’accord sinn. 

 

1 Deliberatioun iwwert d’Opdeelung vu verschiddene 
Kadasterparzellen am Hibléck op eng Bebauung. 

Zu Kietscht an der Rue des Alliés sollen zwee Terrainen nei opgedeelt ginn, 

an eng zweet Opdeelung betrëfft en Terrain an der Rue de la Fontaine zu 
Foulscht. 

Heimat sinn all Conseilleren averstane. 

 

2 Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vum Projet fir 
d’Ariichte vun engem Bësch-Erliefnes-Pad zu ÉISCHT. 

Zu dësem Punkt iwwer e Leader-Projet fir e Bësch-Erliefnes-Pad zu Éischt 

anzeriichten, ware Vertrieder vum Saint Elmo’s Tourismusmarketing a vun 
ORT Guttland resp. vum Tourismusbüro Useldeng an d’Sëtzung komm. 

Dëse Wee vu ronn véier Kilometer zu Éischt soll op engem Circuit, dee 

schonns besteet, de Spadséiergänger den Erhuelungswäert, d’Nohaltegkeet 
an de Gesondheetswäert vum Bësch virun Ae féieren. 

Hei solle Familljen, Kanner, Elteren, Jonk an Al léieren, wéi een mam Bësch 

ëmgeet an d’Natur nees fir sech als Erhuelungsuert gewanne kann, dat op 
engem barrièrefräie Wee, dee Sécherheet fir Kanner a Spadséiergänger 

ouni grouss Steigungen erméiglecht. 

D’Konzept ass zesumme mam “Office Regional du Tourisme Guttland” an 
den Awunner ausgeschafft gin, deenen hir Iddien mat an de Konzept 

iwwerholl gi sinn. 

Dëse Circuit soll Deel vum Guttland Trail a vun de kuerze Qualitéits-

Wanderweeër am Guttland sinn. 

Den Depart an d’Arrivée sinn op der Strooss tëschent Éischt a Foulscht wou 
ee ka parken, an de Wee ass mat Zeeche markéiert. En 

Informatiounspanneau um Ufank vum Wee orientéieren d’Visiteuren zu de 
verschiddene Statioune wéi Bëschbueden, Echophone, Raschtplaz a 

Wonschbuer beim Waassertuerm, d’Bëschschoul, d’Bëschbett, Baachsténg 

fir kënnen iwwer d’Foulschterbaach ze lafen, d’Forelleplaz mat 
Holzplattform an Hänkmatt asw. 

Et soll ee virun allem den Bësch nei erliewen, Rou fannen an 
entschleunegen, woufir och eng Rei Sëtzgeleeënheete virgesi sinn. 



Bei der ausféierlecher Diskussioun huet sech d’Conseillère Myriam Picard 

(LSAP) e.a. iwwer eventuell zousätzlech didaktesch Tableauen fir Kanner 
informéiert, si wollt wëssen, wien fir den Ënnerhalt zoustänneg wier a wien 

hei den Uspriechpartner wier. De Conseiller Sascha Hengen (LSAP) wollt 

wëssen, wéi et mat den Toilette wier an de Patrick Schuller (LSAP) huet 
d’Fro vun de Käschten opgeworf, wou villes nach opstéing, a sech virun 

allem um Numm “Éischter Bëschrou” gestéiert, deen éischter fir e 
Bëschkierfecht passe géif. 

D’Schäffin Myriam Binck (CSV) huet drop higewisen, datt 

Informatiounstafele virgesi sinn, mee datt et hei em d’Bësch-
Opmierksamkeet geet an ee sech vun de reng pedagogesche Weeër ofhiewe 

wéilt. Zum Numm war si, wéi och de Buergermeeschter, der Meenung, hei 
sollt een dat nach eng Kéier iwwerdenken. Zu de Käschten huet si 

matgedeelt, datt hei de Fierschter e groussen Deel vun den Aarbechten 
iwwerhëlt, sou datt d’Käschte fir d’Gemeng bei ronn 30.000 Euro leien. 

