
Gemeng Rammerich 

Gemengerotssëtzung vum 17. Juni 2021 

Dagesuerdnung: 

1. Presentatioun vum Fonctionnement vum Guichet unique fir kleng Entreprisen. 

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

Bebauung. 

3. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vum ofgeännerte Projet mam Devis an de Pläng fir de 

Reamenagement vun der Duerchgangsstrooss zu Folscht (CR116), Phase 2. 

4. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vum Projet mam Devis an de Pläng fir de 

Reamenagement vun der Rue de la Fontaine, der Rue de la Chapelle an der Rue des Jardins 

zu Folscht. 

5. Deliberatioun iwwert d’definitiv Unhuele vun der punktueller Modifikatioun vum 

Eenzelbebauungsplang (PAP) „bestoende Quartier“ zu Rammerich, Rue Principale. 

6. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vun der provisorescher Schoulorganisatioun an der 

Grondschoul vun der Gemeng Rammerich fir d’Schouljoer 2021-2022, inklusiv dem PEP 

(plan d’encadrement périscolaire) an dem PDS (plan de développement scolaire). 

7. Deliberatioun iwwert d’Unhuelen vum Kollektivvertrag fir d’Gemengenaarbechter vun der 

Gemeng Rammerich. 

8. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vum Kollaboratiounsaccord bei der Gestioun vun de 

kommunale Strukture fir den Accueil. 

9. Deliberatioun betreffend d’Ersetze vun engem Gemengerotsvertrieder an der 

Schoulkommissioun. 

10. Deliberatioun iwwert d’Bestätegung vun engem dréngenden 

temporären Verkéiersreglement. 

11. Äntwerten op Froen, déi dem Buergermeeschter- a Schäfferot gestallt goufen. 

12. Deliberatioun iwwert d’Deklaratioun vu Recetten. 

13. A geheimer Sëtzung: Decisioun betreffend d’Demissioun vun zwou 

Gemengenemployéeën. 

14. A geheimer Sëtzung: Decisioun betreffend d’spéider Admissioun vun engem Kand an 

d’Grondschoul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

Marc Pletgen, Gemengesekretär. 

 

Nodeems den Buergermeeschter Antoine Rodesch (CSV) d’Conseillerë begréisst hat, huet 

hien driwwer informéiert dass d’LSAP-Fraktioun eng Motioun eragereecht huet déi um Enn 

vun der Sëtzung soll diskutéiert ginn. Duerno huet hien der Madamm Nathalie Muller, 

Direktesch vum Guichet unique fir Kleng- a Mëttelbetriber am Éislek, d’Wuert ginn. 

1. Presentatioun vum Fonctionnement vum Guichet unique fir kleng Entreprisen. 

D’Nathalie Muller huet fir d’éischt den Historique vum Guichet unique virgestallt. A 

Partnerschaft mat de Chambere kann de Guichet déi ganz Panoplie vu Servicer ubidden an 

d’Betriber vun A bis Z begleeden. No deem zu Klierf ass 2011 och e Büro zu Wooltz 

opgemaach ginn. 80 Prozent vun der Aarbecht vum Guichet unique mécht d’Begleedung vu 

klengen a mëttlere Betriber aus. Si kréien Informatioune wéi eng Autorisatiounen se 

brauchen, wéi eng Subventiounen se kënne kréien a wat d’Leit maache mussen, wann se e 

Betrib iwwerhuelen. De Guichet bitt och Formatiounen a Konferenzen zu Aktualitéitsthemen 

(nei Gesetzer, Digitalisatioun, etc.) un. D’Direktere vun der Chambre de commerce an der 

Chambre des métiers komme reegelméisseg  an de Norde fir sech Betriber unzekucken. 

Aktuell hëllefen d’Mataarbechter vum Guichet unique de Gemenge vu sechs Industriezonen 

am Norden fir z.B. nei Betriber opzehuelen. Et si Workshoppe mam Naturpark Uewersauer 

organiséiert ginn, wéi ee Fotovoltaikanlagen installéiert. D’Leit vum Guichet unique 

iwwerpréiwen och, ob d‘Betriber, déi bei si kommen, déi néideg Autorisatiounen hunn an 

huelen sech och de Reklamatioune vu Bierger iwwert d‘Betriber un. 

