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WISOU EIS,
WISOU DP WIELEN?

Mir wëllen, datt Esch eng Gemeng gëtt, déi jonk Entrepreneuren an hir Startups wëllkomm heescht. Amplaz
dat reieweis Geschäfter zoumaachen, well si net méi
à même sinn ze iwwerliewen, sollt Esch erëm eng
Gemeng ginn, wou d‘Leit aus dem ganze Minett akafe
kommen.

Et gëtt eng Rei Parteien zu Lëtzebuerg an och am
Escher Gemengerot, mee nëmmen eng Partei déi
d‘individuell Fräiheet vum Eenzelen als gréisst Ideal
huet: d‘DP. Mir sinn der Meenung, datt all Bierger am
beschte selwer iwwert säin eegent Liewen decidéiert
an eng Gesellschaft vu mündegen eegenverantwortleche Bierger enger Gesellschaft virzezéien ass, wou
vun uewen erof d‘Bierger dirigéiert ginn.

Mir wëllen datt d‘Bierger sech erëm méi sécher zu
Esch fillen a schloen eng Rei Mesurë fir, fir d‘Leit
besser viru Kriminalitéit ze schützen. Mir hunn och
eng Rei sozialpolitesch Iddie well mir sinn eis der
Verantwortung géigeniwwer méi sozial Schwaachen
duerchaus bewosst. Mir sinn do fir déi, déi wëllen an
net kënnen, awer net fir déi, déi kënnen an net wëllen.

Mir verspriechen eis an allen politesche Froen derfir
anzesëtzen datt de Bierger selwer de gréisstméiglechste perséinleche Choix zur Verfügung wäert hunn.
Mir setzen eis an fir d‘Toleranz vun de verschiddenste
Liewensformen, fir eng bont, weltoppen a modern
Gemeng, wou fir all Awunner genuch Entfalungsraum
soll sinn a wou iwwer kulturell Grenzen ewech d‘Leit a
Fridden zesumme liewen.

Mir hunn konkret Léisungen fir d‘Stadentwécklung
an d‘Verkéiersinfrastrukture vu muer ausgeschafft.
D‘Zesummespill vu Wunnen, Schaffen a Fräizäit bilden
d‘Fundament vun eisem urbanistesche Konzept.

D‘DP ass och d‘Partei vun enger nohalteger Ekonomie, déi weess datt de libre commerce decisiv ass fir
de materielle Wuelstand vun enger Gemeng oder engem Land an dermatter indirekt och fir déi ëffentlech
Finanzen. Mir sti fir niddreg an equilibréiert Steieren a
fir gesond Gemengefinanzen. Mir wäerte fir ee
Budget streiden, deen an d‘Zukunft investéiert ouni
awer d‘Verscholdung weider an d‘Luet ze dreiwen.

Op den nächste Säite fannt Dir eis Iddien zu deene
verschiddenen Themen méi genau erkläert. Liest se
duerch a gesitt selwer wisou ee Vote fir d‘DP dee
richtege Choix fir iech kënnt sinn.
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1. KULTUR A SPORT

Kulturzentrum
an Art Factory

Besser Kooperatioun
mat de Schoulen
a Maison-Relais

Mir begréissen ausdrécklech datt Esch europäesch
Kulturhaaptstad gëtt, bedaueren awer an deem
Kontext datt Esch nach kee Kulturzentrum huet.
DP Esch wäert sech dofir asetzen datt am Stadkär an
no bei eisen anere kulturellen Institutioune wéi Theater
a Conservatoire e Centre Culturel an eng Art Factory
entstinn. No dobäi wëll DP och kleng individuell Strukturen opstellen, déi vun deene fräischaffenden Artisten als Atelier kënne benotzt ginn. Mir wëllen
d‘Uelzechtstrooss iwwert ee Konschttunnel mat
deem Kulturzentrum verbannen.

