Gemeng Rammerich,
Gemengerotssëtzung vum 15. Juli 2021
Dagesuerdnung:
1. Deliberatioun iwwer d’Opdeele vu verschiddene Kadasterparzelle mam Ziel vun engem
spéidere Lotissement.
2. Deliberatioun iwwer d’provisoresch Geneemegung vun engem punktuellen Ännerungsprojet
vum Allgemenge Bebauungsplang vun der Gemeng Rammerich a Verbindung mat Terrainen
zu Ueschdref „op der Baach“.
3. Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vum PAP a Verbindung mat Terrainen zu Hueschtert,
„rue de Folschette“.
4. Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vun den neie Statute vum interkommunale Syndikat
mat verschiddenen Aufgaben „Kanton Réiden“.
5. Deliberatioun iwwer Geneemegung vum Devis vum Ëmbau vun der aler HausmeeschterWunneng am Schoulzenter zu Kietscht an e Klassesall.
6. Deliberatioun iwwer d’Demande vun engem Zousazkredit fir den Artikel
4/910/221311/99064 „Ännerungsaarbechten a gréisser Reparaturen am Schoulzenter zu
KIETSCHT“ aus dem ausseruerdentleche Budget vun der Gemeng Rammerech fir dat
lafend Joer.
7. Deliberatioun iwwer d’Demande vun engem Zousazkredit fir den Artikel
4/850/221312/99058 „Erneierung vun de Kierchendiech“ aus dem ausseruerdentleche
Budget vun der Gemeng Rammerech fir dat lafend Joer.
8. Deliberatioun iwwer d‘Geneemegung vun der Konventioun 2021 mam Club Senior
„Atertdall“.
9. Iwwerschaffe vun der Deliberatioun, déi d’Modalitéite festleet wat d’Beloununge fir
verdéngschtvoll Schüler a Sportler ugeet.
10. Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vun notariellen Akten.
11. Deliberatioun iwwer d‘Geneemegung vun engem Loyerskontrakt betreffend e
Gemengegebai zu Rammerich.
12. Deliberatioun iwwer d’Bestëmmung vun engem Vertrieder an engem Ersatzvertrieder vun
der Gemeng Rammerech an der regionaler Kommissioun „Uewersauer Stauséi“.
13. Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vu verschiddenen drénglechen an zäitlech begrenzte
Verkéiersreglementer.
14. Äntwerten op d’Froen un de Buergermeeschter- a Schäfferot.
15. Motioun vun der LSAP-Fraktioun. (neie Punkt op der Dagesuerdnung)
16. Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vun Deklaratioune betreffend Recetten.

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).
Gemengesekretär: Marc Pletgen

Rapport vun der Sëtzung:
De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) begréisst d’Membere vum Conseil a kënnegt un,
dass d‘ Gemengerotssëtzungen no der Summerpaus rëm am Gemengenhaus stattfanne wäerten, wou
och d‘Akustik rëm besser wier. Dat wier trotz Covid-19-Pandemie kee Problem, well zanter dëser
Sëtzung de „Covid-Ceck“-Regime géif gëllen. De Buergermeeschter informéiert de Conseil och,
dass déi nächst Sëtzunge fir de 16. September an den 28. Oktober geplangt wieren, ier de 16.
Dezember dann de Budget gestëmmt kéint ginn. Et wier awer méiglech, dass am November oder
Dezember eng weider Sëtzung stattfënnt. De Schäfferot géif de 4. November och nach eng
Aarbechtssëtzung iwwert de Budget proposéieren. De Buergermeeschter proposéiert, fir an där
Sëtzung de leschte Budget als Virlag ze huelen, so dass d‘Membere vum Conseil hir Virschléi
abrénge kéinten.
Et léich och eng Motioun vun der LSAP-Fraktioun vir, déi als neie Punkt 15 vun der
Dagesuerdnung géif bäigesat ginn.

1 Deliberatioun iwwer d’Opdeele vu verschiddene
Kadasterparzelle mam Ziel vun engem spéidere Lotissement
En Terrain vun der Famill Croat an der Rue des Prés zu Pärel soll opgedeelt ginn op zwee Lousen.
D‘Opdeele vum Terrain gëtt eestëmmeg bewëllegt.