Den Buergermeeschter freet, ob och Kontakter tëscht dem Guichet an beispillsweis dem House 

of startups bestinn. D’Madamm Muller weist drophin, datt si mam House of entrepreneurship 

zesummeschaffen, déi d’Leit bei der Grënnung vun neien Betriber beroden a begleeden. 

Doriwwer raus huet de Guichet och Kontakter mat ë.a. der Chambre des métiers, der Chambre 

de commerce an dem House of startups, wou Berodung an Servicer am Fintecberäich 

ugebueden ginn, der Steierverwaltung an dem Enregistrement et Domaine a leet d’Leit bei 

Bedarf un déi Ulafplazen weider. 

De Conseiller Sascha Hengen (LSAP) freet wéi grouss d’Nofro vun de Betriber war wärend der 

Coronakris. D’Nathalie Muller äntwert, datt een vun verschiddene Betriber guer näischt héieren 

hätt an aner Betriber hätt een dauernd begleet fir d’Kris ze bewältegen. Rammerich hat op den 

1. Januar 2020 396 Betriber. Dat mécht 1 Prozent vun de Betriber am Land aus. 



Den Här Hengen wëll och wëssen, ob auslännesch Betriber, déi en zweeten Sëtz zu Lëtzebuerg 

opmaachen wëllen, beim Guichet unique uklappen, fir Ënnerstëtzung ze kréien. Laut der 

Madamm Muller gëtt et och reegelméisseg esou Fäll. 

D’Conseillère Myriam Picard (LSAP) wëll wëssen, ob deen Service gratis ass. D’Madamm 

Muller äntwert, datt d’Servicer vum Guichet vun den Chamberen an de 17 Gemengen aus dem 

Norden finanzéiert gëtt an dat d’Gemeng hiren Bierger déi Déngschtleeschtungen ubidden. 

D’Schäffin Myriam Binck (CSV) begréisst, datt d’Gemeng elo Member vum Guichet ass. 

Virdrun hätten d’Bierger sech schonn beim Guichet gemellt, mä si hätten dann, well d’Gemeng 

Rammerich net Member vum Guichet war, ëmmer missten bei aner Ulafplazen an der Stad 

weidergeleet ginn. 

Vu que datt d’Gemeng Rammerich Member beim Guichet unique ass, ass d’Berodung fir 

d’Betriber aus der Gemeng gratis. D’Gemeng bezilt e Bäitrag vun 2 Euro pro Awunner. 

 D’Myriam Picard freet och, ob Patronen vu Betriber, déi ophalen wëllen sech beim Guichet 

mellen kënnen, fir e Repreneur ze fannen. D’Madamm Muller äntwert, datt de Guichet an deem 

Fall de Patron mat der Chambre des métiers an der Chambre de commerce a Verbindung setze 

kann. Déi Ulafplazen hunn op nationalem Niveau eng Lëscht mat potenziellen Repreneuren. 

De Buergermeeschter Antoine Rodesch huet gemengt, datt d’Gemeng mat där neier Offer de 

Betriber aus der Gemeng an déi, déi sech an der Gemeng wëllen néierloossen, eng gutt 

Hëllefsstellung gëtt. 

 

2. Deliberatioun iwwert d’Opdeelung vu verschiddene Kadasterparzellen am Hibléck op 

eng Bebauung. 

 

Den Här Buergermeeschter huet matgedeelt, datt keng nei Dossiere fir eng Opdeelung vu 

Kadasterparzelle bei der Gemeng eragereecht gi sinn. 

 

3. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vum ofgeännerte Projet mam Devis an de Pläng fir de 

Reamenagement vun der Duerchgangsstrooss Rue Principale zu Folscht (CR116), 

Phase 2. 

4. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vum Projet mam Devis an de Pläng fir de 

Reamenagement vun der Rue de la Fontaine, der Rue de la Chapelle an der Rue des 

Jardins zu Folscht. 