Sportveräiner a Konschtvereenegunge sollte verstäerkt Zougang zu Schoulen erméiglecht kréie fir
sech do däerfen ze presentéieren. Zum enge fir Talenter fréi ze entdecken, awer och einfach fir Kanner a
Jugendlech op de Geschmaach ze bréngen sech no
der Schoul nach sportlech an/oder kënschtleresch
ze betätegen. Zougang zu de Fräizäitbeschäftegunge
muss garantéiert ginn duerch Navetten, déi d‘Kanner
vun de Maison-Relais an hir Clibb féieren.

Entdeckungsdeeg an
Evenementer

Cinecittà
Mir wëllen als DP préiwe loossen op mer net op enger
vun eise villen Industriebroochen eng Filmstad / Cinecittà installéiere kinnten. DP ass der Meenung datt
esou ee Projet enorm zur Attraktivitéit an der Visibilitéit
vun eiser Kulturzeen géif baidroen. An deem Kontext
setze mir eis och an, datt e Fach Film op eiser Uni géif
ugebuede ginn.

D‘Gemeng Esch kënnt all Joers een oder zwee
Entdeckungsdeeg organiséieren, ähnlech enger Foire,
wou déi verschidde Veräiner sech kenne presentéieren. Esou kennen d‘Bierger nach besser doriwwer
informéiert ginn, wat et iwwerhaapt alles fir Méiglechkeeten an hirer Gemeng gëtt. Veräiner droen enorm
zur Integratioun an Identifikatioun an enger Gemeng
bäi a schaffe sozialen Zesummenhalt.
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Eng oppe Schwämm

All Samschdeg mussen am Stadkär Concerten,
Pantomim, Danz, Fräilichtkino an Ausstellunge sinn.
DP Esch steet fir eng lieweg Gemeng.

DP Esch wäert mat Hëllef vu privaten Investisseuren
eng oppe Schwämm fir am Summer erméiglechen.

Besser Auslaaschtung
vun de bestoenden
Infrastrukturen

Jugendszen
ënnerstëtzen
Mir wëllen Jugendleche legal Méiglechkeeten ubidde
fir Graffiti-Konscht ze maan. Jonk Leit mussen sech
kenne kreativ austoben ouni Vandalismus ze begoen.
Doriwwer eraus sollte Skaterparks zu Esch
ageriet ginn.

Net ëmmer sinn Infrastrukturen (vu Sportsterraine bis
Gemengesäll) wierklech voll ausgelaascht. DP Esch
well genau analyséiere wou nach Sputt ass an dofir
suergen datt déi schonns bestoend Infrastrukturen voll
ausgenotzt ginn. Veräiner sollten d‘Recht kréien an
Altersheemer ze goen an do Projeten ze organiséieren,
eventuell och Concoursen, bspw. ee Schachtournoi.
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2. URBAN
ENTWÉCKLUNG
A MOBILITÉIT

D’Uelzechtstrooss als
pulséierend Häerz vun
Esch

D’Uelzechtstrooss ass d’Häerz vun Esch an dowéinst
ass et fundamental, datt si an d’Gesamtkonzept vun
Esch integréiert gëtt. D’DP Esch gesäit dës Strooss
als d’Séil vun der Stadt, aus dësem Grond schloe mir
folgend Konzept vir :

Wann een hautdesdaags eppes kafe well, dat net zum
übleche Sortiment aus dem Supermarché oder dem
Buttek em den Eck gehéiert, bestellt een et einfach
um Internet. Fréier misst een dofir an eng Rëtsch
Geschäfter goen, iert een dat richtegt fonnt hat a wann
een da scho mol am Elektrikerbuttek war da konnt een
och e puer Mëtschen niewendru beim Bäcker kafen.
Leschtes gëtt ëmmer méi seelen, wat dozou féiert,
datt ëmmer méi Commercen hier Dieren zoumaache
mussen.

En harmonescht Stadliewe beinhalt eng gutt duerchduecht Synergie tëschent Schaffen, Mobilitéit,
Fräizäit, Wunnen an Akafen. Dës Synergië wëlle mir
verfeineren, dëst am Hibléck fir d’Uelzechtstrooss an
d’Stadt Esch erëm nei ze beliewen.

