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1.  Vergréisseren an opwäerte 
vun de Maisons Relais, mat 
Integratioun a Sportscourse vun 
de lokale Veräiner.
D‘DP fënnt et net gutt, dass et eng ganz laang 
Waardenzäit gëtt fir Kanner an eng Maison Relais 
kënnen ze schécken. Mir sinn der Meenung, dass 
Elteren, wou et aarbechtsbedéngt noutwendeg ass, hir 
Kanner a kompetent Hänn sollen ofgi kënnen. Fir dat 
ze garantéieren, misste Maisons Relais‘en vergréissert 
ginn, respektiv eng eegen a besser Infrastruktur, 
schwätz nei Gebaier, zur Verfügung gestallt ginn.

Am selwechte Kontext, si mir der Iwwerzeegung, 
dass et vu Virdeel ass, dass Kanner, déi an enger 
Maison Relais ageschriwwe sinn, méi aktiv a 
Sports- oder Kulturveräiner sollen integréiert 
ginn. Mat den heemesche Veräiner solle Kanner a 
Betreiungspersonal déi néideg Zäit kréien, fir de 
Kanner Aktivitéite mei no ze bréngen. Esou solle fräi 
Schoulnomëtteger méi sënnvoll gestallt ginn.

2. Spillplazen ausbauen.
Et ass ze begréissen, dass et an der Gemeng eng 
sëlleg Spillplaze ginn. Bei méi noem Betruechte 
fällt awer op, dass bei munche Spillplaze verpasst 
ginn ass, des sënnvoll opzewäerten, respektiv 
ze vergréisseren, dëst en vue vun der Unzuel vu 
Kanner, déi do spillen. Op grousse Spillflächen ass 
d‘Méiglechkeet do, fir méi Spillaktiounen opzeriichten, 
an dëst vir all Alter.

D‘DP setzt sech dofir an, dass dat nogeholl gëtt, mat 
der Qualitéit a Sécherheet, déi verlaangt gëtt.

3. Méi Zebrastraifen
Wuel gewosst dass Foussgänger an enger 30er 
an 20er Zone ëmmer Prioritéit genéissen, musse 

mir feststellen, dass dat um Terrain net zu 100% 
klappt. De Verbleif vun Zebrasträifen ass an eisen 
Aen noutwendeg an et sollt doriwwer nogeduecht 
ginn, op betraffene Plazen erëm méi Zebrasträifen 
anzezeechnen.

Den Automobilist ass esou visuell virbereet a 
Foussgänger lafen net blann iwwer d‘Strooss, wat zur 
méi Sécherheet fir all Mënsch bedeit.

4. Déi néideg Sécherheet 
garantéieren.
Desweideren ass et der DP wichteg, dass souwuel 
Police wéi Agents municipaux um Terrain méi 
Präsenz weisen. Dëst geet domat un, dass een Agent 
Municipal méi Kompetenze soll kréie fir op ëffentleche 
Plaze méi schnell a flexibel kënnen ze intervenéieren. 
Et ass ganz kloer, dass eng Gemeng wei Péiteng ee 
Policebüro brauch, deen och an der Nuecht besat ass, 
24 Stonnen.op 24, 7 Deeg op 7. 

D‘DP setzt sech dofir an, dass mir eng Succursale 
vum CIS Déifferdeng ginn, wou Beamten sech kennen 
opdeelen, fir an méi Dierfer Präsenz ze weisen.

5. Méi Parkplazen an der 
Gemeng.
Fir vill Awunner a Visiteuren ass et schwéier, zu 
munchen Auerzäiten eng Parkplaz an der Gemeng 
ze fannen. Nëmme Vignettë fir gewëssen Zäiten 
anzeféieren, geet mat der Zäit net duer.

D‘DP denkt un e Konzept, fir och am Zentrum vun 
der Gemeng ënnerierdesch Parkplazen ze schafen, 
wéi et se an all grousser Gemeng gëtt. Och wëlle 
mir Parkplazgebaier ronderëm déi dräi Uertschafte 
placéieren. Des wier och eng wëllkomme Léisung 
fir d‘Parksituatioun bei de Garë vun der CFL ze 
berouegen.
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6. Contournement duerch 
d‘Gemeng iwwerdenken an 
ausbauen.
Wann de Beruffstrafic via de Contournement a 
Richtung Aarbecht oder Heemecht leeft, dann ass 
et schon eng Normalitéit ginn, dass dëst nëmmen a 
Schrëtttempo geet. Wéinst dëser Situatioun sinn och 
d‘Haaptstroosse vun eiser Gemeng iwwerlaascht, 
esou dass et op ville Platzen zu grousse Kniet kënnt.