 

D’Punkten 3 a 4 hänken zesummen an si sinn dowéinst zesummen diskutéiert ginn. 

Den Här Rodesch huet drun erënnert, datt d’Phase 1 zu Folscht 2013 fäerdeg ginn ass an 

d’Phase 2 hätt u sech sollten direkt do hannendrun ëmgesat ginn. Wéinst deem deemools vum 

Staat ugekënnegte Spuerpak ass de Projet vun der 2. Phase awer gestrach ginn. Well dat esou 

laang hier ass, huet den Devis missten ugepasst ginn. 

De Buergermeeschter huet gemengt, datt warscheinlech d’nächst Joer d’Rue Principale 

erneiert kéint ginn an dat Joer drop dann déi aner Stroossen. 



Laut dem Techniker Romain Paquet gëtt an der 2. Phase den Abschnitt tëscht der Kierch an 

dem Ausgang vum Duerf a Richtung „Gëlt“ realiséiert. De Kanal gëtt frësch gemaach. Am 

éischten Devis war d’Erneierung vun der Waasserleitung net mat dran. Well awer festgestallt 

ginn ass, datt déi Leitung an engem schlechten Zoustand ass, gëtt se lo erneiert. Dowéinst 

erhéijen sech d’Käschte vun ursprénglechen 1,2 Milliounen Euro op 2,2 Milliounen Euro. 

Doran abegraff si 550 Meter Waasserleitung, déi direkt 800 000 Euro kaschten. Mat den 

Honorairë läit de Käschtepunkt da bei 2,8 Milliounen Euro. 

An der Rue de la Fontaine ass kee Gefäll méi am Kanal. Bei den Aarbechte soll d’Gefäll an 

d’Dimensioun vum Kanal ugepasst ginn. 

Een Deel vum Kanal aus der Rue de la Chapelle leeft iwwert e privaten Terrain an dee vun 

der Rue Principale. Dat gëtt geännert, fir dat déi ganz Kanalisatioun aus der Rue de la 

Chapelle virum Centre culturel direkt un déi vun der Rue Principale ugeschloss gëtt. An der 

Rue des Jardins leeft och en Deel iwwert privaten Terrain. Och dat gëtt geännert. An der Rue 

des Jardins ass nach een Haus, wat eng privat Fosse septique huet. Déi Fosse kënnt ewech an 

et gëtt eng Pompelstatioun gebaut, fir d’Ofwaasser an de Kanal ze leeden. Dee Projet schléit 

mat 1,8 Milliounen Euro zu Buch. 

Bei deene Chantiere sollen och nach op de feelende Plazen d’Glasfaserkabele verluecht ginn. 

Den Conseiller Patrick Schuller (LSAP) erënnert an deem Kontext drun, datt bei engem viregte 

Stroossebauprojet net iwwerall an enger Strooss zu Pärel Glasfaserkabelen verluecht goufen. 

Hien seet, datt d’Gemeng bei deenen heiten Chantieren oppassen soll, datt esou eppes net nach 

eng Kéier passéiert. 

De Conseiller Patrick Schuller freet, ob an deenen Stroossen, wou et nach Fosse sceptiquën 

gëtt, déi an Zukunft all fortkommen. Den Här Rodesch seet, datt iwwerall do, wou d’Haiser am 

Bauperimeter leien an wou Fosses sceptiquën waren, gekuckt ginn ass, fir d’Haiser un den 

Kanal unzeschléissen, wann dat technesch méiglech war. Den Entretien vun deenen Pompelen 

gëtt vun der Gemeng gemaach. 

Laut dem Buergermeeschter sinn, wann dës zwee Projete bis fäerdeg sinn, déi grouss Projeten 

an der Gemeng sou wäit fäerdeg. 

D’Punkten 3 a 4 sinn eestëmmeg ugeholl ginn. 

 

5. Deliberatioun iwwert d’definitiv Unhuele vun der punktueller Modifikatioun vum 

Eenzelbebauungsplang (PAP) „bestoende Quartier“ zu Rammerich, Rue Principale. 

Laut dem Här Rodesch war den Avis vun der Kommissioun zu deem Projet schonn erakomm. 