1. Schaffen
Méi Aarbechtsplaze ronderëm d’Uelzechtstrooss
schafe fir de Stadkär ze beliewen an d’Butteker an
d’Restauratioun erëm unzekuerbelen. Dës solle méiglechst no un der Gare entstoen an esou e Maximum
u Leit den Zougang un den ëffentlechen Transport
erméiglechen. D’Ëmsetze vu Bauprojeten am Stadkär,
déi gezielt Aarbechtsplaze schafen, ass soumat ee
grondleeënde Punkt vun eisem Walprogramm.

Den digitalen Zäitalter huet och Esch net verschount.
Wëll een haut an d’Uelzecht an e Buttek akafe goen,
steet een dacks virun enger Verkafsannonce. Nieft
dem Onlineshopping koumen an de leschte Joren
ëmmer méi Konkurrenz ob d’Uelzechtstrooss zou.
Dëst huet der längster Akafsstrooss vu Lëtzebuerg
d’Liewen ëmmer méi schwéier gemaach huet. Ee vun
dëse Konkurrenten ass de Shoppingzenter „Plaza“ um
Belval. Zu Belval ass parke bëlleg, d’Weeër kuerz an
d’Offer grouss, dëst mécht et den Escher Geschäftsleit am Kär vun Esch net einfach. Fir d’Uelzechtstrooss
an de nächst Jore virum Zerfall ze schützen, bréngt et
näischt sich iwwert d’Vergaangenheet oder iwwert den
Internet opzereegen, mee et muss e neit Konzept hier.

D’Aarbechtsplaze, déi mat dëse Projeten erschaf ginn,
sollen deelweis fir en nidderege Präis u Start-Ups vergi ginn. Wichteg ass et, datt déi gënschteg Bedéngungen an déi néideg Ënnerstëtzung vun der Gemeng
kréien, bis datt se ob eegene Féiss stinn. Dofir proposéiert d’DP Esch, datt 10 Escher Entrepreneuren,
déi eng jonk Entreprise grënne wëllen, während hirem
éischte Joer e mensuellt Akommes garantéiert kréien.
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entwéckelen. D’Uelzechtstrooss soll an dem Zesummenhang als Spillwiss fir Kënschtler dengen, wou mer
Plaz schaffe wëlle fir hier Kreatiounen engem grousse
Public ze presentéieren.

Heimat wëlle mir de Leit hier Eegeninitiativ fërderen
andeems mer hinnen d’Angscht virun engem
Existenzverloscht huelen.

2. Mobilitéit

4. Wunnen

Nieft Zuch, Bus a Vëlo ass den Auto ëmmer nach daat
meeschtgenotzten Transportmëttel. Et erlaabt et den
Awunner ronderëm d’Stadt flexibel a séier ob Esch ze
kommen, allerdéngs entsteet esou ob den Zoufaarte vum Zentrum vill Verkéier. Fir dëst ze vermeiden,
proposéiert d’DP Esch de Bau vun engem gratis Park
& Ride an der Géigend vun der Autobunnsoffaart
„Esch-Centre“. De Verkéier géif direkt am Ufank ofgefaange ginn an de Stadkär kéint entlaascht ginn.
Mat engem Shuttleservice, deen d’Leit an de Stadkär,
ob Belval an an d’Südspidol bréngt, wëlle mir Esch
zesummenhänkend verbannen.Fir de Verkéier méi
fléissend ze gestalten, setze mir eis fir eng intelligent
Notzung vun de Verkéiersluuchten an. Si sollen esou
getimt ginn, datt eng gréng Luet op déi Aner kennt,
dëse System gëtt och „Grüne Welle“ genannt.

DP Esch sëtzt sech och derfir an, datt Betreit Wunnen
ausgebaut gëtt a méi eeler Leit d’Méiglechkeet kréien
an hirem Doheem ze bleiwen. Doriwwer eraus ënnerstëtzt DP Esch d’Entwécklung vu Generatiounshaiser an deene jonk an eeler Leit ënnert engem Daach
zesummewunnen.