2
Deliberatioun iwwer d’provisoresch Geneemegung vun
engem punktuellen Ännerungsprojet vum Allgemenge
Bebauungsplang vun der Gemeng Rammerich a Verbindung
mat Terrainen zu Ueschdref „Op der Baach“
Well zu Ueschdref „Op der Baach“ e neie Lotissement op engem Terrain, wou bis elo e
Vakanzenhaus stoung, entstoe soll, muss den Allgemenge Bebauungsplang (PAG) punktuell
geännert ginn. De Buergermeeschter erkläert, dass an dëser Sëtzung de provisoresche Vott wier, ier
de Projet dann als „nouveau Quartier“ an déi zoustänneg Kommissioun geet. Dono wier dann den
definitive Vott.
Déi provisoresch Geneemegung gëtt eestëmmeg ugeholl.

3
Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vum PAP a
Verbindung mat Terrainen zu Hueschtert, „Folschterwee“
De Schäfferot proposéiert, fir e PAP op engem Terrain ze schafen, deen zu Hueschtert just nieft der
Kierch läit. De Buergermeeschter ass der Meenung, dass et sech ëm eng sensibel Plaz an e ganz
schmuelen Terrain géif handelen, sou dass d‘Gemeng wéilt sécherstellen, dass do no hire
Virstellunge gebaut gëtt. Et wier een sech och mat de Besëtzer eens, sou dass do lo e PAP fir een
Haus géif geschafe ginn.
De PAP gëtt ouni Géigestëmme bewëllegt.

4
Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vun den neie Statute
vum interkommunale Syndikat mat verschiddenen Aufgaben
„Kanton Réiden“
De Gemengerot soll déi nei Statute vum interkommunale Syndikat mat verschiddenen Aufgaben
„Kanton Réiden“ geneemegen. De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) erkläert, dass
d‘Statute weiderhin net den Erwaardungen a Fuerderunge vum Gemengerot géifen entspriechen, an
och déi lescht Aarbechtssëtzung vum Comité dorunner näischt geännert hätt. Um Niveau vum
Syndikat misst de Vott iwwert déi proposéiert Statuten eestëmmeg ausfalen, well een am Kader vun
enger „Délibération concordante“ wier, an d‘Gemeng Rammerich hätt och keng Méiglechkeet, nach
eng Ajoute ze maachen. Hie rifft d‘Membere vum Gemengerot dowéinst dozou op, fir an dëser Fro
no hirer Iwwerzeegung ze stëmmen, a kënnegt un, dass d‘CSV-Fraktioun dës Geneemegung
verwerfe wäert.
D‘Conseillère Myriam Picard (LSAP) well wëssen, firwat am proposéierten Text de Wandpark
Kanton Réiden net méi géif ernimmt ginn. De Gemengesekretär Marc Pletgen erkläert, dass de
Wandpark ernimmt gëtt, mee dass dee Passage liicht anescht formuléiert wier.
De Conseiller Romain Rausch (DP) gëtt bekannt, dass seng Fraktioun sech beim Vott wäert
enthalen. Hien ass der Meenung dass de Verdeelungsschlëssel am Budget am Syndikat net gerecht
ass. Et kéint net sinn, dass d‘Gemeng Rammerich als gréisste Gemeng vum Syndikat déi meeschte
Käschten dréit, obwuel se och vill méi héich Ausgaben hätt, wéi déi méi kleng Gemengen.
De Buergermeeschter gëtt dem Conseiller Recht, an widderhëlt, dass een an de Verhandlungen
iwwert d‘Statuten nach ganz wäit ewech wier vun deem, wat d‘Gemeng Rammerich proposéiere
géif. Et wier een a sengen Aen och an der falscher Logik, well de Fait, dass de Vott unanime misst
sinn, d‘Aushandele vu Kompromësser géif néideg maachen.
D‘Geneemegung vun de neie Statute vum Syndikat „Kanton Réiden“ gëtt mat sechs Nee-Stëmmen,
dräi Jo-Stëmmen an zwou Enthalungen ofgeleent.

