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Zesummen aus 
der Kris eraus
Nom Tornado vun 2019, no der 
Covid19-Pandemie an elo mam Krich 
an der Ukrain an den domadder 
verbonnenen Energiepräisser, hu vill 
Bierger d’Gefill, datt mir eis an engem 
permanente Kriseszenario beweegen. 
Solidaritéit war, ass a bleift wuel nach 
eng ganz Zäit d’Wuert vun der Stonn, 
a gëtt esouwuel vun Associatiounen, 
de Gemengenautoritéiten, der 
Regierung, ma virun allem vun de 
Bierger gelieft an ëmgesat.

Et ass wichteg, dass mir eis an dësen 
Zäiten net decouragéiere loossen, 
an eis Gemeng am Interessi vun alle 
Bierger no vir bréngen. Mir mussen 
dobäi och uecht dinn, datt jidderee 
mat an d’Boot geholl gëtt. 

D’DP huet vill interessant Iddie fir eis 
Gemeng. Ech freeë mech elo schonn 
drop, iech eis Proposen – zesumme 
mat enger staarker Ekipp – ze 
presentéieren.

Léif Matbiergerinnen 
a Matbierger,
Lues a lues kennt dës Legislatur, an domat mäin éischt Mandat 
als DP-Conseillère am Péitenger Gemengerot, op en Enn.
Et ass net mäi Stil, alles wëlle schlecht ze rieden, ma a 
ville Froe kann ech net mat der aktueller Majoritéit am 
Gemengerot averstane sinn. Ech presentéiere meng Kritik 
a meng Propositiounen dobäi ëmmer op eng konstruktiv 
a respektvoll Manéier am Conseil. Verschidden Iddie vu 
mir a menger Ekipp kënnt dir 
hei am Flyer noliesen. Wann 
dir wëllt méi Detailler gewuer 
ginn, da sinn ech zu all Ament 
disponibel, fir mat iech do- 
riwwer ze diskutéieren. 
Ech soen iech op alle Fall 
villmools Merci fir äert Vertrauen 
an de leschte Joren an hoffen 
op är weider Ënnerstëtzung, 
fir mech a meng jonk an 
dynamesch Ekipp bei de 
Gemengewalen 2023.

Fir e Pedibus fir 
d’Schoulkanner an der 
Gemeng Péiteng 
Stengefort, Esch, Suessem an och d’Stad Lëtzebuerg hunn 
e Pedibus, dee gutt fonctionéiert a bei deem d’Kanner 
zesummen an aller Sécherheet – an zur Zefriddenheet vun 
hiren Elteren – an d’Schoul an erëm heem kommen. Ma 
leider geet eise Schäfferot net mat op dee Wee a refuséiert 
aus net novollzéibare Grënn, fir dat Konzept och an der 
Gemeng Péiteng anzeféieren. 
Dofir gëtt den Drock an 
d’Demande vun den Elteren a 
vun der politescher Oppositioun 
ëmmer méi grouss. Mir 
wäerten als DP op alle Fall 
weider dorunner schaffen, datt 
d’Majoritéit dee sënnvollen 
a moderne Projet och bei eis 
aféiert. Si sollt dem Pedibus op 
d’allermannst eng Testphas 
zougestoen an dono hir 
Zoustëmmung dofir ginn. 

Jessica Majerus
Member vun der 

Schoulkommissioun

Joël Majerus
President

peiteng.dp.lu

Marie-Louise Berens
Gemengeconseillère

Newsletter DP Peiteng.indd   2Newsletter DP Peiteng.indd   2 06.12.2022   09:36:4106.12.2022   09:36:41



Fir eng propper Gemeng Péiteng
An der Gemeng Péiteng gëtt zwar schonn esou munneches fir den Ëmwelt- a 
Klimaschutz gemaach, ma et ass nach vill Sputt no uewen do. Als Member vun 
der Ëmweltkommissioun, ma virun allem als Mamm an als Boma, ass et mir 
wichteg, dass mir eis Ëmwelt respektéieren an eise Kanner a Kandskanner eng 
méiglechst propper Zukunft hannerloossen. Leider gesäit et den Ament dacks 
anescht aus. De Littering, wa Leit hire Knascht einfach esou ewech geheien,  
hëlt ëmmer méi zou an entwéckelt sech zu engem uerge Problem (z.B. duerch 
Zigarettestëmp). Zwar huet d’Gemeng symbolesch Placke bei de Gullien 
installéiert (Ici commence la mer). Ma fir d’Verknaschtung vun eiser Gemeng 
ze bekämpfen, muss d’Gemeng net nëmme sensibiliséieren, ma och genuch 
Dreckskëschten opstellen, déi reegelméisseg eidel gemaach ginn.
D’DP wäert hir Propose fir eng méi propper Gemeng an Ëmwelt an den 
nächste Méint publizéieren! Bis dohinner kënnt Dir jo eng Kéier mat der 
Ëmweltkommissioun op eng Botzaktioun kommen oder e Parrainage fir e 
Blummeback iwwerhuelen…

Der Jugend all Chancë ginn
D’Péitenger Jugend ass esou divers wéi déi ganz Gemeng, mat hiren 
ënnerschiddleche Suergen a Besoinen. Mat de Jugendhaiser zu Péiteng an 
zu Rodange gëtt et scho wichteg Ulafstellen, déi de Jonken eng Stäip an eng 
Ënnerstëtzung sinn. 
D’Jugendkommissioun stellt, nieft villen aneren Aktivitéiten am ganze Joer – mam 
Hip Hop’n’Air a mam Rock the South – zwou ganz wichteg Plattformen, op deene 
jonk Kënschtler eng Bühn hunn, wou si sech géigesäiteg ënnerstëtzen a vunenee 
léiere kënnen. 
An deem Kontext sollt an der Gemeng Péiteng och doriwwer nogeduecht 
ginn, ob een net sollt e Site fannen, op deem eng Kënschtlerresidenz fir jonk 
Artiste kéint ageriicht ginn. Änlech Initiative goufe scho mat Succès mam 
Déifferdenger 1535° Creative Hub oder mam Bâtiment 4 zu Esch realiséiert. Esou 
Kënschtlerresidenze wieren net just e konkrete Support fir jonk Kënschtler, ma se 
géifen och dozou bäidroen, d’Kulturzeen an der Gemeng ze diversifiéieren.
Mir musse méi fir déi Jonk maachen. Mir sinn hinnen dat schëlleg. Et brauch just 
déi richteg Iddien… an heiansdo eng Grimmel Courage.

Kevin Schoos
Member vun der 

Jugendkommissioun

Nicole Bonn
Member vun der 

Ëmweltkommissioun

Är DP-Equipe
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är mandatairen am bezierk süden

Claude Meisch
Bildungsminister

Demokratesch Partei
2A, rue des Capucins
L-1313 Luxembourg
Tel: (+352) 22 10 21

RE

Schreif dech an op 
member.dp.lu

#GËFFMEMBER

Gusty Graas
Deputéierten

Max Hahn
Deputéierten

Pim Knaff
Deputéierten
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