5. Akafen
Wann e Buttek eidelsteet, dann ass dëst souwuel fir
de Besëtzer ewéi och fir Uelzechtstrooss e Verloscht.
Fir d’Zäit tëscht dem viregten an dem néie Locataire
z’iwwerbrécken, proposéiert DP Esch datt d’Gemeng,
Katalysater gëtt fir während den Iwwergangszäiten
Pop-Up Stores anzeriichten an esou eng weider
Méiglechkeet ze bidde fir, datt op der enger Säit e
jonken Entrepreneur seng Idee fir e Commerce teste
kann an d’Uelzechtstrooss weider lieweg bléift. Well
et fir Leit mat enger Behënnerung a Senioren oft net
einfach ass fir de wäite Wee an d’Uelzechtstrooss ze
kommen, wëll d’DP Esch eng Etüd lancéiere bei där
mer analyséieren a wéi wäit et méiglech ass, d’Uelzechtstrooss zu gewëssen Auerzäiten a Form vun engem Shared Space fir de Verkéier opzemaachen.

Doriwwer eraus wëlle mer eng Rëtsch punktuell
Mesuren aféieren ewéi Sekonnenunzeiger u Stroosseluuchten a Vitesse-Displays an Tempo 30-Zonë fir un
d’Eegeverantwortung vum Fuerer ze appelléieren sech
un d’Vitesslimitt ze halen.
A well mir d’Zukunft vun der Mobilitéit net am Besetze
vun der Mobilitéit, mee am Notzen vu Mobilitéit gesinn, wëlle mir d’Aféiere vun engem Car-sharing
System préiwen an an eng Verbesserung vum
Bicycle-sharing System (Vël’ok) investéieren. Mir
wëllen e-bikes an d‘Offer bäisetzen an optéieren och
derfir eise System un deen an der Stad unzebanne fir
d‘Käschten ze miniméieren. Esou kann ee gemeinsam
Commanden opginn.

Projet Frichen
Esch-Schëffleng
D‘Opwäertung vun de Frichen tëschent Esch a Schëffleng ass eng vun de wichtegsten Aufgabe fir d‘Zukunft
vun der Gemeng. Se leien no um Zentrum vun Esch,
et ass vill Platz fir een neie Quartier do, deen sech
ähnlech entwéckele kinnt wéi haut de Site Belval.
D‘Gemengen Esch a Schëffleng kennen nach besser
matenee verbonne ginn.

3. Fräizäit
Esch bitt mat senge Sportzentren, enger zouener
Schwämm an der Kulturfabrik eng zolidd Basis u
Fräizäitaktivitéiten. Fir de kënschtlereschen Akzent
vun der Stadt ze stäerken, setzt d’DP Esch ob jonk
Kënschtler. Duerch d‘Aféiere vun engem „Art Hub“
ewéi et en mam 1535°C zu Déifferdeng gëtt, wëlle mir
jonke Kënschtler d’Méiglechkeet ginn hirer Kreativitéit
fräie Laf ze loossen a sech zu unerkannten Artisten ze

Wéi um Belval schléit DP Esch fir, ee Fonds
d‘aménagement ze grënnen, deen et erméiglecht an
engem Gesamtkonzept neie Wunn-, Aarbechts- a Fräizäitraum ze schafen. An deem Zesummenhang géif
d‘DP Esch sech och dofir asetze ëffentlech
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Administratiounen op Esch ze zéie fir de Wunnquartier
och während dem Dag ze beliewen.