De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) informéiert, datt en Deel vun 

den Aarbechten och vu lokale Betriber iwwerholl gëtt, well dat, wat 
professionell kaaft gët, vill méi deier ass, sou datt een sou vill wéi méiglech 

an Eegeregie oder vum Fierschter maache well. 

Op d’Fro vun der Conseillère Myriam Picard (LSAP) iwwer den Zäitplang, 
weist de Buergermeeschter op déi aktuell Liwwerengpäss hin, sou datt een 

nach dëst Joer kënnt dermatt rechnen, wann et an Eegeregie gemaach gëtt, 
am anere Fall kéint ee sech net festleeën. 

Nodeems decidéiert ginn ass, fir nach eng Kéier den Numm ze iwwerleeën, 

ass de Projet eestëmmeg ugeholl ginn. 

 

3 Deliberatioun iwwer d’Reklasséierung vu 
verschiddene Parzellen zu BUNGEREF, HUESCHTERT, 
KIETSCHT a WOLWEN aus der ëffentlecher 
Gemengeproprietéit an d’privat Gemengeproprietéit. 

Well bei den Ënnerlagen vun der Reklasséierung zu Wolwen e Feeler geschitt 

ass, gët dee Punkt op eng spéider Sëtzung verluecht. 

D’Reklasséierung vu véier Parzellen vun insgesamt 44 Zentiar laanscht 
d’Rue des Romains zu Hueschtert grad ewéi och d’Reklasséierung vun 

insgesamt 161 Zentiar laanscht d’Strooss zu Bungeref gin eestëmmeg aus 
der ëffentlecher an d’privat Gemengeproprietéit reklasséiert, fir datt se 

verkaaft kënne ginn. 

 

4 Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vu 
verschiddenen notariellen Akten. 

Mat engem notariellen Akt tauscht d’Gemeng Rammerich 5 Parzellen an der 

Rue Abbé Neuens a 5 Parzellen am Riesenhafferwee mat enger Gesamtfläch 



vun 7,23 Ar an engem Wäert vun 286.800 € géint eng Bauplaz vun der 

Entreprise Wickler an der Rue Abbé Neuens mat enger Fläch vun 7,17 Ar an 
engem Wäert vun 286.800 €. 

Mat engem zweeten Akt trëtt d’Entreprise Wickler eng Parzell vun 2,51 Ar 

am Riesenhafferwee an eng Parzell vun 2 Ar an der Rue Abbé Neuens zu 
Bilschdrëf gratis un d’Gemeng af. 

En drëtten Akt betrëfft d’Gratis-Cessioun vun 28 Zentiar an der Rue Belle-

Vue zu Roumecht vun der Madamm Quinet un d’Gemeng Rammerich. 

Domat sinn all Gemengeréit d’accord. 

 

5  Prinzipiell Deliberatioun iwwer d’Ophuele vun 

engem weidere Kredit. 

De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) weist drop hin, datt am 
Budget 2022 en Emprunt vun 10 Mio. € virgesin ass, datt een awer elo den 

Emprunt vun 8.000.000 Euro aus dem Budget 2021 géif profitéieren an 
duerfir bei véier Lëtzebuerger Banken en Devis géif ufroen. Dës Suen wiere 

virun allem fir d’ausseruerdentlech Bedeelegung beim SIDEN virgesinn. 

Dëse Punkt gëtt mat der Enthalung vun den dräi LSAP-Conseilleerën 
ugeholl.  

 

6 Deliberatioun iwwer d’Ännerung vum allgemenge 
Verkéiersreglement. 

Véier Ännerunge ginn eestëmmeg ugeholl, an zwar all Kéier e Busarrêt zu 

Bungeref op den zwou Stroossesäite beim Haus Nummer 51 “Um Knupp”, 
zu Wolwen an der Haaptstrooss, och op den zwou Stroossesäiten beim Haus 

Nummer 41 “Kiosk” grad ewéi och an der Rue de la Station op der Kräizung 
mat der Route der Perlé op béid Säiten. 