Deemno konnt direkt iwwert d’Modifikatioun vum Eenzelbebauungsplang „bestoende 

Quartier“ an der Rue Principale zu Rammerich ofgestëmmt ginn. 

De geännerte PAP ass eestëmmeg ugeholl ginn. 

 

6. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vun der provisorescher Schoulorganisatioun an der 

Grondschoul vun der Gemeng Rammerich fir d’Schouljoer 2021-2022, inklusiv dem 

PEP (plan d’encadrement périscolaire) an dem PDS (plan de développement scolaire). 



De Buergermeeschter Antoine Rodesch huet matgedeelt, datt et keng grouss Ännerunge bei 

der Schoulorganisatioun gëtt. D’Unzuel vun de Kanner geet erop, mä et gëtt domat gerechent, 

datt déi besteeënd Raim duer ginn. Mä et dierft een awer de Projet fir d’Erweiderung vun der 

Maison relais net aus den Ae verléieren. 

D’Conseillère Myriam Picard (LSAP) huet gefrot, ob fir Schüler, déi wéinst de pandemie-

bedingten Ännerunge Schwieregkeeten an der Schoul hunn, an der Summervakanz gratis 

Nohëllefsstonnen ugebuede ginn. De Schäfferot freet dat no. 

D’Madamm Picard huet och gefrot, ob de Schäfferot bereet ass, fir e Psycholog anzestellen, 

fir Kanner, déi psychologesch Probleemer hunn, ze betreien. Den Här Rodesch huet dorop 

geäntwert, datt am Schäfferot scho méi oft iwwert dat Thema geschwat gi wär, mä do géif 

d’Gemeng ëmmer un déi zentral Ulafplaze verwise ginn. Esou eng Offer kéint ee just an der 

Maison relais ubidden, well déi vun der Gemeng ofhänkt. D’Schäffin Myriam Binck (CSV) 

huet gemengt, datt oft Kanner mat Probleemer awer net an d’Maison relais géinge goen. Fir 

d’Schoul wär awer de Bildungsministère zoustänneg an d’Gemeng hätt do näischt ze soen. 

D’CSV géif sech dofir staark maachen, datt an der Schoul eng Zort SPOS, wéi an de 

Lycéeën agefouert géing ginn. Laut dem Här Rodesch ass de Probleem bekannt. D’CSV-

Conseillère Sonja Kettmann huet gemengt, datt si awer d’Astelle vun engem 

Kannerpsycholog als problematesch géif gesinn, well d’Gemeng dach net d’Eltere forcéiere 

kéint, fir mat hirem Kand bei dee Psycholog ze goen. 

D’provisoresch Schoulorganisatioun gouf eestëmmeg ugeholl. 

 

7. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vum Kollektivvertrag fir d’Gemengenaarbechter vun 

der Gemeng Rammerich. 

De Buergermeeschter huet drop higewisen, datt de Kollektivvertrag fir 

d‘Gemengenaarbechter all dräi Joer ugepasst muss ginn, sou wéi dat och beim Staat de Fall 

ass. Vum 1. Januar un gëtt den Zäitspuerkont agefouert. 

De Conseiller Patrick Schuller (LSAP) huet gefrot, wéi zefridden d’Aarbechter mat hirer 

Aarbechtskleedung sinn. Et wär un hien erugedroe ginn, datt z.B. d’Wanterboxen ze dënn 

wären an datt et mat der Sammelbestellung net ëmmer géif klappen. Bis elo sinn nach weider 

keng Reklamatiounen un de Schäfferot erugedroe ginn. D’Summergarderob ass ukomm, sou 

den Antoine Rodesch. De Patrick Schuller huet ugereegt, datt de Schäfferot eng Kéier mat 

den Aarbechter schwätze soll. Him ass nämlech gesot ginn, datt wann eppes futti ass, et 

immens laang géif daueren, bis eppes ersat gëtt. Hien huet och gemengt, datt 

d’Sammelbestellung net richteg klappt.   

Den Här Rodesch seet, datt de Schäfferot net iwwert esou Probleemer informéiert ginn ass. 