5
Deliberatioun iwwer Geneemegung vum Devis vum Ëmbau
vun der aler Hausmeeschter-Wunneng am Schoulzenter zu
Kietscht an e Klassesall
De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) erënnert drun, dass am Budget den Ëmbau vun der
aler Hausmeeschter-Wunneng am Schoulzenter zu Kietscht an e Klassesall virgesi war. Do wieren
awer eng Rei Imprevuen opgetaucht, ënner Anerem hätt d‘Heizung misse frësch gemaach ginn, wat
eleng scho ronn 50.000 Euro zousätzlech kascht hätt. Lo misst e neien Devis an Héicht vun
124.078,50 Euro fir d‘Ëmbauaarbechte gestëmmt ginn. Ënnert dem Punkt 6 vun der Dagesuerdnung
géif de betreffenden Artikel 4/910/221311/99064 vum Budget mat zousätzlech 125.000 Euro
kreditéiert ginn. De Schäfferot proposéiert, déi Sue vum Artikel 4/520/222100/20004 „Folschette,
rue Principale – Phase 2: renouvellement de la canalisation“ ofzezéien, well dee Chantier réischt
2022 usteet.
De Conseiller Sascha Hengen (LSAP) wëll wëssen, wéi am Schoulzenter an Zukunft eng Presenz
géif assuréiert ginn, well den Hausmeeschter jo da net méi am Gebai géif wunnen. De
Buergermeeschter erkläert, dass ee géif driwwer nodenken, fir eng zweet Persoun fir déi Aufgab
anzestellen, sou dass ëmmer eng Presenz assuréiert wier. D‘Schäffin Myriam Binck (CSV) erkläert,

dass an deem Gebai vill Aarbechte géifen ufalen, well et sou al wier. Well dat wéinst dem Kaméidi
net wärend de Schoulstonne méiglech wier, wier et souwisou gënschteg fir zwee Concierge ze hunn,
déi da verschidde Schichte schaffe kéinten. De Schäfferot wëll deemnächst e Profil ausschaffe, fir e
Kandidat fir dee Posten ze sichen.
De Conseiller Patrick Schuller (LSAP) freet, op déi Aarbechte vum technesche Service ausgefouert
ginn. De Buergermeeschter erkläert, d‘Aarbechte géife vu privaten Entreprisen ausgefouert.
De Schäfferot liwwert dem Conseiller Sascha Hengen op Nofro eng Rei Detailer zum Plang vun der
Wunneng. De Conseiller Patrick Schuller freet, wéi et mat der Belëftung am Sall wier, well um
Devis do Näischt virgesi wier. Dem Schäfferot no wier den Daach gutt isoléiert, sou dass dat kee
Problem wier.
Den Devis gëtt ouni Géigestëmmen ugeholl.

6
Deliberatioun iwwer d’Demande vun engem Zousazkredit
fir den Artikel 4/910/221311/99064 „Ännerungsaarbechten a
gréisser Reparaturen am Schoulzenter zu KIETSCHT“ aus dem
ausseruerdentleche Budget vun der Gemeng Rammerech fir
dat lafend Joer
Den Zousazkredit fir d’Ännerungsaarbechten an d’Reparaturen am Schoulzenter zu Kietscht gëtt
ouni Géigestëmmen ugeholl.

7
Deliberatioun iwwer d’Demande vun engem Zousazkredit
fir den Artikel 4/850/221312/99058 „Erneierung vun de
Kierchendiech“ aus dem ausseruerdentleche Budget vun der
Gemeng Rammerech fir dat lafend Joer
De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) erkläert, dass entgéint deem, wat virgesi war, den
Daach vun der Kierch zu Wolwen misst frësch gemaach ginn. De betreffenden Devis beleeft sech
op 84.024,83 Euro.
D‘Conseillère Myriam Picard (LSAP) wonnert sech doriwwer, dass den Devis d‘läscht Joer
ënnerschriwwe gi wier, obwuel näischt am Budget virgesi war. De Buergermeeschter erkläert, dass
d‘Aarbechte sollten no hanne verluecht ginn, an dee Poste wéinst enger Diminutioun vun de Recettë
gestrach gouf. Dono hätt sech awer erginn, dass d‘Aarbechten dréngend missten duerchgefouert
ginn. D‘Conseillère Myriam Picard fënnt, dass de Schäfferot dat hätt kéinte virausgesinn.
De Conseiller Romain Rausch (DP) freet, ob de Montant vum Devis wéinst der Hausse vun de
Präisser vum Baumaterial net riskéiert ze klammen. De Buergermeeschter erkläert, dat wier net de
Fall, wéi d‘Entreprise och bestätegt hätt.
Den Zousazkredit gëtt ouni Géigestëmmen ugeholl.