Cradle to Cradle
D’DP Esch proposéiert, datt néi ëffentlech Gebaier zu
Esch ob eng nohalteg an innovativ Aart a Weis gebaut
ginn, nämlech dem Cradle to Cradle. Heibäi handelt et
sech em Gebaier, déi net nëmmen eng energieeffizient
sinn, mee komplett aus schuedstoffarmen, natierleche
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Materialien (bspw. Holz) gebaut sinn, déi erëm kenne
verwäert ginn. Cradle to Cradle (C2C), vun der Wéi bis
zur Wéi, beschreift d‘Konzept vun enger idealerweis
total offallfräier Ekonomie, an där alles erëm recycelt
gëtt, wann et bis net méi benotzt gëtt. All Material
kann also erëm zeréck an de Kreeslaf fläissen. Fir och
de private Bauhären en Ureiz ze bidden dës Bauweis
unzewenden, proposéiere mir, datt dës Bauweis
zousätzlech vun der Gemeng Esch gefërdert gëtt.
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3. EKONOMIE

Gemengefinanzen

ginn, besonnesch fir Famillje mat Kanner ze entlaaschten an Impulser fir nei Bauprojeten ze sëtzen.

An der Gemeng gëtt schonns laang net méi vernënfteg gewirtschaft. D‘Scholde ginn dauernd an d‘Luet,
d‘Zuel vum Personal wiisst mat enger enormer Vitess
an et gesäit net gutt fir d‘Zukunft aus. DP Esch sëtzt
sech säit Jore fir een externen Audit vun der Gemeng
an. Heibäi soll detailléiert analyséiert gi wou d‘Gemeng Depense reduzéieren a Recettë vergréissere
kann a wéi een de Fonctionnement vun der Gemeng
insgesamt méi efficace ka gestalten (Personalstruktur,
Workflow, Aarbechtsoutilen etc.)

Wirtschaftspolitik
Parking ass ee grousst Thema an eiser Gemeng.
D‘Tariffer fir d‘Parkhaiser missten iwwerschafft ginn.
DP Esch proposéiert de Parking eng gewëssen Zäit
gratis ze maan fir Leit déi a Geschäfter eppes akafen
oder am Gastronomieberäich eppes consomméiert
hunn. Hei misst ee kucken eng praktesch Léisung ze
fannen, eventuell iwwert de Geschäftsverband. DP
Esch ass och fir Fraenparkplazen a fuerdert eng drëtt
Vignette fir all Stot mat opmanst engem erwuessene
Kand. Och misst de Parking résidentiel op d‘ganz
Gemeng ausgedehnt ginn an een iwwerall parken
däerfen, net just an där Zon, wou ee wunnt.

Gewësse Servicer vun der Gemeng kënnen och a
Kooperatioun mat private Partner gemaach gi fir
Käschten ze spueren. Fir den Design vun enger Webpage bspw. brauch d‘Gemeng keen eegenen Informatiker anzestellen, mee kann enger Firma den Opdrag
ginn eng Säit ze erstellen.

All Mesure soll drun gemooss ginn ob se Esch méi attraktiv mécht oder net. De Site Belval am Allgemengen
an d‘Universitéit am Spezielle sollen duerch Animatioune fir d‘Kanner an eventuell Ausstellunge weider
promovéiert ginn. Eise Gastronomiesektor muss onbedéngt erëm belieft ginn an eis Brillstrooss an neiem
Glanz erstralen. An där Hisiicht ass et och wichteg
datt Gemeng Esch hir Reegele fir d‘Attributioun vun
de fräien Nuechte fir Caféen an Discoen iwwerdenkt.
Iwwerhaapt misst de ganzen Animatiounsprogramm
vun der Stad Esch (Kiermes, Chrëschtmaart, Nationalfeierdag) am Sënn vun enger méi grousser Dynamik

Steierpolitik
DP Esch wëll den Hiewesatz bei der Gewerbesteier
erëm erofsetzen. Nei Entreprisen («Start-Ups») sollen
déi éischt 2 Joer esouguer komplett vun der Gewerbesteier befreit gi fir hinnen en beschtméiglechste Start
ze erméiglechen. Duerch des Entlaaschtung vu besonnesch kleng a mëttelstännegen Entreprisë soll kommerziell Aktivitéit gefërdert ginn. Och d‘Hiewesätz bei
der Grondsteier sollen iwwerschafft a restrukturéiert