Wa Probleemer sinn, sollen d’Aarbechter dem Schäfferot Bescheed soen, fir datt ee genee 

weess, wat net klappt. De Schäfferot freet bei den Aarbechter no. 

Den ugepasste Kollektivvertrag ass eestëmmeg ugeholl ginn. 

8. Deliberatioun iwwert d’Unhuele vum Kollaboratiounsaccord bei der Gestioun vun de 

kommunale Strukture fir den Accueil. 

 



Den Här Rodesch huet drun erënnert, datt schonn deemools, wéi mam Plange vun der neier 

Maison relais ugefaange ginn ass, decidéiert ginn ass, datt et besser wier, mat engem Träger 

zesummen ze schaffen. De Choix vum Schäfferot ass op Arcus asbl gefall. Am Ufank war 

d’Personal e bëssi retizent. An der Tëschenzäit sinn d’Mataarbechter deem awer positiv 

géigeniwwer agestallt, well se gesinn, datt et eng weider Hëllefsstellung ass. An der 

Tëschenzäit gëtt och gefrot, wéini de neie Bedreiwer seng Aarbecht ophëlt. Et ass e puer Mol 

zu Verzögerunge komm, well d’Konventioun nach net fäerdeg war. D’Mataarbechter aus der 

Maison relais kënnen entscheeden, ob si weider ënnert hirem Aarbechtsvertrag, deen si mat 

der Gemeng ënnerschriwwen hu, schaffe wëllen, oder, ob si en neie Kontrakt mat Arcus 

ënnerschreiwen. Den 1. September geet et lass. 

D’Myriam Picard freet, ob d’Iddi vun der LSAP fir en Schoulpsycholog anzestellen, net an 

der Konventioun virgesinn ass. D’Schäffin Myriam Binck äntwert, datt Arcus Leit huet, déi 

op d’Plaz kommen, wann et an deem Beräich e Bedarf gëtt. 

Am Punkt 7 vun der Konventioun geet riets vu Rapporten, déi vu Versammlunge gemaach 

ginn. D’Madamm Picard freet, ob déi Rapporten och dem Gemengerot virgeluecht wäerte 

ginn. De Buergermeeschter äntwert dorop, datt de Schäfferot dem Gemengerot déi 

Informatioune wäert weiderleeden, déi hie weiderleede kann. D’Gestioun fält an den 

Zoustännegkeetsberäich vum Schäfferot. D’Conseillere kënne Froen un de Schäfferot stellen 

an kréien dann, do wou et méiglech ass, eng Äntwert drop. 

D’Myriam Picard freet ë.a., firwat net an der Konventioun steet, wéi laang d’Periode d’essai 

ass, wann ee Mataarbechter vun der Gemeng bei Arcus wiesselt. Den Antoine Rodesch 

äntwert, datt déi Saachen, déi souwisou scho vum Aarbechtsgesetz virgesi sinn, net nach eng 

Kéier an der Konventioun opgelëscht goufen. D’Myriam Picard seet, datt an der eenzeger 

Aarbechtssëtzung, déi organiséiert gi war, fir iwwert dee Projet ze schwätzen, d’Fro vum 

Gesamtkäschtepunkt opgeworf gouf. Zwee Fäll sinn deemools an d’Aen gefaasst ginn: 

d’Gemeng stellt eng weider Persoun an, déi sech em d’Gestioun vun der Maison relais 

këmmert, oder et gëtt mat engem neie Bedreiwer zesumme geschafft. Bis elo sinn dem 

Gemengerot nach keng Informatiounen iwwert dee Käschtepunkt matgedeelt ginn. Et misst 

een elo also iwwert eng Konventioun ofstëmmen, ouni datt genee gewosst wär, wéi eng 

Repercussioune se an Zukunft op de Budget wäert hunn. D’Myriam Picard huet kritiséiert, 

datt d’Personal réischt ufanks 2021 dee selwechten Dag wéi d’Conseilleren iwwert 

d’Changementer informéiert ginn ass. 