Zu Hueschtert kënnt an der Rue des Roses (Cité) e Virfaartsschëld bei 

d’Kräizung mat der Rue de la Cité. 

Weider Diskussioune gouf et iwwer de Kaméidi vun de Bussen, deenen hir 
Chauffeure Pause maache mussen. Hei weist d’Schäffin Myriam Binck (CSV) 

drop hin, datt si hei mat de Responsabele vum RGTR geschwat huet, sou 
datt d’Bussen elo hir Pause beim Centre culturel maache sollen, wou si och 

d’Toilette benotze kënnen. 

 

7 Deliberatioun iwwer d’Verkéiersreegelung op de 
Maartdeeg am Laf vum Joer 2022. 

Eestëmmeg huet de Gemengerot d’Verkéiersreegelung op de Maartdeeg am 

Laf vum Joer 2022 ugeholl. Op Propositioun vun der Conseillère Myriam 
Picard (LSAP) sollt een awer d’Barrièren méi wäit no hanne versetzen. 



 

8 Deliberatioun iwwer d’Confirmatioun vu 
verschiddenen dréngenden zäitweilege 
Verkéiersreglementer 

Verschidden dréngend zäitweileg Verkéiersreglementer ginn nodréiglech 
eestëmmeg confirméiert: 

E Reglement an der Rue des Jardins an an der Rue de la Montagne zu 
Hueschtert, wéinst Arbichten un engem Gruef an der Strooss; 

E Reglement an der Ettelbrécker Strooss zu Kietscht wéinst 
Bueraarbechten; 

D’Verleeën vum Busarrêt “um Bur” an d’Haaptstrooss um Houltz; 

E Reglement an der Duerfstrooss zu Bungeref wéinst Uschlossaarbechten 

un engem Haus; 

E Reglement um Houltz wou an der Rue de la Montée den Uschloss vu 

Bauplaze gemaach ginn ass; 

An zu Pärel wou an der Rue des Champs en neien Tronçon ugefaang ginn 

as. 

 

9 Deliberatioun iwwert d’Geneemegung vun der 
Konventioun am Kader vum Jugenddéngscht “Réidener 
Jugendtreff”. 

D’Erneierung vun der Konventioun am Kader vum Jugenddéngscht 

“Réidener Jugendtreff” fir e Joer gëtt eestëmmeg approuvéiert. 

 

 

10 Deliberatioun iwwer d’finanziell Zoulag fir 
d’Entwécklungshëllef. 

De Schäfferot proposéiert, fir déi 5.000 €, déi am Budget als Zoulag fir 
d’Entwécklungshëllef virgesi sinn, mat 2.000 € fir “Le soleil dans la main” 

(Burkina Faso), mat 2.000 € fir de Soroptimist Club Mosaïk Redange a mat 

1.000 € un En Häerz fir kriibskrank Kanner ze verdeelen. 

Domat ass jiddwereen averstane. 

 

11 Deliberatioun iwwer d’Allokatioun vun 
ausseruerdentleche Subsiden. 

Mat den ausseruerdentleche Subside vun all Kéier 250 € un “Noël de la rue 
a.s.b.l.”, “Op der Schock a.s.b.l.”, “Plooschterprojet”, “Fleegeelteren 

Lëtzebuerg a.s.b.l.”, “Rahna, Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull”, 



“Initiativ Liewensufank a.s.b.l.”, “EDI Madagascar a.s.b.l.” a “Groupe de 

support psychologique du CGDIS (25e anniversaire)” sinn all Conseilleren 
d’accord. 

 

12 Apport en capital DEA 

D’Conseilleren sinn eestëmmeg d’accord, fir dem Gemengesyndikat DEA déi 

65% oder 39.325 € vun hirem Kapitalbeitrag fir 2022 an enger Kéier ze 
bezuelen an duerfir keen Emprunt opzehuelen. 

 

12 Äntwerten op d’Froen un de Buergermeeschter- a 
Schäfferot. 

Zu dësem Punkt, deen automatesch op d’Dagesuerdnung gesat gëtt, läit de 

Moment näischt vir. 

 