8
ESCH_WAHLPROGRAMM_2017.indd 8

18.08.17 09:16

Inkubator fir Start-Ups
an Cellule de l‘artisanat
(Handwierkerhaff)

an Attraktivitéit frësch organiséiert ginn. Fir auslännesch Gäscht an Invitéen ze iwwerzeegen, misst och
de groussen Invitatiounsraum an der Gemeng komplett renovéiert ginn. E soll endlech dem 21ten Joerhonnert an de neie Stäerkte vun Esch ugepasst ginn.
Et soll och erëm ee Kiosk op Maartplaz kommen, deen
een hydraulesch aus dem Buedem kann erausfueren.

Mir wëllen datt d‘Gemeng ee weideren Inkubator ariet
fir nei Entreprisë vun all Zort, net nëmme limitéiert op
Recherche an nei Technologië wéi am Schlassgaart
oder um Belval. Mir wëllen och eng Cellule de l‘artisanat (Handwierkerhaff) op d‘Been setze wou jonk
Handwierker erméiglecht kréien sech onofhängeg ze
maan. Dat reduzéiert de Chômage, well Entreprisen
schafen Aarbechtsplazen.

Et gëtt op nationalem Plang vill vun Nation Branding
geschwat. Ma och Esch soll e staarken Image probéieren opzebauen, mat deem sech d‘Awunner kennen identifizéieren. Zum engen am Sënn vum sozialen
Zesummenhalt, zum Aneren och fir Entreprisen an
Touristen unzelackelen. Mir hunn d‘Uelzecht- a Brillstrooss, d‘Uni, déi al Héichiewen, d‘Naturschutzgebitt
Ellergronn, de Fussball, den Handball, de Basket, den
Turnveräin, eise Battin ...

#ArtHubEsch

Esch zum Zentrum fir Kreativitéit maachen
9
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4. SOZIALES

Kannerbetreiung,
Navettensystem
an
Nohëllef

Aufgaben oder och Nohëllef ze ginn.
Organisatiounen wéi d‘Escher Stäip an Anerer
kinnten een « Aussendéngscht » kréien.

Integratioun
an
Inklusioun

D‘Nofro no enger gudder Kannerbetreiung ass
méi héich wéi d‘Offer un Maison Relais (oder och
Dagesmammen.) Mir mussen déi aktuell Reglementer
genau iwwerpréiwen, kucken, wat wierklech Sënn
mécht a wat net, an dann eventuell onnéideg bürokratesch Hürden ofbaue fir et méi einfach ze maan
eng legal privat Offer an deem Beräich unzebidden.
Mir ënnerstëtzen d‘Créatioun vu Mini-Crèches esoulaang se dem legale Kader entspriechen. Crèchen
kennen och vun Entreprisen ugebuede ginn, déi dann
entspriechend gefërdert ginn. D‘Ëffnungszäite mussen méi flexibel gestalt ginn. D‘Iessen soll gesond
sinn a gewësse Qualitéitscritèren entspriechen.

Esch ass eng multiethnesch a multikulturell Gemeng.
Mir hunn Leit aus iwwer 100 verschidden Natioune
bei eis wunnen an eng gelongen Integratioun ass
noutwendeg fir ee friddlech Zesummeliewen ze
erméiglechen. Déi bont Diversitéit kann ee regelrechten Atout sinn, wann d‘Mënschen sech ënnerteneen
austauschen an zesumme kulturell oder sportlech
Aktivitéiten op d‘Been stellen. Leider fënnt nach
net genuch Austausch statt. Ze vill oft ass et een
Niewentenee liewe statt ee Mateneen. Mir wëllen
d‘Integratioun vu kleng op fërderen, e.a. duerch interkulturell Projete schonns an der Schoul. D‘Foire des
Associations Culturelles et Sportives, déi ëmmer zur
Schoulrentrée stattfënnt, sollt och fir Erwuessener
opgemaach ginn.