De Buergermeeschter weist drop hin, datt a 15 Joer an der Gemeng mat ronn 600 Kanner 

gerechent gëtt, dovu wäerten der wuel ronn 450 an d’Maison relais goen. Dofir misst 

d’Gemeng sech nei opstellen. Déi Decisioun huet de Schäfferot geholl an huet duerno de 

Conseil, d’Personal an d’Elteren informéiert. Wat de Käschtepunkt ubelaangt, do gëtt vun 

Arcus op den aktuelle Käschtepunkt vun der Maison relais e Prozentsaz dobäi gerechent, deen 

de Käschte vun hirem Personal entsprécht. Et gëtt méi deier, mä et kann een net alles mat 

Geld opweien. Duerch déi Hëllefsstellung vun Arcus kritt d’Gemeng eng ganz aner Vue op 

dat neit Gebai. 

De Conseiller Patrick Schuller (LSAP) kritiséiert, datt net genee gewosst ass, a wéi enger 

Gréisstenuerdnung d’Käschte leie wäerten. Hie kritiséiert och den Informatiounsfloss. 

D’Konventioun ass majoritär ugeholl ginn. Déi dräi LSAP-Conseilleren hunn 

dergéint gestëmmt. 



9. Deliberatioun betreffend d’Ersetze vun engem Gemengerotsvertrieder an der 

Schoulkommissioun. 

 

D’Kandidatur vun der Conseillère Michèle Ensch fir nei Gemengevertriederin an der 

Schoulkommissioun ze ginn, ass eestëmmeg an engem geheime Vott vum Gemengerot ugeholl 

ginn. 

 

D’Madamm Ensch ersetzt de Guy Molitor an der Schoulkommissioun.  

 

10.  Deliberatioun iwwert d’Bestätegung vun engem dréngenden 

temporäre Verkéiersreglement. 

D’temporär Verkéiersreglementer an der Rue de l’église zu Wolwen an der Rue du Faubourg 

zu Uewer-Maartel goufen eestëmmeg ugeholl. 

11. Äntwerten op Froen, déi dem Buergermeeschter- a Schäfferot gestallt goufen. 

Am nächsten Buet gëtt en Opruff gemaach, fir datt Leit sech fir déi fräi Plaz am Klimateam 

mellen kënnen. 

Wéinst der RGPD-Reegelung huet d’Madamm Picard gefrot, wat d’Conseilleren an deem 

Kontext mat Mailen, déi si vun der Gemengeverwaltung geschéckt kréien an an deenen op den 

Dateschutz higewisen gëtt, maachen dierfen. Hier ass bewosst, datt ee Conseiller net mat 

friemen Leit iwwert Personalugeleeënheeten schwätzen däerft, mä wéi ass et z.B. mat 

Konventiounen, freet d’Madamm Picard. 

Den Här Buergermeeschter mengt, datt vereedegt Conseillere ënnert sech iwwert 

d’Donnéeën aus deenen Dokumenter schwätzen kënnen. Wann natierlech net vereedegt Leit 

beim Gespréich mat dobäi sinn, da misst de Conseiller selwer entscheeden, wéi eng 

Donnéeën hien weidergëtt. Do kéint de Schäfferot net vill hëllefen. 

De Gemengesekretär seet dozou, datt d’Sitzungen u sech jo ëffentlech sinn. 

Personalugeleeënheeten dierften wéinst de perséinlechen Donnéeën net ëffentlech diskutéiert 

ginn. 

Eng weider Fro huet d’gratis Covid-Tester ubelaangt, déi nom Opruff vun der Regierung, vun 

de Gemengen ugebueden goufen. D’Madamm Picard huet gefrot, firwat een de Leit net och 

Samschdes d’Méiglechkeet ginn huet, fir sech gratis op der Gemeng oder der Apdikt testen ze 

loossen. Dozou sot den Här Rodesch, datt déi éischt Woch, wou Tester ugebueden gi sinn, vill 

Leit sech op der Gemeng testen gelooss hunn, duerno hätt d’Nofro awer vu Woch zu Woch 

ofgeholl. Fir déi Covid-Tester ze maachen, misst ee Beamten delegéiert ginn. D’Gemeng wär 

scho frou gewiescht, datt d’Beamten bereet waren, fir dës Aufgab z’iwwerhuelen, obwuel 

d’Gewerkschaft net frou iwwer déi zousätzlech Charge war. Dofir hätt d’Gemeng d’Beamten 

net och nach op de Weekender wëllen schaffen doen. 