D‘Gemeng Péiteng ass eng Transitgemeng. Aus 
dem Grond fuerdert d‘DP en Iwwerdenke vum 
bestoende Contournement. Mir fuerderen den Ausbau 
op dräi Spueren, vun deenen déi mëttelst zu de 
Spëtzestonnen a Richtung vum Beruffsverkéier kann 
opgemaach ginn . Den Trajet muss méi fléissend gi bis 
ob d‘A13, respektiv vun der A13 erof, an all Hindernis, 
beispillsweis de Rond-Point beim Lycée zu Rolleng, 
muss eng Ënnerféierung kréien. 

(Modell: 3 Spuren mat Anzeigetafeln, wou je no 
Dageszäit ugewisen get, wéi eng Richtung op 2 
Spueren ass; Moies fir an Staat an Owes a Richtung 
Grenz).

7. Gemengebild moderniséieren 
a verschéineren.
A leschter Zäit gesäit een ëmmer méi Héichhaiser 
a Residenzen aus dem Buedem wuessen. De 
Wuesstem an der Gemeng ass enorm an dem wëlle 
mir Rechnung droen. Mir fannen awer, dass net all 
aalt Haus enger Residenz soll Plaz maache mussen. 
D‘Gemeng muss hei Responsabilitéit iwwerhuelen a 
kéint Gebaier, déi prägend si fir eis Regioun, kafen, 
energetesch renovéieren a se als  Sozialwunneng 
verkafen oder verlounen. Esou bleift d‘Bild vun der 
Gemeng erhalen. 

Fir dem Wuesstem entgéint ze kommen, sollen 
duerchaus Residenze gebaut ginn, awer no engem 
strategeschem Plang. An dem Sënn ass d‘DP dofir, 
och weiderhin nei attraktiv Wunndeeler ze kreéieren. 
(Beispill: Citéë mam Erhale vu Gréngflächen)

8. Eng verbessert 
Liewensqualitéit fir all Awunner.

Bestoend Sportsinfrastrukture mussen ausgebaut 
ginn, wéi z.B. weider Fitness-, Velo- a Laafparcoursen.

Gebaier a Weeër mussen alleguer méi 
behënnertegerecht gestalt ginn.

Mir wëllen am Aklang mat de lokalen Apdikten e 
gratis Liwwerdéngscht  aféieren, dee Medikamenter 
heembréngt.

Mir wëllen d‘Trëppelweeër ronderëm d‘Weiere méi 
uspriechend amenagéieren.

Mir wëlle méi Dreckskëschten mat integréiertem 
Äschebecher an Hondstuten opstellen.

Weider Gréngfläche solle kommen, dëst 
haaptsächlech an de Wunngebidder.

 

9. Méi Mobilitéit.
Mir wëlle gratis d‘Locatioun vun Vëloe an der Gemeng 
erméiglechen, fir tëscht ëffentlechen a strategesch 
wichtege Plazen ouni Auto hin an hir ze kommen. 
(Beispill: Stad Lëtzebuerg mam Vel’oh).

Vun de groussen Evenementer ass d‘Gemeng Péiteng 
a Punkto ëffentlechen Transport oft isoléiert. Dëst 
betrëfft haaptsächlech Navetten, déi hiren Déngscht 
just bis zur Dir vun der Gemeng Péiteng ubidden. 
D‘DP wëll, dass och d‘Awunner aus eiser Gemeng 
vun dësem Virdeel kënne profitéieren a wëll dowéinst 
Negociatioune mat de Veranstalter an de Busubidder 
ophuelen.

10. Besteierung vun klengen a 
mëttleren Entreprisen.
De 17 Oktober 2016 huet de Péitenger Gemengerot 
den „Taux multiplicateur“ fir den „Impôt commercial 
communal“ (ICC) fir d‘Joer 2017  op 350% fixéiert. Dat 
heescht dass de Besteierungsniveau vum ICC 10,50% 
ass (350%x 3% : 10,50%).

D‘DP rechent domat, dass eng Reductioun vum 
ICC d’Gemeng méi attraktiv fir d géing maachen, 
well am Moment de globale Besteierungsniveau bei 
32,97% läit. (ICC+IRC+fonds pour l’emploi). Domat 
ginn Entreprisen an der Gemeng Péiteng méi héich 
besteiert, wéi an anere Gemengen hei am Land. 
(32,22% zu Suessem, 31,47% zu Miersch oder 
31,17% zu Dippech).
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