8
Deliberatioun iwwer d‘Geneemegung vun der Konventioun
2021 mam Club Senior „Atertdall“
De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) erkläert, dass et an der Konventioun 2021 mam Club
Senior “Atertdall“ keng Ännerunge géintiwwer dem läschte Joer géif ginn.

D‘Konventioun gëtt ouni Géigestëmmen ugeholl.

9
Iwwerschaffe vun der Deliberatioun, déi d’Modalitéite
festleet wat d’Beloununge fir verdéngschtvoll Schüler a
Sportler ugeet
De Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) erkläert, dass d‘Aart a Weis, wéi d‘Beloununge fir
verdéngschtvoll Schüler verdeelt gin, soll op de Leescht geholl ginn. D‘Conseillère Sonja Kettmann
(CSV) erkläert, dass d‘Schüler aus dem Regime Preparatoire vum Enseignement Secondaire bis elo
keng Beloununge kruten, well si komplett anescht bewäert géife ginn, wéi déi aner
Secondairesschüler. Déi Propose vum Schäfferot, déi lo virläit, gesäit vir, dës Schüler an
Zesummenaarbecht vun hirem Régent op Basis vun hirer schoulescher Entwécklung ze bewäerten.
D‘Conseillère Myriam Picard (LSAP) ass der Meenung, dass bestëmmte Schüler trotz gudde
Leeschtungen ni déi verlaangte Moyennen op der Zensur géifen erreechen. Dofir géif d‘LSAP
virschloen, fir e gestaffelte System ze schafen, sou dass och déi Schüler belount kenne ginn. Eng
aner Propose, déi och scho vun der LSAP-Fraktioun gemaach gi wier, wier déi, fir deene Studenten
eng Primm ze ginn, déi en Ofschlossdiplom oder e Meeschterbréif gemaach hunn. D‘Conseillère
schléit dowéinst fir, d‘Deliberatioun nach eng Kéier ze iwwerschaffen. D‘Schäffin Myriam Binck
ass dofir, fir direkt ofzestëmmen, well eng Verhandlungsbasis néideg wier, fir mat de
Schouldirektiounen ze schwätzen. Dat géif net verhënneren, fir d‘Deliberatioun spéider nach eng
Kéier op de Leescht ze huelen. D‘Conseillère Myriam Picard ass och der Meenung, dass am Text
misst stoen, dass Schüler, déi redoubléieren, ausgeschloss wieren. De Buergermeeschter Antoine
Rodesch schléit fir, iwwert déi virleiend Deliberatioun ofzestëmmen, an zu engem spéideren
Zäitpunkt e neien Text auszeschaffen.
D‘Deliberatioun gëtt ouni Géigestëmmen ugeholl.

10 Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vun notariellen
Akten
De Gemengerot soll zwee notariell Akte guttheeschen, déi en Tosch vun Terrainen tëschent der
Gemeng a Privatleit zu Rammerich an zu Wolwen betreffen.
D‘Akte ginn ouni Géigestëmme guttgeheescht.

11 Deliberatioun iwwer d‘Geneemegung vun engem
Loyerskontrakt betreffend e Gemengegebai zu Rammerich
De Gemengerot soll e Loyerskontrakt mat der Notaire Me. Frédérique Hengen guttheeschen, deen
d‘Etude op der Hausnummer 15, Rue Principale zu Rammerich betrëfft (anc. Maison Hoffmann).
De Loyerskontrakt gëtt eestëmmeg geneemegt.

12 Deliberatioun iwwer d’Bestëmmung vun engem Vertrieder
an engem Ersatzvertrieder vun der Gemeng Rammerech an der
regionaler Kommissioun „Uewersauer Stauséi“
De Gemengerot soll e Vertrieder an e Suppleant fir an d‘regional Kommissioun „Uewersauer
Stauséi“ bestëmmen. Et läit nëmmen d’Kandidatur vum Här Mike Bolmer vir, hie gëtt eestëmmeg
als Vertrieder genannt.