Mir sëtzen eis fir een Navettensystem an, deen et de
Kanner erméiglecht, vun de Crèchen bei hir Veräiner
ze kommen.
Vill Eltere kënnen opgrond vu Sproocheproblemer
oder Zäitmangel hire Kanner net bei den Hausaufgaben oder Problemer an der Schoul hëllefen.
D‘Gemeng sollt ee System op d‘Been setzen, deen et
jonke Mënschen erlaabt, nomëttes a Schoulen oder
och a Maison Relais, de Kanner Hëllef bei hiren

Eng Rei Flüchtlinge wäerten an den nächste Joren
Deel vun eiser Escher Communautéit ginn a mir musse kucken si beschtméiglechst bei eis opzehuelen.
Mir sinn derfir fir ee Projet « Café Refugiés », bei
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deem a verschiddenen ausgewielte Caféë Flüchtlingen d‘Chance kréien hir Liewensgeschichten de
Lëtzebuerger ze erzielen an/oder hir Kultur virzestellen, Musek ze maan, Texter virzedroen asw. Esou
ass ee bessert Kenneléieren a Verstoe méiglech. Mir
ënnerstëtzen och Patentschaften bei deenen privat
Bierger Flüchtlingen kennen ophuelen.

Eis Gemeng muss méi behënnertefrëndlech ginn. Nei
Projeten sollen esou geplangt ginn datt Behënnerter
direkten Accès hun a Barrièren ofgebaut ginn. Derzou gehéiere virun allem Rampen nieft Trappen, a
Bussen oder Navetten.

Mat der Kreatioun vun engem Start-Up Inkubator
#StartUpEsch

innovativ Idee fërderen
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5. SÉCHERHEET

All Escher Bierger huet d‘Recht drop, a Fridden a Fräiheet ze liewen. Dat ass nëmme méiglech wann
eng gewësse Sécherheet vun der ëffentlecher Hand garantéiert gëtt. Mir schloen eng Rei Mesurë fir,
fir d‘Sécherheet ze verbesseren.

Eng mobil
Kameraiwwerwaachung

iwwerlaaschte Forces de l‘Ordre Publique sinn des
Agencë méi flexibel an net seelen esouguer
méi bëlleg.

Ausbau vum Service
Streetworker

Op bestëmmte méi onséchere Platzen an der Gemeng
(bspw. Escher Gare) sollten temporär mobil Kameraen
installéiert ginn, déi d‘Police an hirer alldeeglecher
Aarbecht ënnerstëtzen. Des Kamerae sollten zu all
Moment ofbau- a woueschanescht erëm opbaubar
sinn. Esou kennen se relativ séier, jee no konkretem
Bedarf, do agesat ginn, wou se grad gebraucht ginn.
All Kamerapositioun gëtt regelméisseg evaluéiert, net
méi néideger ginn erëm ofgeschaaft. Esou evitéiere
mir den Opbau vun engem deiere kompletten Iwwerwaachungssystem, deen als Ugrëff op d‘Privatsphär
vum Eenzele kënnt ugesi ginn a spueren zudeem och
Suen an. D‘Dateschutzregele vun der CNPD mussen
natierlech strikt agehale ginn.

D‘Gemeng Lëtzebuerg huet 15 Streetworker, Esch
als zweetgréisste Gemeng am Land bis viru kuerzem
keen Eenzegen. Eis Partei begréisst datt de Gemengerot endlech d‘Noutwendegkeet vun esou engem Service erkannt huet. Mir wëllen dee Service an
Zukunft gären ausbauen. D‘Këschte vun esou engem
Service si sécher net ze vernoléissegen, mee et lount
sech. Streetworker sinn an direktem Kontakt mat Jugendlechen an hire Problemer, kennen hinne bäistoen
an se fir Gefore sensibiliséieren. Streetworker këmmeren sech och em eng besser sozial Integratioun vun de
Leit op der Strooss, déi vläicht Suchtproblemer hunn.
Mir sinn der Meenung, datt mëttel- bis laangfristeg ee
Service Streetworker net nëmme ville Leit an hirem
eegene Liewe wichteg Hëllef leescht, mee och präventiv géint spéider Beschafungs- an och anerwäiteg
Kriminalitéit virgeet an esou méi Sécherheet an eiser
Gemeng erméiglecht.

