
 
 

Un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem. 

07. Oktober 2022 

 

Gemäss dem Artikel 13 vum ëmgeännerte Gemengegesetz vum 13.12.1988 an den Artikele 6 a 7 vum internen 
Uerdnungsreglements fir de Gemengerot, riichten mär EN URGENCE a fir déi nächst Gemengerots-Sëtzung (vum 
21.10.2022) folgend Froen un de Schäfferot: 

 
Baugeneemegung fir den SNHBM & Gemenge Projet um Belval Nord 

(ancien terrain Geiben) 
 

Als Folleg vun 
 

• der Präsentatioun vun der SNHM an der Sitzung vun der Bautekommissioun vum 04. Oktober 2022, vum SNHBM & 
Gemenge Projet um Belval Nord (ancien terrain Geiben) - en vue vun enger Baugeneemegung, 

o fir zwee Lot’en mat 31 a 37 sozial / abordabel Mietwunnéngen, déi vun der SNHBM geréiert / verlount ginn 
o a fir Büros- a Versammlungsraim, Commercen, e Bistro eng Maison médicale an eng Salle multifonctionnelle… 

um Rez-de-Chaussée, déi vun der Gemeng geréiert / verlount ginn 
• an déi folgend, fir eis net zefriddestellend, Äntwerten op eis Bemierkungen a Froen, vun de responsabele Lotisseure vun 

der SNHMB: 
o dass, d’Hëtze vun dësen zwee Gebaier, aus techneschen (a politesch-finanzielle) Grënn, net mat fossillfräien, 

nohaltegen an/oder renouvelabelen Energien, mä mat Gas virgeholl misst ginn - trotz all deenen zurzäit 
bekannte Grënn (Klima- & Energiekris…) 

■ kuckt dofir wegl (hei derbäi) déi domadder verbonne Question Parlementaire vun Déi Lénk N° 
6417 vum 28. Juni 2022, notamment iwwert d’Gasheizungen am SNHBM Projet um Geessewee zu 
Bieles 

■ an d’Äntwert dorobber vum Logement’s Minister vum 23. August 2022; 
o dass, d’Ursaach vun där Beton’s Wüst virun de Gebaier (wéi esou üblech fir de Belval - ofgesi vum Park), 

déi wier, dass laut dem Avis iwwert d’Brandsécherheet, d’Pompjee’en mat hire Ween bei d’Gebaier misste 
bäikommen; 

o an dass, um Rez-de-Chaussée, deen d’Gemeng jo geréiert (no laangem hin an hir), Büros- a 
Versammlungsraim, Commercer, e Bistro, eng Maison médicale, eng Salle multifonctionnelle… dohi soll 
kommen; 

 
stelle mär dem Schäfferot folgend Drénglechkeetsfroen zum: 

 
1) Hëtze mat Gas 

o Wat gedenkt de Schäfferot ze ënnerhuelen fir, opgrond vun den neisten Erkenntnisser an der Situatioun wat 
d’Klima- an d’Energiekris ubelaangt an trotz allen, am Endeffekt haaptsächlech (wéi et schéngt), finanzielle 
Contrainten, op Technologien, wéi Wärmepompelen, Solarthermie asw. ze setzen an domadder déi virgesinne 
Gasheizungen hei ze verhënneren? 

o Misste mär als Gemeng an d’SNHBM als ëffentleche Bauträger, eis an den eegne Gebaier, net och un 
d’Recommandatiounen, voire d’Virgaben vum Ministère (Verbuet vun neie Gasheizungen ab 1. Januar 2023) 
halen a mam beschte Beispill virgoen? 

o a misste mär als Gemeng, aus deem Grond, net och d’Baugeneemegung zeréck halen an och politesch-finanziell 
alles dru setzen fir dat ze erreechen – och wann de Projet, deen 10 Joer an der Maach ass, domadder nach e 
bessen no hanne geréckelt gëtt. 

 
2) Beton’s Wüst virun de Gebaier 

o Ouni elo hei d’Avis‘e vun de Pompjee’en a Fro ze stellen, wollte mer trotzdeem wëssen, wat déi gesetzlech 
Basis ass, déi déi eenzel Kriterien am Detail (vu „soll“ bis ob „muss“) fir de Brandschutz virschreift 

o an, inwiefern an esou Avis‘en, d’Utilisation du sol, d’Versigelung, d’Iwwerschwemmungsgefor, 
d’Iwwerhëtzung an d’Kältecouloiren an de Wunnzonen, d’Klimaresilienz, d’Biodiversitéit, d’Gréngzonen am 
urbane Raum (siehe Campagne Mouveco) dLiewensqualitéit asw. asf. mat a Consideratioun geholl (muss) ginn? 

 
3) Amenagement vum Rez-de-Chaussée 

o Firwat si net am Virfeld, éier d’Pläng elo bis an den Detail ausgeschafft sinn an autoriséiert solle ginn, méi Leit, 
mat vläicht aner Iddien mat abezu ginn, wéi z.B. de Gemengerot, d’Awunner aus dem Quartier, Veräiner an 
eventuell aner spéider Utilisateuren vun de Raimlechkeeten, Gesellschaften mat Projet‘en (wéi Eis Epicerie, déi, 
nodeems, dass e Supermarché aus dem Norden ofgespronge war, am Mai 2020 e Projet fir eng Epicerie solidaire 
era ginn hat,) asw.? 

 
 

Merci am Viraus fir är geschätzten Äntwert. 
Mat beschte Gréiss, 

 

Jos Piscitelli 
Conseiller déi Lénk 

Patrizia Arendt 
Conseillère déi Lénk 


	07. Oktober 2022
	1) Hëtze mat Gas
	2) Beton’s Wüst virun de Gebaier
	3) Amenagement vum Rez-de-Chaussée