13 Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vu verschiddenen
drénglechen an zäitlech begrenzte Verkéiersreglementer
De Gemengerot soll zwee Verkéiersreglementer guttheeschen, déi Chantieren an der Rue Principale
zu Rammerich betreffen.
D‘Reglementer ginn ouni Géigestëmmen ugeholl.

14 Äntwerten op d’Froen un de Buergermeeschter- a
Schäfferot
Et leien eng Rei Froe vun der LSAP-Fraktioun un de Schäfferot fir:
1. D‘Conseillere stelle fest, dass d‘Gréngflächen an der Gemeng am Moment net
anstänneg ënnerhale sinn a wëlle wëssen, wat de Grond dofir ass. De
Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) erkläert, dass de Service vun der Gemeng
wéinst dem Wieder spéit u gewiescht wier, an och eng Maschinn ausgefall wier. Den
Entretien géif lo awer nogeholl ginn.
2. D‘Fraktioun wëllt wëssen, wéi et mam Ausbezuele vun de Suen un d‘ “Ayantsdroit“ vun der „Forêt d‘Anlier“ fir d‘Joren no 2016 ausgesäit, an op d‘Membere vum
Gemengerot d‘Rapporte vun den ad hoc Versammlungen an der Belsch och
zukünfteg géifen zougeschéckt kréien. De Buergermeeschter erkläert, dass et do ganz
roueg mat de Versammlunge gewiescht wier. Senges Wëssens wiere keng weider
Suen ukomm, awer déi géifen ausbezuelt, soubal se do wieren. Mat de Rapporte wier
et esou, dass déi an der Vergaangenheet ëmmer onlieserlech gewiescht wieren. Et
géif lo eng nei Sekretärin bei deene Versammlunge ginn, sou dass een nach net
wéisst, wéi dat lo mat de Rapporte wier. D‘Conseillère Myriam Picard (LSAP)
fuerdert, dass de Schäfferot déi Rapporten an Zukunft ufreet. De Buergermeeschter
versprécht ze kucken, ob dat méiglech ass.
3. D‘Fraktioun wëll wëssen, ob am Festsall vun der aler Schoul zu Bilschdrëf Storen un
de Fënsteren amenagéiert kenne ginn. Dem Buergermeeschter no misst ee kucken,
op dat dëst Joer nach méiglech wier, soss misst een dat am nächste Budget virgesinn.
4. D‘Conseillere froen no, ob eng hëlze Leitplank am ënneschten Deel vun der Rue
Fernand Wark zu Bilschdrëf net kéint verlängert ginn, well et do géi biergof geet, an
déi Plaz dowéinst am Abléck geféierlech wier. De Buergermeeschter versprécht, dass
d‘Gemengeservicer sech déi Plaz géifen ukucken, an d‘Leitplank verlängert gëtt,
wann dat néideg wier.

5. D‘Fraktioun wëll wëssen, wou den Dossier vun enger neier Buvette fir de lokale
Fussballveräin zu Pärel dru wier. De Buergermeeschter erkläert, de neie Projet wier
fäerdeg ausgeschafft, an et wiere nach e puer Ännerungen néideg, ier en am Conseil
votéiert an dann d‘nächst Joer ëmgesat kéint ginn.

15

Motioun vun der LSAP-Fraktioun

D‘LSAP-Fraktioun huet eng Motioun agereecht, an där gefuerdert gëtt, fir d‘Gemengerotssëtzungen
an Zukunft ënnert dem „CovidCheck“-Regime ofzehalen. De Buergermeeschter erkläert, dass dat jo
schonn zanter der aktueller Sëtzung de Fall wier. Ofhängeg dovun, wéi sech d‘Situatioun
entwéckelt, kéint een dat och an zukünftege Sëtzungen sou bäibehale. D‘Conseillère Myriam Picard
ass der Meenung, dass an der Chamber gesot gi wier, dass d‘Gemengen doriwwer ofstëmme
missten, wann se de „CovidCheck“-Regime aféieren. De Buergermeeschter huet domat kee
Problem.
D‘Aféiere vum „Covid-Check“-Regime wärend de Gemengerotssëtzunge gëtt eestëmmeg
guttgeheescht.

16 Deliberatioun iwwer d’Geneemegung vun Deklaratioune
betreffend Recetten
De Gemengerot geneemegt eng Rei vun Deklaratioune betreffend Recetten.