E verstäerkt
Zeréckgräifen op
Sécherheetsagencen
Bei gréisseren Evenementer, beim Schutz vun ëffentlechen Administratiounen a vun ëffentlecher Infrastruktur sollt verstäerkt op privat Sécherheetsagencen
zougegraff ginn. Am Géigesaz zu den oft nach
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Erweiderung vun de
Kompetenze vun de
Pecherten

Besser Hygiène
Eis Gemeng brauch méi Poubellë. D‘Hygiène an eiser
Gemeng soll esou verbessert ginn. D‘Pecherte passen
drop op, datt Leit hiren Dreck net op de Buedem
geheien.

D‘Agente vun der bloer Zon sollen nei Aufgaben
iwwerdroe kréien. Si kinnten direkt Reklamatioune
vum Bierger ophuelen (bspw. iwwer defekt Lueten,
futtis Trottoiren oder lusch Usammlunge vu Leit). Des
Reklamatioune ginn si dann un déi zoustänneg Autoritéite weider.
Dat setzt eng entspriechend Weiderbildunge vun den
Agente viraus, géif awer d‘Liewensqualitéit an der
Gemeng verbesseren an d‘Aarbecht vum Agent
opwäerten.
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DP-KANDIDATEN

FIR ESCH-UELZECHT

Pim
Knaff

Daliah Scholl

Avocat à la cour,
52 ans / Jahre, Al Esch

Musicienne-flûtiste, Enseignante à l‘Ecole de musique
de Dudelange,
44 ans / Jahre, Neiduerf

Romain Bohler

Vital Fernandes

Commissaire en chef
de police honoraire,
58 ans / Jahre, Lalleng

Organisateur agence de
voyage „Portugal-Express“,
64 ans / Jahre, Brouch

Christian
Klein

Michel
Kmiotek

Informaticien,
37 ans / Jahre, Belval

Entrepreneur, Fondateur de
„Wingman.lu“,
30 ans / Jahre, Brill

Michael
Agostini

Jean-Marc
Assa

Ingénieur diplômé,
28 ans / Jahre, Al Esch

Juriste,
43 ans / Jahre, Al Esch

Mandy
Glod-Wealer

Bob Grethen

Éducatrice diplômée,
29 ans / Jahre, Uecht

Économiste, Employé BCEE,
44 ans / Jahre, Wobrécken

David
Mertens

Eduarda
Neves Do Rosario

Historien,
36 ans / Jahre, Neiduerf

Ingénieur agronome,
52 ans / Jahre, Al Esch
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Kevin Putz

René, Dit Bridy
Quintus

Carmen
Rasquin

ICT Project Assistant,
24 ans / Jahre, Lalleng

Restaurateur,
71 ans / Jahre, Lalleng

Licence en kinésithérapie
ULB,
51 ans / Jahre, Neiduerf

Marie-Alix
Schumacher

André
Steyer

Nico
Wealer

Assistante sociale,
66 ans / Jahre, Fettmeth

Assistant stagiaire,
33 ans / Jahre, Belval

Employé CFL (en retraite),
65 ans / Jahre, Lalleng

Mike
Roderes
Agent CFL,
38 ans / Jahre, Hiehl

WELL DER ESCH OP DEN NIVEAU
SETZEN DANN WIELT DP
DEN 08. OKTOBER!
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Kommt schwätzt mat eis!
Um Stamminet
06 septembre 2017

Stamminet
Rendez-vous à 19.00 Auer | Café Casablanca, 110 rue de l’Alzette

13 septembre 2017

Stamminet
Rendez-vous à 19.00 Auer | Escher Kafé, 55 rue Clair-Chêne

20 septembre 2017

Stamminet
Rendez-vous à 19.00 Auer | Ratelach, 116 Rue de Luxembourg

version française : esch.dp.lu
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