D’FLF war um Terrain zu Folscht. Si hunn der Gemeng Merci gesot fir déi Aarbechten, déi un 

der Anlag gemaach goufen, sou den Här Rodesch. Hien hofft, datt wann d’Aarbechten un der 

Buvette bis ofgeschloss sinn, déi och offiziell ageweit ka ginn. Well déi zwee lescht Joren 

immens dréchen waren, ass den Terrain zu Folscht gewellt. De Buergermeeschter deelt mat, 

datt d’Gemeng eng Firma beoptraagt huet, fir den Terrain riicht ze zéien an nei unzeséien. Deen 



zu Rammerich gëtt elo komplett nei ugeséint. De syntheeteschen Terrain gëtt reegelméisseg 

gebotzt. Den Optrag gouf ënnerschriwwen. Den Här Rodesch seet, datt hien awer net genee 

weess, wéini d’Firma op d’Plaz kënnt, fir déi Aarbechten ze maachen. 

D’LSAP freet wat mat reegelméisseg gemengt ass. Den Här Rodesch äntwert, datt et keen 

festen Kontrakt gëtt, mä datt d’Firma a reegelméissegen Ofstänn den Belag vum Terrain 

„kämmt“. Den Conseiller Patrick Schuller mengt, datt et dräi bis véier Mol d‘Joer gemaach 

muss ginn, well momentan wiisst esou guer Onkraut am Belag. 

D’Toiletten bei den Vestiairen stéingen zur Verfügung, da missten d’Leit bis dohin goen. Den 

Conseiller Patrick Schuller huet dorop reagéiert a gemengt, datt dat awer wäit wär fir Kanner 

an een awer keng Opsiicht iwwert d’Kanner hätt bis dohin. Dorop huet den Här Rodesch 

geäntwert, datt dat eben awer esou wär. 

12.  Deliberatioun iwwert d’Deklaratioun vu Recetten. 

 

13. Motioun vun der LSAP-Fraktioun fir am Kader vun enger Resolutioun, déi vun der 

sozialistescher Fraktioun vum Comité européen des régions initiéiert ginn ass, fir 

d’Gemeng als Zone de liberté pour les personnes LGBTIQ‘ et de condamner toute 

forme de discrimination à l’encontre de ces personnes où que ce soit. 

 

D’Conseillère Sonja Kettmann huet am Numm vun der CSV gesot, datt si sech stéieren un der 

Formuléierung „de déclarer la commune de Rambrouch en zone de liberté pour les personnes 

LGBTIQ‘“, well dat heesche géif, datt Rammerich dat bis elo nach net gewiescht wär. 

D’Gemeng ass dat awer ëmmer scho gewiescht. Beim Inhalt huet d’LSAP awer Recht, sou 

d’Madamm Kettmann. 

D’LSAP ass net bereet hir Motioun zréckzezéien a wëllt, datt driwwer ofgestëmmt gëtt. 

[virun der Ofstëmmung zitt d’CSV-Fraktioun sech kuerz zréck fir ze beroden, wéi si 

ofstëmmen] 

D’Sonja Kettmann ergräift duerno d’Wuert. D’CSV huet nach ëmmer mat der Formuléierung 

vun der Motioun e Problem. Op Propositioun vun der LSAP-Conseillère Myriam Picard an 

der Schäffin Myriam Binck ass dee Saz „de déclarer la commune de Rambrouch en zone de 

liberté“ ëmzeänneren an „de déclarer ouvertement la commune de Rambrouch zone de 

liberté“. 

Duerno gouf d’Motioun vun der LSAP eestëmmeg ugeholl. 

 

14.  A geheimer Sëtzung: Decisioun betreffend d’Demissioun vun zwou 

Gemengenemployéeën. 

 

 

15.  A geheimer Sëtzung: Decisioun betreffend d’spéider Admissioun vun engem Kand an 

d’Grondschoul. 


